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ตารางการแสดงความสามารถ    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

ณ ศาลามารีย์ 
 

ประเภทเต้นประกอบเพลง 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 13.05 น. 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง หมายเหตุ 
1. ด.ญ.ปวริศา สัมพันธ์สวาท ป.5/4 11 Faded – Zombie ผู้ปกครอง       089-1672700 

2. ด.ญ.สุพิชฌาย์ ตันตรา ป.5/4 5 Lion G-idle ผู้ปกครอง      081-1790606 

3. 

ด.ญ.ภัควลัญชญ ์การิยา ป.5/1 43 

How you like that ผู้ปกครอง    099-2966453, 081-9612173, 081-5959741 
ด.ญ.พิชญา สุวรรณคุณากร ป.5/1 36 
ด.ญ.นารดา เมืองดี ป.5/1 22 
ด.ช.ยอห์น บัปติสต์ เจริญศิลป์ ป.5/1 18 

4. ด.ช.ปรานต ์ อ่ินคำ ป.6/3 16 Love shot ผู้ปกครอง      061-7951641 
 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแสดงไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแสดงอย่างน้อย 10 นาที 
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ตารางการแสดงความสามารถ     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ณ ศาลามารีย์ 
 

ประเภทร้องเพลง 
 

วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 13.05 น. 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อเพลง หมายเหตุ 

1. ด.ญ.ณัฐรดา นิลแก้ว ป.5/5 2 I love you 3000 ผู้ปกครอง       086-4153299,095-6653246 

2. ด.ญ.ธัญชนก สัมพันธ์ ป.5/4 10 A million dreams ผู้ปกครอง       088-2523470 

3. ด.ญ.ณัฐวลัย อรชัยพันธ์ลาภ ป.6/7 49 Fight Song ผู้ปกครอง       085-6118168 

4. ด.ญ.ภูษณิศา ศรีเพ็ญ ป.6/3 25 Lazy song ผู้ปกครอง       086-9152444 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 13.05 น. 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อเพลง หมายเหตุ 

1. ด.ญ.ภีมราฎา  เชื้อคำฟู ป.4/1 5 วาฬเกยตื้น ผู้ปกครอง      081-9921644 

2. ด.ญ.พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ป.4/2 12 ลูกอมปีศาจ ผู้ปกครอง     089-1912036 

3. ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ป.4/1 13 ซ่อนกลิ่น ผู้ปกครอง       089-5336892 

 

หมายเหตุ* ผู้เข้าแสดงไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแสดงอย่างน้อย 10 นาที 
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ตารางการแสดงความสามารถ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ณ ศาลามารีย์ 
 

ประเภทดนตร ี
 

วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 13.05 น. 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ เครื่องดนตรี เพลง หมายเหตุ 
1. ด.ช.ธนนท ์ สุภานุรัตน์ ป.4/2 8 เปียโน Swollow ผู้ปกครอง       - 

2. ด.ญ.พลอยแก้วใส วัฒนานันท์ ป.4/2 12 เปียโน Deck the Hall ผู้ปกครอง       089-1912039 

3. ด.ญ.พรนิชา เชื้อสุข ป.5/8 19 เปียโน Fur Elise ผู้ปกครอง       089-1368677 

4. ด.ช.ณภัทร ดีประสิทธิ์ ป.5/8 4 เปียโน เพลงพระราชนิพนธ์ ผู้ปกครอง       099-2946669, 081-8320853 
 

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 13.05 น. 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ เครื่องดนตรี เพลง หมายเหตุ 

1. ด.ช.ภธูิป งานรุ่งโชติช่วง ป.6/2 31 เปียโน 
All is clam + Now Let’s 

Handel 
ผู้ปกครอง       085-7228851 

2. ด.ญ.อริสา บุรกสิกร ป.6/5 21 เปียโน Silent Hill Promise ผู้ปกครอง       081-5942614 

3. ด.ช.ธีรภัทร วงษ์สันติสกุล ป.6/9 9 เปียโน May be ผู้ปกครอง       097-9717163 

หมายเหตุ* ผู้เข้าแสดงไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแสดงอย่างน้อย 10 นาที  
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ตารางการแสดงความสามารถ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  (ต่อ) 

ณ ศาลามารีย์ 
 

ประเภทดนตร ี
 

วันพฤหัสบดี ที่ 8  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 – 13.05 น. 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ เครื่องดนตรี เพลง หมายเหตุ 
1. ด.ญ.ปวีณลักษณ์  ธรรมใจ ป.4/6 8 ขิม หนูมาลี ผู้ปกครอง    - 

2. ด.ญ.มนัสนันท์ ลีลาสุขเสรี ป.4/4 6 คาลิมบา A thousand Years +ยามเย็น ผู้ปกครอง      096-9968246 

3. ด.ช.ฐกร นันทดุสิต ป.6/7 2 
กีตาร์

คลาสสิค 
Promenade + Paradetas 

ผู้ปกครอง      097-9803702, 0814873355 

4. ด.ช.ธนพลธร สุนทรมนทกานติ ป.5/2 35 กลองชุด เรือเล็กควรออกจากฝั่ง ผู้ปกครอง      089-3002116 
 

หมายเหตุ* ผู้เข้าแสดงไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแสดงอย่างน้อย 10 นาที  

 


