
กติกาการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือก 

1. เวลาในการแสดง ไม่เกิน 3 นาที 
2. แต่งกายด้วยชุดฟอร์มโรงเรียนตามตารางสอนที่ตรงกับวันแข่งขัน (ชุดนักเรียน, ชุดพละ, ชุดพ้ืนเมือง, ชุดลูกเสือ) 
3. เตรียมเพลง (CD/DVD) ที่ใช้ในการประกอบการแสดงมาให้พร้อม 
4. เตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงมาให้พร้อม (ยกเว้น เปียโน/กลองชุดโรงเรียนจัดเตรียมให้) 
5. มาให้ตรงเวลาการแข่งขัน 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ห้อง Yes! Genius โทร 053-252565 ต่อ 129 
 

ก าหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
ประเภทการแข่งขัน วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ลงทะเบียน สถานที่แข่งขัน 

Montfort’s Got Talent  
the Best Singer (ไทยสากล) 

วันจันทร์ที่ 6  
สิงหาคม 2561 

11.20-12.00 น. 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 

ห้องอเนกประสงค์ 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 
Montfort’s Got Talent  
the Best Singer (สากล) 

และ 
Montfort’s Got Talent 

the Best Dancer      

วันอังคารที่ 7 
สิงหาคม 2561 

11.40-12.30 น. 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 

ห้องอเนกประสงค์ 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 

Montfort’s Got Talent  
the Best Dancer 

วันพุธที่ 15 
สิงหาคม 2561 

11.20-12.00 น. 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 

ห้องอเนกประสงค์ 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 
Montfort’s Got Talent  

the Best Musician 
วันพฤหัสบดีที่ 16
สิงหาคม 2561 

11.20-12.00 น. 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 

ห้องอเนกประสงค์ 
ใต้อาคารสระว่ายน้้า 

SIMEON 1932 
 

 

 

 



 
รายช่ือและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
 
Montfort’s Got Talent the Best Singer (ไทยสากล)    วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง ประเภทการแสดง รายละเอียดการแสดง 

1. ด.ญ.จิดาภา วรรณอนันต์ ป.1/1 7 ความในใจ เพลงไทย  
2. ด.ช.เจตน์บัณฑิต วิจันทร์ตา ป.1/8 8 ยามเย็น เพลงไทย  
3. ด.ญ.กนกรัตน์ รัชชุศิริ ป.1/8 1 365วันกับเครื่องบินกระดาษ เพลงไทย  
4. ด.ญ.รมย์ชล ี มีชูชีพ ป.2/1 29 เจ้าหญิงคนต่อไป เพลงไทย  
5. ด.ช.ชลธ ี           เมธีชุติกุล ป.2/1 31 วันนึงฉันเดินเข้าป่า เพลงไทย  
6. ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ป.2/2 14 คุ้กกี้เสียงทาย เพลงไทย  
7. ด.ญ. ภีมราฎา    เชื้อค้าฟู ป.2/4 4 เพียงสบตา เพลงไทย  
8. ด.ญ.จอมขวัญ วงศ์อนันต์ ป.2/4 25 แอบบอกรัก เพลงไทย  
9. ด.ญ.ชญานิน เกษมเสนากุล ป.2/7 2 พุทธศาสดาโลก เพลงไทย  
10. ด.ญ. พลอยแก้วใส  วัฒนานันท์ ป.2/7 9 ยามเย็น เพลงไทย  
11. ด.ญ.ณัฐรดา นิลแก้ว ป.3/3 2 เพียงสบตา เพลงไทย  
12. ด.ช.ณฐนนท ์      ไชยเลิศ ป.3/4 10 บุพเพสันนิวาส เพลงไทย  
13. ด.ญ.ณัฎฐธิดา บุญยอด ป.3/4 38 ค้าแพง เพลงไทย  
14. ด.ญ.สุริย์วิภา โล่ห์ติวิกุล ป.3/1 32 มะงึกๆอุ๋งๆ เพลงไทย  
15. ด.ช.ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์ ป.3/4 19 เจ็บนิดเดียว เพลงไทย  

 

 

 

 



 

 
Montfort’s Got Talent the Best Singer (สากล)    วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.40 – 12.30 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง ประเภทการแสดง รายละเอียดการแสดง 

1. ด.ญ.อาภาภัทร นันทชัย ป.1/1 43 How far I’ll go เพลงสากล  
2. ด.ญ.ณัฎฐานุดี ไกลถิ่น ป.1/6 11  เพลงสากล  
3. ด.ญ.แกมแพร พันธุประกิจ ป.2/4 1 My heart will go on เพลงสากล  
4. ด.ญ.วิมาภรณ์ ศิริอุยานนท์ ป.2/8 27 My heart will go on เพลงสากล  
5. ด.ญ.ณัฐรดา นิลแก้ว ป.3/3 2 Symphony เพลงสากล  
6. ด.ญ.ธัญชนก สัมพันธ์ ป.3/7 10 How far I’ll go เพลงสากล  

 
Montfort’s Got Talent the Best Dancer     วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.40 – 12.30 น. 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง ประเภทการแสดง รายละเอียดการแสดง 

7. ด.ญ.อาภาภัทร           นันทชัย ป.1/1 43 เต้นประกอบเพลง Dancing  
8. ด.ญ.ประภาวรินทร์ เตชะธนวิชญ์ ป.1/6 21 ร้าไทยประยุกต์ สายใยรักจากใจมอบให้แม่  
9. ด.ญ. นันท์ธนัษฐ์    กันทะวงค์ 

ด.ญ. บุญญาพร            คันทวงค์ 
ด.ญ. ปรียากร            สมชัย 
ด.ญ. เขมิกา            บรรจบกาญจน์ 
ด.ญ. ปิณรัชต            พาพรมราช 
ด.ญ. อัจฉริยา            ตรุปุณโณ 
ด.ญ. ศศินิภา            บุตรธน ู
ด.ญ. ซากิ            ยามาชิตะ 
ด.ญ. ณัชชา           ณ เชียงใหม่ 

ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 
ป.1/6 

17 
20 
22 
2 
23 
38 
34 
7 
10 

เต้นประกอบเพลง คุ้กกี้เสี่ยงทาย 

 

10. ด.ญ. ธารธารา            เจนจิตร์สันต ิ
ด.ญ. พชร            บุญญาณุรักษ์ 

ป.1/6 
ป.1/6 

16 
24 

เต้นประกอบเพลง คุ้กกี้เสี่ยงทาย 
 

 



 
Montfort’s Got Talent the Best Dancer วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง ประเภทการแสดง รายละเอียดการแสดง 

1. 
ด.ญ. จอมขวัญ 
ด.ญ. วิรากร 
ด.ญ. สุวชิญา  

วงศ์อนันต์ 
คู่เจริญถาวร 
ศรีไม้  

ป.2/4 
ป.2/4 
ป.2/4 

25 
31 
32 

คุ้กกี้เสี่ยงทาย เต้นประกอบเพลง  

2. 

ด.ญ. ดารินทร์ 
ด.ญ. ติชิลา 
ด.ญ. เปรมินทร์ 
ด.ญ. พิมพ์ลภัทร 
ด.ญ. ณิชชนินทร ์ 
ด.ญ. ณัชชา  

อุณจักร 
อุณจักร  
อะเซ็ง 
เตชพิพัฒนกุล 
พัวพรสวรรค์ 
อินทะวงค์ 

ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 
ป.2/8 

13 
14 
21 
23 
12 
11 

Cheer up เต้นประกอบเพลง  

3. 
ด.ญ. กัณต์กมล 
ด.ญ. ขวัญพิชชา  

เพชรส้าลี 
กิตติอุดมทรัพย์  

ป.2/8 
ป.2/8 

2 
7 

หมอกและควัน เต้นประกอบเพลง  

4. 
ด.ญ. ณัฎฐา 
ด.ญ. จิรัชยา  
ด.ช. พงศภัค  

จันทร์แดง 
ยอดใจ  
บุญเป็ง 

ป.2/4 
ป.2/4 
ป.2/4 

9 
34 
27 

คุ้กกี้เสี่ยงทาย เต้นประกอบเพลง  

5. ด.ญ.เพียงขวัญ  ค่วยเทศ ป.2/7 45  เต้นบัลเล่ต์  

6. 
ด.ญ. ศิรภัสสร  
ด.ญ. กันต์ฤทัย 
ด.ญ. นิชชา  

อินต๊ะนา 
แก้วก๋อง  
พุ่มพวง 

ป.3/2 
ป.3/2 
ป.3/2 

30 
8 
23 

คุ้กกี้เสี่ยงทาย เต้นประกอบเพลง  

7. ด.ญ. อริสสุภิ์สรา  แมนเซอร์ ป.3/6 12 เต้นฮูลาฮูป เต้นประกอบเพลง  

8. 
ด.ญ. นารดา 
ด.ญ. พัชรวรินทร ์ 

เมืองดี 
โพนสูง  

ป.3/1 
ป.3/7 

22 
23 

river เต้นประกอบเพลง  

9. 

ด.ญ. ปริชญา  
ด.ญ. ปาวล ี
ด.ญ. ปุณณญิณณ์ 

ภิระบรรณ์ 
จายเรือน 
บุณยนิตย์ 
 

ป.3/4 
ป.3/6 
ป.3/1 

23 
17 
28 

 เต้นประกอบเพลง  



10. ด.ญ. ศุภสุตา  นาโคศิริ ป.3/4 13 อยากจะได้พบเธอBNK48 เต้นประกอบเพลง  

11. 
ด.ญ.ปวริศา 
ด.ญ.ปวิชญา  

สัมพันธ์สวาท 
สัมพันธ์สวาท 

ป.3/3 
ป.1/1 

8 
24 

บัลเล่ต์ When I grow up เต้นประกอบเพลง  

12. ด.ญ.พิมพ์ลภัส  เชียงลา ป.3/7 26 AS IF IT'S YOUR LAST เต้นประกอบเพลง  

13. 
ด.ญ.ณัฎฐณิชา 
ด.ญ.ณุศิตา 
ด.ญ.พัทธ์ธีรา  

วิจารณ์ 
จันทร์ราช 
ศิริรักษ์   

ป.3/1 
ป.3/2 
ป.3/1 

18 
9 
35 

ร้าไทย นครเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montfort’s Got Talent the Best Musician    วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง ประเภทการแสดง รายละเอียดการแสดง 

1. ด.ช. ธรรพ์    ธรรมอุโมงค์ ป.1/4 12 Nightmare กลองชุด  
2. ด.ช. อนวัช    ดรตะโกน ป.2/6 15 ค้าแพง กลองชุด  
3. ด.ช.บุรณัชย ์     สายเทพ ป.3/2 16  กลองชุด  
4. ด.ช. ฌนะ     ชัยมงคล ป.3/3 1 แสงสุดท้าย กลองชุด  
5. ด.ญ. ณัฐหทัย        จิระพงษ์สุวรรณ ป.1/1 16 Hungarian Dance No.5 เปียโน  
6. ด.ญ. แสงปุณยาพร   แสงอ้านวยพร ป.1/6 37  เปียโน  
7. ด.ญ. กวินธิดา    ชัยศิริ ป.2/5 41  เปียโน  
8. ด.ญ.จิดาภา      แสงหงษ ์ ป.2/6 7 A song of Spain เปียโน  
9. ด.ญ. พลอยแก้วใส  วัฒนานันท์ ป.2/7 9 We wish you a Mary Christmas เปียโน  
10. ด.ช. พันธะสัญญ์     บุญตระกูลพูนทวี ป.3/2 12  เปียโน  

 

 


