
ก าหนดการแข่งขัน Montfort’s Got Talent รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 
ประเภทการแข่งขัน วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ลงทะเบียน สถานที่แข่งขัน 

Montfort’s Got Talent  
the Best Singer (ไทยสากล) 

วันอังคารที่ 11  
กันยายน 2561 

12.30 –13.15 น. 
ลานอเนกประสงค์ 

Green Dome 
ลานอเนกประสงค์ Green 

Dome 

Montfort’s Got Talent  
the Best Singer (สากล) 

วันพุธที่ 12 
กันยายน 2561 

12.20-13.00 น. 
ลานอเนกประสงค์ 

Green Dome 
ลานอเนกประสงค์ Green 

Dome 
Montfort’s Got Talent  

the Best Dancer 
วันพฤหัสบดีที่ 13 
กันยายน 2561 

12.20-13.00 น. 
ลานอเนกประสงค์ 

Green Dome 
ลานอเนกประสงค์ Green 

Dome 
Montfort’s Got Talent  

the Best Musician 
วันศุกร์ที่ 14

กันยายน 2561 
12.20-13.00 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 4-6   
วันอังคารที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2561    เวลา 12.30 –13.15 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. กีรติกา โถเหลือง ป.5/2 15 เพลงไทย 
2. ด.ญ. ปราษิยา รามโยธิน ป.5/4 45 เพลงไทย 
3. ด.ช. ฐิติกาญจน ์ ตันประวัติ ป.5/9 4 เพลงไทย 
4. ด.ญ. ชลันธร บุญทาพฤกษ์ ป.6/1 3 เพลงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Best Singer (สากล)     รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ.  2561   12.20-13.00 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. ธัญจิรา สิริบุณยเวช ป.4/9 8 เพลงสากล 
2. ด.ช. กฤชรัช ธวัชวีระกุล ป.5/1 46 เพลงสากล 
3. ด.ช. ฐิติกาญจน ์ ตันประวัติ ป.5/9 4 เพลงสากล 
4. ด.ญ. ชลันธร บุญทาพฤกษ์ ป.6/1 3 เพลงสากล 
5. ด.ญ. ปิยาภัสร ์ อรุณสกุล ป.6/2 42 เพลงสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent the Best Dancer     รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา   12.20-13.00 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 ประเภทการแสดง 

1. ด.ญ. ภควดี              ขัตต ิ
ด.ญ. สุพิชญนันท์       เมืองใจ 
ด.ญ. ณัฐชา              เสาร์ค า 
ด.ญ. ชลิดา              รวมวงษ ์

ป.4/1 
ป.4/1 
ป.4/1 
ป.4/1 

15 
40 
11 
23 

มะงึกอุ๋งๆ 

2. ด.ญ. กานต์พิชชา          ปัญโญ 
ด.ญ. นันท์นลิน          มุกลีมาศ 

ป.4/4 
ป.4/4 

34 
43 

Power girl 

3. ด.ญ.ลักษิกา               นิธชิลสุข 
ด.ญ.อารยา                พรหมเมือง 
ด.ญ.อรจิรา                อภิสกุล 
ด.ญ.ณธิดา                สักแกแก้ว 

ป.5/5 
ป.5/6 
ป.5/8 
ป.4/7 

21 
34 
41 
10 

Shuffle Dance 

4. ด.ญ. รวินดา         อลัน 
ด.ญ.นันท์นภัส           อุปเส็น 
ด.ญ.อักษราภัค         หลิน 
ด.ญ.เพลินพิชชา        แผ่นทอง 

ป.6/9 
ป.6/7 
ป.6/9 
ป.6/9 

12 
32 
18 
11 

The angle 

5. ด.ญ. พลอยปภัส      อนันตเรืองเลิศ 
ด.ญ. ฬิรปพา          บุญเพ็ง 
ด.ญ. อัสมาภรณ์      อัศวสุคนธ์ 

ป.6/6 
ป.6/8 
ป.6/9 

11 
19 
20 

Proud To  Be Thai 



รายชื่อและตารางการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent the Best Musician     รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561     เวลา 12.20-13.00 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. นภ   นิมมานเหมินท์ ป.4/1 24 Electone 
2. ด.ช. อชิรวชิญ์     ประสบเกียรติ ป.4/1 41 เปียโน 
3. ด.ช. ธีรภัทร      วงษ์สันติสกุล ป.4/9 9 เปียโน 
4. ด.ญ. ภูษณิศา     กิตติกรวรเดช ป.5/7 45 ระนาดเอก 
5. ด.ช. ปิยวฒัน์     อนุชัย ป.6/4 2 ระนาดเอก 

 

 


