
 
ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดเต้นประกอบเพลง รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
ณ ศาลามารีย์ 

 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.20 – 13.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อทีม ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อการแสดง ลงช่ือ 

1. หนูดีบัลเล่ต์ลีลา ด.ญ.ปวริศา  สัมพันธ์สวาท ป.4/1 12 บัลเล่ต์ประกอบเพลงบรรเลงรุ่งอรุณ  
2. ADAM STORY ด.ช. ฐิติกาญจน์ ตันประวัติ ป.6/9 5 Love Scenario  

 
3. 

Girls on run 
ด.ญ. ศุภสุตา นาโคศิริ ป.4/4 13 

Kill this love 
 

ด.ญ. นริศรา  นวพรรณพงศ์ ป.4/4 10  
ด.ญ. นันท์นภัส ฉันทเฉลิมพงศ ์ ป.4/4 11  

4. Baby B.P. 

ด.ช.ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์ ป.4/5 15 

Kill this love 

 
ด.ญ. ภิรญา  จิรดิษยกร ป.4/6 34  
ด.ญ. สิริจุฑา  ปโยธรสิริ ป.4/6 36  
ด.ญ. พิมพ์ลภัส เชียงลา ป.4/6 33  

 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 

 

 

 

 

 



ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดเต้นประกอบเพลง รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
ณ ศาลามารีย์ 

 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.40 – 12.30 น. 
 
ล าดับ ชื่อทีม ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อการแสดง ลงช่ือ 

1. Zoloft 

ด.ญ.ณธิดา  สักแกแก้ว ป.5/3 10 

Right Round 

 
ด.ญ.สริษา  วงค์สถาน ป.5/5 42  
ด.ญ พรรวินท์  พวงวรินทร์ ป.5/6 26  
ด.ญ.ลักษิกา  นิชลสุข ป.6/2 16  
ด.ช. วรณัน  นันตัง ป.6/7 14  

 
2. 
 

P.N.U Girls 
ด.ญ.กานต์พิชชา ปัญโญ ป.5/8 37 

 
 

ด.ญ.นันท์นลิน  มุกลีมาศ ป.5/6 46  
ด.ญ.ณัฐศรัณย์  พยุยงค์ ป.5/5 35  

3. Kids Crew 

ด.ช.ปรานต์ อ่ินค า ป.5/4 21 Remix  
ด.ช.ศุภกร  กันทนิตย์ ป.5/1 26  
ด.ญ.ณัฐชา เสาร์ค า ป.5/8 15  
ด.ญ. ศิริกันติยา จูพงศ์วิชญ์ ป.5/7 18  
ด.ญ.ภัคฐรินทร์ ไพศาลธนภัทร์ ป.5/6 25  

 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 

 

 

 



 

ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดร้องเพลง รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
ณ ศาลามารีย์ 

 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 12.20 – 13.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อเพลง ลงช่ือ 

1. ด.ญ.ธัญชนก   สัมพันธ์ ป.4/3 9 speechless  
2. ด.ญ.วรพิชชา  ตาธ ิ ป.4/3 28 คุกกี้เสี่ยงทาย  
3. ด.ช. ฐิติกาญจน์  ตันประวัติ ป.6/9 5 เพียงรัก  
4. ด.ญ. กีรติกา  โถเหลือง ป.6/2 19 ชอบแบบนี้  
5. ด.ช. กฤชรัช  ธวัชวีระกุล ป.6/7 49 Where is the love  
6. ด.ญ.ณัฐวลัย อรัชยพันธ์ลาภ ป.5/1 50 เรารักแม่  

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 12.20 – 13.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อเพลง ลงช่ือ 

1. ด.ช.ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์ ป.4/5 15 ชอบแบบนี้  
2. ด.ญ. สุริย์วภิา  โล่ห์ตวิิกุล ป.4/7 27 Hero  
3. ด.ญ.ทัศนาวลัย ค านนท์คอม ป.4/6 9 ช้ าคือเรา  
4. ด.ญ. ณัฐรดา นิลแก้ว ป.4/3 2 Speechless  
5. ด.ญ ปราษิยา  รามโยธิน ป.6/1 45   

 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 

 



ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดดนตรี รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
ณ ศาลามารีย์ 

 
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 12.40 – 13.15 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ประเภท ชื่อการแสดง ลงช่ือ 

1. ด.ช. ธนกร ศรลัมพ์ ป.4/1 16 กีตาร์คลาสสิค บรรเลงเพลงคลาสสิค  
2. ด.ญ. ณัฐทยา กิตติกุล ป.5/5 24 ไวโอลิน Cossacks  
3. ด.ช.กันต์ธีร์  วัฒนานันท์ ป.6/3 29 เปียโน   
4. ด.ช.ปรานต์ อ่ินค า ป.5/4 21 เปียโน อ่ิมอุ่น  
5. ด.ช.แผ่นดิน  สวุรรณพาณิชย์ ป.6/7 34 เปียโน Beethoven 5th  

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 12.20 – 13.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ประเภท ชื่อการแสดง ลงช่ือ 

1. ด.ช.ธีรภัทร วงษ์สันติสกุล ป.5/9 9 กีตาร์ไฟฟ้า KEN SOLO (เพลงเล่นของสูง)  
2. ด.ช. ธนพลธร  สุนทรมนทกานต์ ป.4/1 37 ตีกลอง Stunt  

3. 

ด.ญ. ปราษิยา รามโยธิน ป.6/1 45 

วงดนตรี 

  
ด.ช. พชร  วัชรเมฆลา ป.6/4 26  
ด.ญ. พิชญาภรณ์  มุ้งทอง ป.6/1 19  
ด.ญ. ชิษณุชา  อ่อนศรี ป.6/7 10  
ด.ช. ณกรณ์  คู่เจริญถาวร ป.5/5   
ด.ช. ฐิติกาญจน์  ตันประวัติ ป.6/9 5  

 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 


