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ตั๊กแตน ชลดา 

นกัร้องเพลงลกูทุง่ระดบัซูเปอร์สตาร์ของไทย ซึง่เข้าวงการ
บนัเทิงโดยผา่นการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทศัน์ First 
Stage Show ของไทย มีผลงานเพลงที่โดง่ดงัมากในไทย อาทิ 
ไมใ่ช่แฟนท าแทนไมไ่ด้ อยูใ่นอลับัม้ชดุที่ 2 "ถนนค้นฝัน"  
ซึง่สามารถท ายอดขายซีดีได้มากกวา่ 1 ล้านแผน่ และยงัได้รับ
ความนิยมอยา่งตอ่เนื่อง โดยได้รับรางวลัศิลปินลกูทุง่หญิง
ยอดเยีย่มจากสือ่มวลชนตา่ง ๆ ของไทยหลายปีตดิตอ่กนั 
 
 
 

เปาวลี พรพมิล (เปา)  
นกัร้องลกูทุง่และนกัแสดงหญิงช่ือดงัของไทย เข้าวงการด้วยการ
ชนะเลศิการประกวดในรายการโทรทศัน์ "คว้าไมค์ คว้าแชมป์  
ครัง้ที่ 1" ทางช่องแฟนทวีี เมื่อปี 2553 และมีช่ือเสยีงโดง่ดงัจากการ
แสดงน าในภาพยนตร์เร่ือง "พุม่พวง" โดยการรับบทเป็น 
พุม่พวง ราชินีเพลงลกูทุง่ตลอดกาลของไทย เปา มีผลงานเพลงที่
ได้รับการตอบรับท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ยงัเป็นนกัแสดง 
โดยรับบทเดน่ในละครและภาพยนตร์หลายเร่ืองของไทยอกีด้วย 
  

 
 
 

ส่ีโพด า  
วงที่เกิดจากการรวมตวัของนกัร้องเสยีงดีระดบัแชมป์ The Star ซึง่เป็น
รายการประกวดร้องเพลงที่โดง่ดงัที่สดุของไทย 4 คน ได้แก่ วิชญาณี 
เปียกลิน่ (แก้ม) แชมป์ซซีัน่ท่ี 4 / นภทัร อินทร์ใจเอือ้ (กนั) แชมป์ซซีัน่ 
ที ่6 / จารุวฒัน์ เช่ียวอร่าม (โดม) แชมป์ซีซัน่ท่ี 8 และวราวธุ โพธ์ิยิม้ 
(ตัม้) แชมป์ซี่ซัน่ท่ี 9 ซึง่เปรียบเสมือนโพด าซึง่เป็นเลขที่ใหญ่ที่สดุในไพ่ 
โดยคอนเสร์ิตของวงเมื่อเดือน ก.ค. 2556 ได้รับความนิยมอยา่งสงู 
บตัรขายหมดในพริบตา จนเป็นท่ีมาของการรวมวง ปัจจบุนั สีโ่พด ามี
รายการโทรทศัน์แนววาไรตีเ้ป็นของตวัเองช่ือวา่ สีโ่พด า Super Show 
ออกอากาศทกุสปัดาห์ และได้รับความนิยมอยา่งสงู และสมาชิกแตล่ะ
คนมีผลงานเดี่ยวของตนเองทัง้ผลงานเพลง ละครโทรทศัน์ ละครเวท ี
ภาพยนตร์ และคอนเสร์ิต ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดมีากทัง้สิน้ โดยกนั
และโดม เคยมาร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ที่ 15 และ
แก้ม เคยเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว เมื่อปีที่แล้ว ซึง่ได้รับ
การกลา่วขานถึงเป็นอยา่งดี ในคราวนีจ้ะมาเข้าร่วมในฐานะวงสีโ่พด า 
ซึง่จะสร้างความแปลกใหมแ่ละประทบัใจยิง่ขึน้กวา่เดิม 
 



 
 

ธนทตั ชัยอรรถ (แกงส้ม) 
ศิลปินไทยจากรายการ The Star ซีซัน่ท่ี 8 ซึง่ได้รับรางวลัรอง
ชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 ซึง่ปัจจบุนัเป็นศิลปินระดบัแนวหน้าของไทย 
ที่มีเพลงฮิตมากมาย เช่น รักเธอ 24 ชัว่โมง และคณุและคณุ
เทา่นัน้ โดยนอกจากจะร้องเพลงได้หลากหลายแนวทัง้ฮิพฮอพ 
แดนซ์ ป๊อบ และมิวสคิลัแล้ว ยงัสามารถแตง่เพลงได้เอง และยงัมี
ผลงานแสดงน าในละครเวทเีร่ืองเลอืดขตัติยา เดอะมิวสคิลั เมื่อปี 
2556 และวนัสละโสดกบัโจทก์เกา่ ๆ เดอะมวิสคิลั เมื่อปี 2558 ซึง่
ได้รับการตอบรับอยา่งดมีาก และยงัมีผลงานการแสดงในละคร
ทีวีที่ไทยอยา่งตอ่เนื่อง  
 

อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น) 
ศิลปินแนวแดนซ์ระดบัแนวหน้าของเมืองไทย จากรายการ  
The Star ซีซัน่ท่ี 8 ซึง่ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 โดยฮัน่
เคยเป็นแดนเซอร์ของศิลปินชัน้น าของไทย เช่น เบิร์ด ธงไชย 
และ บี ้สกุฤษฏ์ิ มาก่อน และหลงัจากทีเ่ป็นนกัร้อง ก็มีผลงาน
เพลง และมีคอนเสร์ิตตามคอนเสร์ิตระดบัประเทศและอเีว้นท์
ตา่ง ๆ ในไทยอยา่งตอ่เนื่อง จนได้รับฉายา Prince of Dance 
ของไทย ซึง่ปัจจบุนัฮัน่ ฝึกฝนตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ โดย
เดินทางมาเรียนเต้นท่ีญ่ีปุ่ นอยา่งบอ่ยครัง้ นอกจากนี ้ยงัมี
ผลงานการแสดงโดยได้รับบทเดน่ในละครทีวีที่ไทยอยา่ง
ตอ่เนื่อง  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จริายุ ตัง้ศรีสุข (เจมส์)  
     นกัแสดงระดบัซเูปอร์สตาร์ของเมืองไทย ซึง่โดง่ดงัมาก
จากการแสดงละครซีรีส์ชดุสภุาพบรุุษจฑุาเทพ ตอน คณุชาย
พฒุิภทัร ซึง่ท าให้ตอ่มาท าให้เจมส์ได้รับการทาบทามให้แสดง
น าในละครอีกหลายเร่ืองในไทย ซึง่ได้รับกระแสตอบรับท่ีดมีา
โดยตลอด และเคยได้รับรางวลันกัแสดงน าชายดเีดน่จากงาน
ประกาศผลรางวลัที่ส าคญัของไทยหลายส านกั นอกจากนี ้
เจมส์ยงัมีผลงานเพลง โดยการร้องเพลงประกอบละคร และ
ได้รับความนิยมจนมีคอนเสร์ิตเดีย่วเป็นของตวัเอง และลา่สดุ 
ก าลงัมีผลงานในวงการบนัเทงิของญ่ีปุ่ น ทัง้การเป็นพรีเซน
เตอร์ด้านการทอ่งเที่ยว แฟชัน่ให้กบัแบรนด์ชัน้น าของญ่ีปุ่ น 
โดยจะมีผลงานเพลงในญ่ีปุ่ น ซึง่ซีดีจะวางจ าหนา่ยในเดือน 
มิ.ย. 2559 นอกจากนี ้ละครไทยท่ีเจมส์แสดงเร่ืองรักสดุฤทธ์ิ  

(君だけ I Love You) ได้เร่ิมฉายในช่อง BS-TBS ของ
ญ่ีปุ่ นเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผา่นมาด้วย  
 



 

 
VieTrio 

วงดนตรีแนว Classic Cross Over 3 ชิน้ ได้แก่ ไวโอลนิ 2 ตวั และเชลโล 1 ตวั มีสมาชิกเป็น 3 พี่น้องตระกลูศรีณรงค์ ได้แก่ ทวเีวท 
(เป)้ หวัหน้าวงและเลน่ไวโอลนิ / กญัภสั (ป่าน) เลน่เชลโล และอริยา (ปยุ) เลน่ไวโอลนิ ทัง้สามคนเลน่ดนตรีคลาสสกิมาตัง้แตเ่ด็ก 
และเป็นนกัเรียนทนุในพระอปุถมัภ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟา้กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยมีผลงาน
เพลง 3 อลับัม้ ซึง่สร้างความแปลกใหมใ่ห้แก่วงการเพลงไทยเป็นอยา่งมาก ปัจจบุนั Vie Trio เปิดโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสกิช่ือวา่ 
VieMus และแสดงในคอนเสร์ิตและอีเว้นท์ตา่ง ๆ ทัง้ในไทยและในตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ป่าน ยงัมีทกัษะการร้อง
เพลงในระดบัแนวหน้า เคยแสดงละครเวทใีนไทยหลายเร่ือง เช่น ซูสไีทเฮา เดอะมวิสคิลั และรักเธอเสมอ เดอะมิวสคิลั ทัง้นี ้VieTrio 
เคยมาแสดงที่งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ที่ 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tiger Club 
วง Tiger Club เกิดขึน้จากการรวมตวัของกลุม่คนไทยที่ศกึษานาฏศิลปไทย ดนตรีไทย และกลองนานาชาติ และมคีวามรักและ
สนใจศิลปะการแสดงตา่ง ๆ จึงมกีารรวมกลุม่ฝึกซ้อมร่วมกนัเพื่อผลติผลงานการแสดงในรูปแบบเฉพาะของกลุม่บนความรู้ใน
ศาสตร์ที่ได้เรียนมาทัง้จากในประเทศไทยและตา่งประเทศจงึมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองและมุง่มัน่ท าในงานศิลปะการแสดง
ที่รักและชอบ น าเสนอตอ่ประชาชนในโอกาสตา่ง ๆ โดยปัจจบุนั Tiger Club แสดงในงานอเีวนท์ตา่ง ๆ ของไทย โดยเฉพาะการ
แสดงกลองไทโกะ และการแสดงกลองไทยและสากลในรูปแบบตา่ง ๆ ในการแสดงที่งานเทศกาลไทยครัง้นี ้วงจะแสดงร่วมกบั 
วง VieTrio ในการผสมผสานระหวา่งกลองยาวแบบไทย ก ดนตรีคลาสสกิ เพื่อสร้างความแปลกใหมท่างดนตรี 



 
นางสาวไทย ประจ าปี 2558 

         คณะนางสาวไทย ประจ าปี 2558 ที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในครัง้นี ้ได้แก่ (1) นางสาววิลาสนิี จนัทร์วฒุิวงศ์ นางสาวไทยคน
ที่ 49 ของไทย มีความสามารถพเิศษในการร้องเพลง เลน่ดนตรี พิธีกรและพดูภาษาญ่ีปุ่ น และมีผลงานในวงการบนัเทิงไทยทัง้พิธีกร 
การแสดงในละครทวีีและภาพยนตร์ และนางแบบ (2) นางสาวพิมพ์ชนก จิตชู (ก๊ิบ) รองนางสาวไทยอนัดบั 1 ซึง่มีความสามารถ
พิเศษทัง้การร้องเพลง การแสดง การเป็นพิธีกรและภาษาองักฤษ (3) นางสาวเสาวลกัษณ์ ไชยศิริธญัญา (ลี)่ รองนางสาวไทยอนัดบั 
2 มีความสามารถพิเศษทัง้การเป็นพิธีกร การแสดง การถา่ยแบบและพดูภาษาจีน และ (4) นางสาวพชัรวรรณ หตุะเศรณี  
รองนางสาวไทยอนัดบั 3 มีความสามารถพเิศษทัง้การร้องเพลง การแสดง ร าไทย และการเป็นพิธีกร ในงานเทศกาลไทยครัง้นี ้ทัง้  
4 คน จะแสดงวฒันธรรมไทยและประเพณีไทยของทัง้ 4 ภาคของไทย ในชดุการแสดง “จตรุภาคีวถีิไทย”  

      

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 
    การแสดงของวงนาฏศิลป์ของวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสนิธุ์ 
ซึง่เป็นวิทยาลยันาฏศิลปะ หนึง่ในสบิสองแหง่ในไทย ซึง่มี 
การเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบันาฏศิลป์ชัน้ต้นจนถงึระดบั
นาฏศิลป์ชัน้สงู และปัจจบุนัเป็นหนว่ยงานในสงักดัสถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรมของไทย 

 

 

วงเดก็ไทย อมปะ 
วงที่เกิดจากการรวมตวัของกลุม่เยาวชนไทยในจงัหวดั
โทจิกิที่มีความสนใจด้านดนตรีโดยได้แสดงตามงาน
กิจกรรมแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศในจงัหวดัโทจิกิและ
จงัหวดัอื่น ๆ รวมทัง้กิจกรรมการกศุลตา่ง ๆ โดย 
วงเด็กไทยอมปะได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงในเทศกาล
ไทยประจ าทกุปีและมช่ืีอเสยีงเพิม่ขึน้เร่ือย ๆ 


