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เรยีนฝากประชาสมัพนัธข์า่ว 

“เจนนิเฟอร ์ค้ิม – ใบเตย – ไชยา - เต๋า สมชาย” 
เช่ือมือ “World Artists Thailand” 

ตบเท้าเข้าร่วมสร้างความสนุกกบัสดุยอดโชวแ์ห่งปี 
 “The Nightclub Concert” มัน่ใจโปรดกัชัน่จดัเตม็ 

 

หลงัจากเปิดตวัซรีสีค์อนเสริต์ “The Nightclub Concert” (เดอะ ไนต์คลบั คอนเสิรต์) ทีร่วบรวมเหล่าศลิปินรุ่นเก๋าฝีมอืขัน้เทพทัง้ 
“วงเดอะ พาเลซ, สาว สาว สาว, นันทิดา แก้วบวัสาย, นภ พรช านิ” มาโชว์ไลฟ์สตรมีสดส่งความสุขใหก้บัแฟนๆ ถงึบ้าน ในทุกวนัอาทติย์
ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นเจ้าแรกของวงการบนัเทิงไทยแล้ว “World Artists Thailand” (เวิลด์ อาร์ทิสต์  ไทยแลนด์) ยงัสร้าง
แรงสัน่สะเทือนวงการขึน้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตวั 4 ศิลปินรบัเชิญแห่งปี “เจนนิเฟอร ์ค้ิม, ใบเตย อารส์ยาม, ไชยา มิตรชยั, เต๋า - 
สมชาย เขม็กลดั” ทีจ่ะมายกระดบัความสุขบนเวทใีหส้นุกสุดเกนิขดีครัง้นี้  

 
โดยทัง้ 4 ศลิปินรบัเชญิแห่งปีล้วนมัน่ใจในทมีผูจ้ดัทีช่ื่ออาจจะเป็นน้องใหม่ แต่ฝีมอืเก๋าในวงการอย่าง World Artists Thailand ที่น า

ทพัโดย “คณุณัฐฏ์ฐพฒัฑุ ์ฉันทะนิธิ” (คณุณณ) ครเีอเตอรส์ุดเท่ฝีมอืฉกาจ ผูส้รา้งสรรคค์อนเสริต์ดีๆ  เก๋ๆ ทีทุ่กคนประทบัใจมากว่า 20 ปี ซึง่
นอกจากมานัง่แท่นบรหิารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการแล้ว ยงัรบัหน้าที่ Show Director ผูส้รา้งซรีสี์คอนเสริ์ตไลฟ์สตรมีสด ส่งตรงถงึหน้าจอ
ของทุกคน ทุกบ้าน ในรูปแบบเตม็โชว ์โปรดกัชัน่จดัเตม็ ทัง้แสง ส ีเสยีง เสมอืนนัง่ชมอยู่ในฮอลลค์อนเสริต์ เปิดปรากฏการณ์ใหม่ใหก้บัวงการ
บนัเทงิไทยในครัง้นี้  
 
“เจนนิเฟอร ์ค้ิม” เผยถงึความรูส้กึว่า “รูส้กึเป็นเกยีรตแิละดใีจมากทีไ่ด้เป็นแขกรบัเชญิของวงเดะพาเลซ เพราะเป็นครัง้แรกของการขึ้นเวที
คอนเสริต์ทีจ่ะไดเ้รยีกทุกคนว่า “พี”่ ไดอ้ย่างเตม็ปากเตม็ค าเลย (หวัเราะ) งานนี้ไม่ห่วงอะไรเลยค่ะ เพราะเชือ่มัน่ในตวัพีณ่ณ และทมีงานทีพ่ีเ่คา้
คดัมา มัน่ใจได้เลยว่า โปรดกัชัน่ เวท ีแสง ส ีเสยีง จดัเต็มมาอย่างแน่นอน มนัคอืสเกลเดยีวกบัคอนเสริต์ดีๆ  ทีเ่ราเคยนัง่ดูกนัอยู่ในฮอลล์เลย ที ่
กลา้การนัตขีนาดนี้ เพราะคอนเสริต์ดวี่าไชน่าทาวน์ เมือ่ปี 2562 กฝี็มอืพีณ่ณคนนี้เลยค่ะ” 
 
“ใบเตย อารส์ยาม” เผยต่อว่า “โหยยย จะบอกว่าดใีจมากค่ะ เพราะว่าอย่างใบเตยเนีย่ ใบเตยแบบค่อนขา้งแฮปป้ีกบัการท างานกบัคนดนตรี
หลายๆ สไตล ์เพราะว่าเรารูส้กึว่าเราเป็นคนแบบหลากหลายอยู่แลว้ในตวัเอง แลว้กช็อบการร่วมงานกบัทมีงานทีเ่ปลีย่นไปเสมอในชวีติ ดใีจมาก
ทีท่มีงานเวลิด์ อาร์ทสิต์ฯ ตดิต่อมา และยิง่ได้รูว้่าทมีผูจ้ดัคอืผูท้ีค่ร า่หวอดอยู่ในวงการคอนเสริต์ด้วยแล้ว ใบเตยก็ตอบรบัทนัทเีลยค่ะ เพราะว่า
หนูอ่ะฟังเพลงพีน่ภมาตัง้แต่จ าความได ้ถา้เริม่แบบว่าฟังจรงิจงัแลว้ชอบเลยเนีย่กค็อืประมาณ ม.1 แลว้ค่ะ หนูมเีพลงนึงของพีน่ภทีช่ืน่ชอบมากก็
คอื เพลงเพือ่เธอ หนูชอบมาก กบ็อกกบัตวัเองว่าถา้แต่งงานหนูก็จะเปิดเพลงนี้  แลว้กไ็ดเ้ปิดจรงิๆค่ะ เคยคดิไวด้ว้ยค่ะ ว่าถา้มโีอกาสไดร้่วมรอ้ง
เพลงกบัพีน่ภซกัครัง้กค็งจะด ีซึง่มนัดตีัง้แต่ทีไ่ดร้บัการตดิต่อมา แลว้กจ็ะดมีากขึ้นถา้ทุกคนไดม้าฟังเพลงทีเ่ตยจะรอ้งกบัพีน่ภค่ะ”  

 
“ไชยา มิตรชยั” เผยเพิม่เตมิว่า “ผมขอบคุณมาก ขอบคุณครบั จรงิๆ แลว้เนีย่ภูมใิจมาก แลว้กข็อบพระคุณพีตู่่มากจรงิๆ ครบั เพราะว่าพีตู่่เนีย่
คอืไอดอล แล้วก็เป็นศลิปินในดวงใจอกีท่านหนึง่ของผมนะครบั พอได้รบัตดิต่อมา ผมรูส้กึว่ามาส ิมาส ิต้องมา ยงัไงก็คอืต้องมานะครบั พีตู่่และ
ทมีเวลิด ์อารท์สิต์ฯ อุตส่าหใ์หเ้กยีรตเิราทัง้ท ีผมกต็ัง้ใจมาแบบเต็มรอ้ยดว้ยนะ ซึง่รอ้ยนี้ผมกไ็ม่รูน้ะครบัว่าจะมากหรอืน้อยแค่ไหนส าหรบังานนี้ 
รูเ้พยีงแต่ว่าถา้มาแลว้เนีย่ ผมจะตอ้งสรา้งความสุข แลว้กไ็ม่ท าใหพ้ีตู่่ และทมีงาน รวมทัง้แฟนๆ ของพีตู่่ผดิหวงัอย่างแน่นอนครบั ซึง่การไดร้อ้ง
เพลงลูกกรุง และลูกทุ่งกบัพีตู่่ในครัง้นี้นะครบั ผมบอกใหเ้ลยนะครบั ว่าก าไรอยู่กบัคุณผูช้มแน่ๆ” 
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“สมชาย เขม็กลดั” ส่งท้ายแบบฝากใหค้ดิว่า “รูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่นะครบั และตืน่เต้นมากๆ ครบั เอาจรงิ นีเ่ป็นครัง้แรกของผมเลยนะทีไ่ด้
เจอพี ่ๆ  สาว สาว สาว บนเวทีคอนเสริ์ตใหญ่แบบเต็มโชว์ โดยเฉพาะคอนเสริ์ตออนไลน์อย่างนี้ ผมว่ามนัเป็นสิง่ทีด่ีและเหมาะสมอย่างยิง่กบั
สถานการณ์ในตอนนี้  ตอนแรกทีท่ีมงานโทรมาคุย ผมยงัถามเลยว่าจดัรูปแบบไหน ถ้าเป็นคอนเสริ์ตแบบออนกราวนด์แบบปกติทีเ่ราเคยดู
กนัเนีย่ ผมบอกเลยว่าโหดนะ เพราะต่อใหคุ้ณจดัได้ แต่จะมใีครกล้าออกมาดูมัย๊ล่ะ คุณมัน่ใจแค่ไหนว่าจะปลอดภยั แต่พอพีเ่คา้บอกว่ามนัเป็น
โชวส์ดออนไลน์ ทีโ่ปรดกัชัน่จดัเตม็แบบออนกราวนด์ ผมนีอ่ยากจะเล่นซะพรุ่งนี้เลยครบั กลวัพีเ่คา้เปลีย่น....เปลีย่นแขกรบัเชญิ! (หวัเราะ)  
 
พบกับ “เจนนิเฟอร์ ค้ิม” ที่จะมาเพิ่มขีดความสุข และความสนุกให้แตะถึงขีดสุด ใน “The Nightclub Concert Ep.1 The Palace....พา
แดนซ์” (เดอะ ไนต์คลบั คอนเสริต์ อพี ีหนึ่ง เดอะ พาเลซ พาแดนซ์) วนัอาทิตยท่ี์ 7 พฤศจิกายน 2564 

 
 
พบกบั “ใบเตย อาร์สยาม” ที่จะมาเพิม่อุณหภูมบินเวทีที่อบอุ่น ของ “นภ พรช านิ” ให้ร้อนแรงขึ้นหลายเท่าทวคีูณ ใน “The Nightclub 
Concert Ep.2 นภ พรช านิ By Request” (เดอะ ไนต์คลบั คอนเสริต์ อพี ีสอง นภ พรช านิ บาย รเีควส) วนัอาทิตยท่ี์ 14 พฤศจิกายน 2564  
 
พบกบัศลิปินนักรอ้งลูกทุ่ง และพระเอกลเิกขวญัใจแม่ยกตลอดกาล “ไชยา มิตรชยั” ที่จะมาโชวล์ลีาลูกคอ 8 ชัน้ ร่วมถ่ายทอดบทเพลงลูกกรุง 
และลูกทุ่งไปกบั “นันทิดา แก้วบวัสาย” กบัหลากหลายบทเพลงไพเราะใน “The Nightclub Concert Ep.3 Nantida 60s” (เดอะ ไนต์คลบั 
คอนเสริต์ อพี ีสาม นันทดิา ซกิตี้) วนัอาทิตยท่ี์ 21 พฤศจิกายน 2564 
 
พบกบัจิก๊โก๋หนุ่มสุดเท่ สุดแมนเกนิรอ้ย “เต๋า-สมชาย เขม็กลดั” ทีไ่ม่เพยีงแค่มาสรา้งความสนุกบนเวทเีท่านัน้ แต่ยงัน าความลบัมาสรา้งความ
ปัน่ป่วนวุ่ยวายใหก้บั 3 สาวรุ่นพีท่ีร่กัมากอย่าง “แอม-เสาวลกัษณ์ ลีละบุตร, แหม่ม-พชัริดา วฒันา, ปุ้ม-อรวรรณ เยน็พูนสุข” ที่ความลบั
ของทุกคนจะถูกเปิดเผยใน “The Nightclub Concert Ep.4 สาว สาว สาว Threegether” (เดอะ ไนต์คลบั คอนเสริต์ อพี ีสี ่สาว สาว สาว ทรี
เกเตอร)์ วนัอาทิตยท่ี์ 28 พฤศจิกายน 2564  
 

 
จ าหน่ายบตัรพร้อมกนัทัว่โลก…แล้ววนัน้ี 

ทาง www.thaiticketmajor.com และทางเคาน์เตอรเ์ซอรวิ์สไทยทิคเกต็เมเจอรท์ุกสาขา 
ราคาบตัรคอนเสิรต์ Ep. ละ 1,200 บาท  

Exclusive Package 4 คอนเสิรต์ 4 Eps. เพียง 4,000 บาท รบัชมได้ทัง้ 4 คอนเสิรต์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
 

 
เปิดรบัความสุขและความบนัเทงิเหนือใคร ไดท้ี ่ 

  bit.ly/WorldArtistsThailandLineOA              bit.ly/WorldArtistsThailandFB          bit.ly/WorldArtistsThailandIG   

 bit.ly/WorldArtistsThailandYT                    bit.ly/WorldArtistsThailandTW       bit.ly/WorldArtistsThailandTK 
 
................................................................................................................................................................ 
รบัชมความบนัเทงิฉบบัพรวีวิ เปิดตวั 4 ศลิปินรบัเชญิแห่งปี >> The Nightclub Concert 4 Guests Main Teaser  
https://www.facebook.com/WorldArtistsThailand/videos/176526581318009 
 
https://worldartiststhailand-my.sharepoint.com/:v:/p/baitong/Ef539qhvs-VKl1py1fKgho4BrULpY2CKC8Eh6sqniMPy5g?e=dhL9Lr 
 
 

https://www.facebook.com/WorldArtistsThailand/videos/176526581318009
https://worldartiststhailand-my.sharepoint.com/:v:/p/baitong/Ef539qhvs-VKl1py1fKgho4BrULpY2CKC8Eh6sqniMPy5g?e=dhL9Lr
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ขอขอบพระคณุท่ีกรุณาประชาสมัพนัธ์ข่าวค่ะ 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ World Artists Thailand 
ณฏัฐฑ์ติณิณ์ เฉลมิสุรกาญจน์ (น่อง)   M: +66 92 935 5161  E: Norngsure@worldartiststhailand.com 
สุพรรณิกา สว่างบุญ (ยุย้)   M: +66 81 102 3889 E: Yui@worldartiststhailand.com 


