ศิลปิ นที่จะเข้ าร่ วมงานเทศกาลไทย ณ กรุ งโตเกียว ครั ง้ ที่ 17

ตั๊กแตน ชลดา

เปาวลี พรพิมล (เปา)

นักร้ องเพลงลูกทุง่ ระดับซูเปอร์ สตาร์ ของไทย ซึง่ เข้ าวงการ
บันเทิงโดยผ่านการประกวดร้ องเพลงในรายการโทรทัศน์ First
Stage Show ของไทย มีผลงานเพลงที่โด่งดังมากในไทย อาทิ
ไม่ใช่แฟนทาแทนไม่ได้ อยูใ่ นอัลบัมชุ
้ ดที่ 2 "ถนนค้ นฝัน"
ซึง่ สามารถทายอดขายซีดีได้ มากกว่า 1 ล้ านแผ่น และยังได้ รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ รับรางวัลศิลปิ นลูกทุง่ หญิง
ยอดเยีย่ มจากสือ่ มวลชนต่าง ๆ ของไทยหลายปี ตดิ ต่อกัน

นักร้ องลูกทุง่ และนักแสดงหญิงชื่อดังของไทย เข้ าวงการด้ วยการ
ชนะเลิศการประกวดในรายการโทรทัศน์ "คว้ าไมค์ คว้ าแชมป์
ครัง้ ที่ 1" ทางช่องแฟนทีวี เมื่อปี 2553 และมีชื่อเสียงโด่งดังจากการ
แสดงนาในภาพยนตร์ เรื่ อง "พุม่ พวง" โดยการรับบทเป็ น
พุม่ พวง ราชินีเพลงลูกทุง่ ตลอดกาลของไทย เปา มีผลงานเพลงที่
ได้ รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังเป็ นนักแสดง
โดยรับบทเด่นในละครและภาพยนตร์ หลายเรื่ องของไทยอีกด้ วย

สี่โพดา
วงที่เกิดจากการรวมตัวของนักร้ องเสียงดีระดับแชมป์ The Star ซึง่ เป็ น
รายการประกวดร้ องเพลงที่โด่งดังที่สดุ ของไทย 4 คน ได้ แก่ วิชญาณี
เปี ยกลิน่ (แก้ ม) แชมป์ ซีซนั่ ที่ 4 / นภัทร อินทร์ ใจเอื ้อ (กัน) แชมป์ ซีซนั่
ที่ 6 / จารุวฒ
ั น์ เชี่ยวอร่าม (โดม) แชมป์ ซีซนั่ ที่ 8 และวราวุธ โพธิ์ยิ ้ม
(ตัม)
้ แชมป์ ซี่ซนั่ ที่ 9 ซึง่ เปรียบเสมือนโพดาซึง่ เป็ นเลขที่ใหญ่ที่สดุ ในไพ่
โดยคอนเสิร์ตของวงเมื่อเดือน ก.ค. 2556 ได้ รับความนิยมอย่างสูง
บัตรขายหมดในพริ บตา จนเป็ นที่มาของการรวมวง ปั จจุบนั สีโ่ พดามี
รายการโทรทัศน์แนววาไรตี ้เป็ นของตัวเองชื่อว่า สีโ่ พดา Super Show
ออกอากาศทุกสัปดาห์ และได้ รับความนิยมอย่างสูง และสมาชิกแต่ละ
คนมีผลงานเดี่ยวของตนเองทังผลงานเพลง
้
ละครโทรทัศน์ ละครเวที
ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ซึง่ ได้ รับการตอบรับที่ดมี ากทังสิ
้ ้น โดยกัน
และโดม เคยมาร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ ที่ 15 และ
แก้ ม เคยเข้ าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว เมื่อปี ที่แล้ ว ซึง่ ได้ รับ
การกล่าวขานถึงเป็ นอย่างดี ในคราวนี ้จะมาเข้ าร่วมในฐานะวงสีโ่ พดา
ซึง่ จะสร้ างความแปลกใหม่และประทับใจยิง่ ขึ ้นกว่าเดิม

ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ ม)

อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น)

ศิลปิ นไทยจากรายการ The Star ซีซนั่ ที่ 8 ซึง่ ได้ รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึง่ ปัจจุบนั เป็ นศิลปิ นระดับแนวหน้ าของไทย
ที่มีเพลงฮิตมากมาย เช่น รักเธอ 24 ชัว่ โมง และคุณและคุณ
เท่านัน้ โดยนอกจากจะร้ องเพลงได้ หลากหลายแนวทังฮิ
้ พฮอพ
แดนซ์ ป๊ อบ และมิวสิคลั แล้ ว ยังสามารถแต่งเพลงได้ เอง และยังมี
ผลงานแสดงนาในละครเวทีเรื่ องเลือดขัตติยา เดอะมิวสิคลั เมื่อปี
2556 และวันสละโสดกับโจทก์เก่า ๆ เดอะมิวสิคลั เมื่อปี 2558 ซึง่
ได้ รับการตอบรับอย่างดีมาก และยังมีผลงานการแสดงในละคร
ทีวีที่ไทยอย่างต่อเนื่อง

ศิลปิ นแนวแดนซ์ระดับแนวหน้ าของเมืองไทย จากรายการ
The Star ซีซนั่ ที่ 8 ซึง่ ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยฮัน่
เคยเป็ นแดนเซอร์ ของศิลปิ นชันน
้ าของไทย เช่น เบิร์ด ธงไชย
และ บี ้ สุกฤษฏิ์ มาก่อน และหลังจากทีเ่ ป็ นนักร้ อง ก็มีผลงาน
เพลง และมีคอนเสิร์ตตามคอนเสิร์ตระดับประเทศและอีเว้ นท์
ต่าง ๆ ในไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้ รับฉายา Prince of Dance
ของไทย ซึง่ ปัจจุบนั ฮัน่ ฝึ กฝนตัวเองอย่างสม่าเสมอ โดย
เดินทางมาเรี ยนเต้ นที่ญี่ปนอย่
ุ่ างบ่อยครัง้ นอกจากนี ้ ยังมี
ผลงานการแสดงโดยได้ รับบทเด่นในละครทีวีที่ไทยอย่าง
ต่อเนื่อง

จิรายุ ตัง้ ศรี สุข (เจมส์ )
นักแสดงระดับซูเปอร์ สตาร์ ของเมืองไทย ซึง่ โด่งดังมาก
จากการแสดงละครซีรีส์ชดุ สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชาย
พุฒิภทั ร ซึง่ ทาให้ ตอ่ มาทาให้ เจมส์ได้ รับการทาบทามให้ แสดง
นาในละครอีกหลายเรื่ องในไทย ซึง่ ได้ รับกระแสตอบรับที่ดมี า
โดยตลอด และเคยได้ รับรางวัลนักแสดงนาชายดีเด่นจากงาน
ประกาศผลรางวัลที่สาคัญของไทยหลายสานัก นอกจากนี ้
เจมส์ยงั มีผลงานเพลง โดยการร้ องเพลงประกอบละคร และ
ได้ รับความนิยมจนมีคอนเสิร์ตเดีย่ วเป็ นของตัวเอง และล่าสุด
กาลังมีผลงานในวงการบันเทิงของญี่ปนุ่ ทังการเป็
้
นพรี เซน
เตอร์ ด้านการท่องเที่ยว แฟชัน่ ให้ กบั แบรนด์ชนน
ั ้ าของญี่ปนุ่
โดยจะมีผลงานเพลงในญี่ปนุ่ ซึง่ ซีดีจะวางจาหน่ายในเดือน
มิ.ย. 2559 นอกจากนี ้ ละครไทยที่เจมส์แสดงเรื่ องรักสุดฤทธิ์
(君だけ I Love You) ได้ เริ่ มฉายในช่อง BS-TBS ของ
ญี่ปนเมื
ุ่ ่อเดือน เม.ย. ที่ผา่ นมาด้ วย

VieTrio
วงดนตรี แนว Classic Cross Over 3 ชิ ้น ได้ แก่ ไวโอลิน 2 ตัว และเชลโล 1 ตัว มีสมาชิกเป็ น 3 พี่น้องตระกูลศรี ณรงค์ ได้ แก่ ทวีเวท
(เป้) หัวหน้ าวงและเล่นไวโอลิน / กัญภัส (ป่ าน) เล่นเชลโล และอริ ยา (ปุย) เล่นไวโอลิน ทังสามคนเล่
้
นดนตรี คลาสสิกมาตังแต่
้ เด็ก
และเป็ นนักเรี ยนทุนในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ เคยมีผลงาน
เพลง 3 อัลบัม้ ซึง่ สร้ างความแปลกใหม่ให้ แก่วงการเพลงไทยเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั Vie Trio เปิ ดโรงเรี ยนสอนดนตรีคลาสสิกชื่อว่า
VieMus และแสดงในคอนเสิร์ตและอีเว้ นท์ตา่ ง ๆ ทังในไทยและในต่
้
างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ป่ าน ยังมีทกั ษะการร้ อง
เพลงในระดับแนวหน้ า เคยแสดงละครเวทีในไทยหลายเรื่ อง เช่น ซูสไี ทเฮา เดอะมิวสิคลั และรักเธอเสมอ เดอะมิวสิคลั ทังนี
้ ้ VieTrio
เคยมาแสดงที่งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ ที่ 15

Tiger Club
วง Tiger Club เกิดขึ ้นจากการรวมตัวของกลุม่ คนไทยที่ศกึ ษานาฏศิลปไทย ดนตรี ไทย และกลองนานาชาติ และมีความรักและ
สนใจศิลปะการแสดงต่าง ๆ จึงมีการรวมกลุม่ ฝึ กซ้ อมร่วมกันเพื่อผลิตผลงานการแสดงในรูปแบบเฉพาะของกลุม่ บนความรู้ใน
ศาสตร์ ที่ได้ เรี ยนมาทังจากในประเทศไทยและต่
้
างประเทศจึงมีความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองและมุง่ มัน่ ทาในงานศิลปะการแสดง
ที่รักและชอบ นาเสนอต่อประชาชนในโอกาสต่าง ๆ โดยปั จจุบนั Tiger Club แสดงในงานอีเวนท์ตา่ ง ๆ ของไทย โดยเฉพาะการ
แสดงกลองไทโกะ และการแสดงกลองไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ ในการแสดงที่งานเทศกาลไทยครัง้ นี ้ วงจะแสดงร่วมกับ
วง VieTrio ในการผสมผสานระหว่างกลองยาวแบบไทย ก ดนตรี คลาสสิก เพื่อสร้ างความแปลกใหม่ทางดนตรี

นางสาวไทย ประจาปี 2558
คณะนางสาวไทย ประจาปี 2558 ที่เข้ าร่วมงานเทศกาลไทยในครัง้ นี ้ ได้ แก่ (1) นางสาววิลาสินี จันทร์ วฒ
ุ ิวงศ์ นางสาวไทยคน
ที่ 49 ของไทย มีความสามารถพิเศษในการร้ องเพลง เล่นดนตรี พิธีกรและพูดภาษาญี่ปนุ่ และมีผลงานในวงการบันเทิงไทยทังพิ
้ ธีกร
การแสดงในละครทีวีและภาพยนตร์ และนางแบบ (2) นางสาวพิมพ์ชนก จิตชู (กิ๊บ) รองนางสาวไทยอันดับ 1 ซึง่ มีความสามารถ
พิเศษทังการร้
้
องเพลง การแสดง การเป็ นพิธีกรและภาษาอังกฤษ (3) นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยศิริธญ
ั ญา (ลี)่ รองนางสาวไทยอันดับ
2 มีความสามารถพิเศษทังการเป็
้
นพิธีกร การแสดง การถ่ายแบบและพูดภาษาจีน และ (4) นางสาวพัชรวรรณ หุตะเศรณี
รองนางสาวไทยอันดับ 3 มีความสามารถพิเศษทังการร้
้
องเพลง การแสดง ราไทย และการเป็ นพิธีกร ในงานเทศกาลไทยครัง้ นี ้ ทัง้
4 คน จะแสดงวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยของทัง้ 4 ภาคของไทย ในชุดการแสดง “จตุรภาคีวถิ ีไทย”

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
การแสดงของวงนาฏศิลป์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ซึง่ เป็ นวิทยาลัยนาฏศิลปะ หนึง่ ในสิบสองแห่งในไทย ซึง่ มี
การเรี ยนการสอนตังแต่
้ ระดับนาฏศิลป์ ชันต้
้ นจนถึงระดับ
นาฏศิลป์ ชันสู
้ ง และปั จจุบนั เป็ นหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมของไทย

วงเด็กไทย อมปะ
วงที่เกิดจากการรวมตัวของกลุม่ เยาวชนไทยในจังหวัด
โทจิกิที่มีความสนใจด้ านดนตรี โดยได้ แสดงตามงาน
กิจกรรมแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศในจังหวัดโทจิกิและ
จังหวัดอื่น ๆ รวมทังกิ
้ จกรรมการกุศลต่าง ๆ โดย
วงเด็กไทยอมปะได้ รับโอกาสเข้ าร่วมแสดงในเทศกาล
ไทยประจาทุกปี และมีชื่อเสียงเพิม่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ

