The Sound of Siam: Open to the New Shades
วงดนตรี ท่ีเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยและดนตรี Jazz ผ่านการบรรเลงของ
นักดนตรี ช้ นั นําของเมืองไทย นําทีมโดย
Koh Mr.Saxman ร่ วมกับกลุ่มนัก
ดนตรี ท่ีมีความสามารถระดับแนวหน้าทั้ง
ไทยและสากล โดยนักร้องนําของวง ได้แก่
ปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุ ก นักร้อง อาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษและครู สอนร้องเพลง ซึ่ งเป็ นที่
รู ้จกั และได้รับการยอมรับจากการประกวด
ในรายการ The Voice Thailand
และมีผลงานในวงการบันเทิงไทยมากมาย

กิต The Voice
กิตตินนั ท์เป็ นที่รู้จกั ในฐานะนักร้องเสี ยง
ทรงพลังสไตล์โอเปร่ า จากรายการ The
Voice Thailand Season 2 เป็ น
ตัวแทนนักร้องไทยมาแสดงที่ญี่ปุ่นอย่าง
สมํ่าเสมอตั้งแต่ปี 2003 พากย์เสี ยง
ภาษาไทยให้กบั ตัวละคร Beast ใน
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ยิง่ ใหญ่แห่งปี
Beauty and the Beast ฉบับ
ภาษาไทย ได้รับเกียรติข้ ึนแสดงร่ วมกับ
ศิลปิ นระดับโลกมากมายอาทิเช่น José
Carreras, Andrea Bocelli และ
David Foster

ทชภณ พลกองเส็ ง (พล)
พลเข้าสู่ วงการด้วยการเล่นดนตรี ตามผับ
และร้านอาหารต่างๆ ร้องเพลงโฆษณา
เป็ น 1 ใน 10 ศิลปิ นอัลบั้ม Intro 2000
เป็ นนักร้องรับเชิญให้วง Noir ในเพลง
"เข็ด" (Intro 2000) เป็ นหนึ่งในนักร้อง
อัลบั้มพิเศษ "พีน่ อ้ ง ร้องเพลง อัสนีวสันต์ 2" ผลงานที่ผา่ นมามีเพลงดังอย่าง
คนเดินถนน, ขอให้โชคดี, ต้องมีสกั วัน,
คือฉัน,ยังยิม้ ได้, คนไกลเบอร์เก่า,ตาแดง
แดง,สัญญากาสะลอง และโดยล่าสุ ด
ได้ออกซิงเกิ้ลใหม่ ได้แก่ เพลง คนมีเสน่ห์
, หล่อเลย และใครคนนั้น ซึ่งประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก

ธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดรฟิ น)
ดาเริ่ มร้องเพลงประกวดจนได้เป็ นนักร้องนํา
วงเอ็นโดรฟิ น มีผลงานอัลบั้มร่ วมกับเอ็นโดรฟิ
นอยู่ 2 ชุด คือ พริ ก และ สักวา 49 มี เพลงดัง
อย่างเพลง "เพือ่ นสนิท" หลังจากนั้นได้ออกมา
มีผลงานเดี่ยวชุดแรกชื่อชุด ภาพลวงตา มีเพลง
ดังอย่าง "คืนข้ามปี " และ "ภาพลวงตา" และใน
ผลงานชุดที่ 2 คือ ซาวด์ อะเบาท์ (Sound
about) มีเพลงดังอย่างเพลง "ได้ยนิ ไหม"
นอกจากนี้ดายังได้รับรางวัลจากผลงานเพลง
ต่างๆ อาทิเช่น ในปี 2551ได้รับรางวัลจาก
สตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ อวอร์ด สาขานักร้อง
หญิงยอดนิยม และรางวัลศิลปิ นหญิง ไทย
สากล มณี เมขลา ดีเด่นยอดนิยม จากการแจก
รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 โดยผลงานปั จจุบนั เป็ น
โค้ชในรายการ The Voice Thailand

พิจกิ า จิตตะปุตตะ (ลูกหว้ า)
ลูกหว้าเป็ นนักร้องประจําชมรมดนตรี สากล
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(C.U.BAND) ปริ ญญาโทสาขาการตลาด
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานที่ผา่ นมา เป็ นนักร้องนําวงดูบาดู
ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสี ยงคือ เพลงไม่ใช่
ผูช้ าย และเพลงโอ้ใจเอ๋ ย โดยล่าสุดได้ออก
อัลบั้มเดี่ยว “Pijika” สังกัดสนามหลวง
มิวสิ ค ภายใต้ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) และประสบความสําเร็ จหลายเพลง
อาทิเช่น นิดนึง , อยูๆ่ ก็มาปรากฏตัวในหัวใจ
และกลัวเข้าใจผิด เป็ นต้น

ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส)
โรสเป็ นนักร้องที่มากความสามารถ ได้รับ
รางวัลร้องเพลงรางวัลประกวดชนะเลิศ การ
ประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสประจําปี ที่เซนต์
จอห์น จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
ในตอนมัธยมปลาย และยังมีรางวัลอีกมากมายที่
โรสได้รับ ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสี ยงให้กบั
โรสนั้นก็คือ ก้อนหินก้อนนั้น ผลงานเพลง
อัลบั้ม Time Machine, Rose Line, Rose Show,
Living Rose และ More Than และอัลบั้มพิเศษ
Rose My Inspiration, Melody of Rose, Feel by
Rose, Evening with Rose, Love Scenes Love
Songs, Forever Love Hits by Rose Sirintip และ
Another side of Love by Rose Sirintip

สุ รัตน์ ตกิ านต์ พรรคเจริญ (เอิร์น)
เอิร์นเป็ นดีกรี นกั ร้องยุวชนดีเด่นแห่งประเทศ
ไทย (ประเภทเพลงไทยสากล) KPN Music
Academy, ชนะเลิศรายการประกวดเพลง
พระบรมราโชวาท, ชนะเลิศการอ่านทํานอง
เสนาะระดับประเทศ และได้รองชนะเลิศ
อันดับ 3 รายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 2
ถือเป็ นเวทีแจ้งเกิดของเอิร์น สุ รัตน์ติกานต์
โดยมีผลงานเป็ นที่รู้จกั อาทิ “โทรหาครั้ง
สุ ดท้าย, สะดวกคุยหรื อเปล่า” นอกจากนี้ ยังมี
เพลง “มาลัยสามชาย” เพลงประกอบละคร
เรื่ องมาลัยสามชาย ททบ.5, เพลง “รักเจ้าเอย”
เพลงประกอบละครเรื่ องชิงชัง ทางททบ. 5
และได้รับรางวัลเพลงละครยอดเยีย่ ม จาก
นาฏราช อีกด้วย

อิง้ ค์ วรันธร
ศิลปิ นหญิงอินดี้ท่ีน่าจับตามองที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ความลงตัวของ
เสี ยงร้อง กับดนตรี สังเคราะห์เท่ๆ ที่มี
สี สนั เจ้าของเพลงฮิตอย่าง “เหงา
เหงา…(insomnia)” ที่ฮิตติดทุกชาร์ท
ทัว่ ประเทศ ล่าสุ ดกับการขาย Physical
ep.album แรกในชีวิตที่กระแสตอบรับ
ดีจน Sold Out ภายในวันแรก!!!!!!

ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต)
เอิ๊ตมีความรักในการร้องและเล่นดนตรี มาตั้งแต่
เด็ก อัลบั้มแรกที่เอิ๊ตแต่งเอง ร้องเอง ทําขายเอง
ตามงานเทศกาลดนตรี ต่างๆ นั้นก้คือ
“Earthtone Melodies” อัลบั้มเพลง
ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นได้ทาํ single เป็ นของ
ตัวเอง อย่างเช่น Sky&Sea, Timehop, มี
ไว้แค่เป็ นของเธอเท่านั้น เป็ นเพลงฮิตที่หลายๆทุก
คนรู ้จกั และล่าสุ ด เมื่อต้นปี 2018 เอิ๊ต ได้ปล่อย
single ใหม่ “ถ้าฉันหายไป” ได้สร้าง
ปรากฏการณ์ 1 วัน ล้านนวิว ติด Trending
อันดับ 1 ทั้งใน Youtube และ Twitter
และชาร์ ตในคลื่นวิทยุ อีกด้วย

BNK48
เฌอปราง อิซรึ ิ นะ โมบาย ปั ญ มิวสิค เจนนิส
6 สาวตัวแทนวง BNK48 กลุม่ ไอดอลหญิง
ของประเทศไทย และเป็ นวงน้ องสาวของกลุม่
ไอดอลญี่ปนุ่ AKB48 ภายใต้ แนวคิด "ไอดอล
ที่คณ
ุ สามารถไปพบได้ ” ก่อตังโดย
้ BNK48
office เริ่ มเปิ ดออดิชนั ครัง้ แรกเมื่อกลางปี
พ.ศ. 2559 เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่
2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ด้ วยสมาชิก 30 คน

