
ก าหนดการแข่งขัน Montfort’s Got Talent รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 
ประเภทการแข่งขัน วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ลงทะเบียน สถานที่แข่งขัน 

Montfort’s Got Talent  
the Best Singer (ไทยสากล) 

วันอังคารที่ 11  
กันยายน 2561 

11.40-12.30 น. 
ลานอเนกประสงค์ 

Green Dome 
ลานอเนกประสงค์ Green 

Dome 

Montfort’s Got Talent  
the Best Singer (สากล) 

วันพุธที่ 12 
กันยายน 2561 

11.20-12.00 น. 
ลานอเนกประสงค์ 

Green Dome 
ลานอเนกประสงค์ Green 

Dome 
Montfort’s Got Talent  

the Best Dancer 
วันพฤหัสบดีที่ 13 
กันยายน 2561 

11.20-12.00 น. 
ลานอเนกประสงค์ 

Green Dome 
ลานอเนกประสงค์ Green 

Dome 
Montfort’s Got Talent  

the Best Musician 
วันศุกร์ที่ 14

กันยายน 2561 
11.20-12.00 น. 

ลานอเนกประสงค์ 
Green Dome 

ลานอเนกประสงค์ Green 
Dome 

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ห้อง Yes! Genius โทร 053-252565 ต่อ 129 
 

 

 

 



 
รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Best Singer (ไทยสากล)     รอบชิงชนะเลิศ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
วันอังคารที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2561    เวลา 11.40 – 12.30 น. 

 
หลักเกณฑ์  

1. เวลาที่ใช้ในการประกวดร้องเพลงไม่เกิน 5 นาที หรือ 1 เพลง ไม่ตัดต่อ   
2. ให้ผู้เข้าประกวดน าไฟล์เพลงที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชงิชนะเลศิมาส่งที่ห้อง Yes! Genius ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน  
3. ผู้เข้าประกวด ไม่ต้อง เตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
4. ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงได้ 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ประเภทการแสดง 

1. ด.ญ. จิดาภา             วรรณอนันต์ ป.1/1 7 เพลงไทย 
2. ด.ญ. ภีมราฎา                เชื้อค าฟู ป.2/4 4 เพลงไทย 
3. ด.ญ. พลอยแก้วใส           วฒันานันท์ ป.2/7 9 เพลงไทย 
4. ด.ญ. ณัฐรดา             นลิแก้ว ป.3/3 2 เพลงไทย 
5. ด.ช. ยอห์น บัปติสต ์   เจริญศิลป์ ป.3/4 19 เพลงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Best Singer (สากล)     รอบชิงชนะเลิศ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.20 – 12.00 น. 

หลักเกณฑ์  
1. เวลาที่ใช้ในการประกวดร้องเพลงไม่เกิน 5 นาที หรือ 1 เพลง ไม่ตัดต่อ   
2. ให้ผู้เข้าประกวดน าไฟล์เพลงที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชงิชนะเลศิมาส่งที่ห้อง Yes! Genius ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน  
3. ผู้เข้าประกวด ไม่ต้อง เตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
4. ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดงได้ 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ประเภทการแสดง 

1. ด.ญ.อาภาภัทร           นันทชัย ป.1/1 43 เพลงสากล 
2. ด.ญ.วิมาภรณ์           ศิริอุยานนท์ ป.2/8 27 เพลงสากล 
3. ด.ญ.ณัฐรดา           นิลแก้ว ป.3/3 2 เพลงสากล 
4. ด.ญ.ธัญชนก           สัมพันธ ์ ป.3/7 10 เพลงสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent the Best Dancer     รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561     พ.ศ. เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาให้พร้อม (ถ้ามี) 
2. ผู้เข้าประกวดแต่งกายเป็นทีมและสุภาพ เหมาะสมกับการประกวด 
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด ทีมละไม่เกิน 5 นาท ี
4. ให้ผู้เข้าประกวดน าไฟล์เพลงที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชงิชนะเลศิมาส่งที่ห้อง Yes! Genius ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน  
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อชุดการแสดง 

1. ด.ญ.อาภาภัทร           นันทชัย ป.1/1 43 Dancing 
2. ด.ญ.พิมพ์ลภัส          เชียงลา ป.3/7 26 เตน้ประกอบเพลง 
3. ด.ญ.ปวริศา               สัมพันธ์สวาท 

ด.ญ.ปวิชญา              สัมพันธ์สวาท 
ป.3/3 
ป.1/1 

8 
24 

เต้นบัลเล่ต์ 

4. ด.ญ. กัณต์กมล            เพชรส าลี 
ด.ญ. ขวัญพิชชา          กิตติอุดมทรัพย์ 

ป.2/8 
ป.2/8 

2 
7 

โอ้ละหนอเจียงใหม่ 

5. ด.ญ. ดารินทร์              อุณจักร 
ด.ญ. ติชิลา                 อุณจักร 
ด.ญ. เปรมินทร์            อะเซ็ง 
ด.ญ. พิมพ์ลภัทร           เตชพิพัฒนกุล 
ด.ญ. ณิชชนินทร ์          พัวพรสวรรค์ 
ด.ญ. ณัชชา           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 

 
 
 



รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent the Best Musician     รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561     เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 

 
หลักเกณฑ์  

1. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงมาให้พร้อม (ยกเว้น เปียโน / กลองชุด /ตู้แอมป์กีตาร์โรงเรียนจัดเตรียมให้) 
2. ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมกับการประกวด 
3. หากผู้เข้าประกวดใช้เพลงประกอบการแสดงให้น าไฟล์เพลงที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชงิชนะเลิศมาส่งที่ห้อง Yes! Genius ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน 
4. เวลาที่ใช้ในการประกวด ไม่เกิน 5 นาท ี
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ประเภทการแสดง 

1. ด.ช. ธรรพ์    ธรรมอุโมงค์ ป.1/4 12 กลองชุด 
2. ด.ช. ฌนะ     ชัยมงคล ป.3/3 1 กลองชุด 
3. ด.ญ. ณัฐหทัย        จิระพงษ์สุวรรณ ป.1/1 16 เปียโน 
4. ด.ญ. จิดาภา      แสงหงษ ์ ป.2/6 7 เปียโน 
5. ด.ญ. พลอยแก้วใส   วัฒนานันท์ ป.2/7 9 เปียโน 

 

 


