
 
ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดเต้นประกอบเพลง รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
ณ ศาลามารีย์ 

 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.20 – 12.00 น. 

 
ล าดับ ชื่อทีม ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อการแสดง ลงช่ือ 

1.  ด.ญ. ณัฐวรา  สุขปัญญา ป.3/2 32 ร าไทย  
2.  ด.ญ. ปวิชญา สัมพันธ์สวาท ป.2/3 2 Shake it off  
3.  ด.ญ.ปรียากร  สมชัย ป.2/4 33 OOH AHH  
4. World of Dance ด.ญ.อาภาภัทร  นันทชัย ป.2/5 6 Born to be Star  

 

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

1. Pink 4 

ด.ญ.ณัฏฐา จันทร์แดง ป.3/1 11 

Kill This Love 

 
ด.ญ.กัลยรัศ ยามามูระ ป.3/1 1  
ด.ญ.ญาริศา อุประ ป.3/1 35  
ด.ญ.สิริกัญญา กันธมาลา ป.3/1 7  

2. Love BP 
ด.ญ.ณฐัชนา มาติบ้ ป.2/5 40 

SOLO 
 

ด.ญ.คริษฐา ปวนแก้วหาญ ป.2/5 28  
ด.ญ.ณัฐธิดา พรหมวัฒน ์ ป.2/2 29  

3.  
ด.ญ. เพียงขวัญ ค่วยเทศ ป.3/7 41 

Boy with Luv 
 

ด.ญ. สุวิชญา ศรีไม ้ ป.3/6 28  

4.  
ด.ญ. แพรวา มณีวรรณ ป.3/1 26 

SOLO 
 

ด.ญ.จอมขวัญ วงศ์อนันต์ ป.3/1 29  
 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 



ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดร้องเพลง รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   
ณ ศาลามารีย์ 

 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชื่อเพลง ลงช่ือ 

1. ด.ญ.ภานิชา  บูรณสรรค ์ ป.2/1 6 Everything at Once  
2. ด.ญ.แสงปุณยาพร แสงอ านวยพร ป.2/2 36 ฮานามิ  
3.  ด.ญ.พรณภา  พงษ์กลาง ป.3/1 13 รักไม่ต้องการเวลา  
4. ด.ญ.อาภาภัทร  นันทชัย ป.2/5 6 Close to you  
5. ด.ญ. พลอยแก้วใส  วัฒนานันท์ ป.3/5 11 365วัน กับเครื่องบินกระดาษ  

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชือ่เพลง ลงช่ือ 
1. ด.ญ.ภีมราฎา  เชื้อค าฟู ป.3/5 4 ชอบแบบนี้  
2.  ด.ญ.อุรัสยา  เลาหเจริญยศ ป.1/5 47 Reflection  
3. ด.ญ.วิมาภรณ์  ศิริอุยานนท์ ป.3/1 43 You raise me up  
4. ด.ญ.กนกรัตน์  รัชชุศิริ ป.2/8 2 ยิ้มก็พอ  
5. ด.ญ. จิดาภา วรรณอนันต์ ป.2/6 3 ดีใจด้วยนะ  

 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 

 

 



 

ตารางการแข่งขันมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประกวดดนตรี รอบคัดเลือก 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
ณ ศาลามารีย์ 

  
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา เวลา 11.20 – 12.00 น. 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ประเภท ชื่อการแสดง ลงช่ือ 

1. ด.ญ.พลอยแก้วใส  วัฒนานันท์ ป.3/5 11 เปียโน   
2. ด.ญ.ณัฐหทัย  จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 3 เปียโน เพลง Arabesque  
3. ด.ช.ธรรมราษฎร์  ไชยศร ี ป1/9 10 เปียโน Etudes Op.37  
4. ด.ช. ภูมิรวิชญ์  กรจิระเกษมศานต์ ป.2/5 10 เปียโน Faded  
5. ด.ช. พชร ลือวิฑูรเวชกิจ ป.2/4 9 ตีกลอง Take a look around  

 
 

*หมายเหตุ* ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องสวมชุดการแสดง และขอให้มาก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 10 นาที 

 
 
 
 
 
 
 


