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บัญชีรายการ เสื้อผา หนาผม นักแสดง  
ภาพยนตร เรื่อง ชางมันเถอะพระเจา 

… 
 
 
 

สราง และนําเสนอ โดย 
คณะนักศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 
สาขาโฆษณา ประชาสัมพันธ รุน 36–38 
สาขาการส่ือสารการเมืองบูรณาการ รุน 23 
อํานวยการสราง และ กํากับภาพยนตร โดย 
อาจารยสูดิน ชาวหินฟา 
จากบทภาพยนตร ของ  
สูดิน ชาวหินฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายการ เสื้อผา หนาผม นักแสดง ภาพยนตร เรื่อง Act of God (พ.ศ.2556) 

ท่ี รหัส นักแสดง ลักษณะ คุณสมบัติ ใชใน SCENE NO.    

  2 

W01 พระเจา ไมระบุศาสนา (รวมทุกศาสนาในพระเจาองคเดียว) 01 03 19 21 22 
W02 มนุษย ไมระบุเชื้อชาติ สัญชาติ (ภาพรวมมนุษย) 01 03 19 21 22 
W03 แมน–หลัก ผมสั้นเกรียน เสื้อยืดลายพราง กางเกงยีนส รองเทา

ผาใบ สวมแวน สวมหมวกแก็ป (ชุดหลังออกจากคุก) 
02 03 12 13 14 15 
17 18 21 

W04 แมน–สํานักงาน ผมยาว–สวมวิก เสื้อเชิตแขนยาว ผูกไท (พนักงาน
ธนาคาร) 

06 

W05 แมน–นักโทษ ผมสั้นเกรียน เสื้อกางเกงของเรือนจํา (นักโทษ) 04 08 20 
W06 แมน–ชุดเท่ียว ผมยาว–สวมวิก ชุดเท่ียว สบายๆ 21 22 
W07 หลุยส–หลัก ผมยาว–สวมวิก มีหนวด–เครา เสื้อยืดใน เสื้อคลุม

นอก กางเกงหนัง เข็มขัดติดซองปน รองเทาหนัง 
สวมแวน สวมหมวกปก ซองบุหรี่ ไฟแช็ค *มีรอยสัก 

02 03 10 10.1  

W08 หลุยส–เลิกงาน ผมยาว–สวมวิก มีหนวด–เครา เสื้อยืดสีขาว กางเกง
ขายาว ไมใสรองเทา (ชุดหนีกระสุนปนของแมน) 

11 16 17 18 21  

W09 หลุยส–นักเท่ียว ผมยาว–สวมวิก เสื้อเชิตลายสก็อต กางเกงยีนส 
รองเทาผาใบ 

22 

W10 หลุยส–นักโทษ ผมเกรียน เสื้อกางเกงของเรือนจํา (นักโทษ) 04 05 08 20  
W11 หลุยส–พนโทษ ผมเกรียน หนวดเครารุงรัง เสื้อยืดสีดํา กางเกงยีนส 

กระเปาผา รองเทาผาใบ บุหรี่ ไฟแช็ค แวนตาสีดํา 
09  

W12 หลิว–หลัก ผมยาวยุงเล็กนอย ไมแตงหนา เสื้อยืด กางเกงดํา 
บุหรี่ แกวเหลา กระเปาเงิน โทรศัพท (สาวนักเท่ียว) 

10  11.1 

W12.1 หลิว–ถูกยิง **เพ่ิมเติมถายจริง หลิวถูกยิง 19 
W13 หลิว–ชุดนอน ชุดนอนสีขาว 02 03 11 16 17 18 

21 
W14 หลิว–ชุดเท่ียว ชุดเท่ียวสบายๆ 21 
W15 ผูคุมนักโทษ ชุดผูคุมนักโทษ ในเรือนจํา 05 08 
W16 ตํารวจ 2 นาย ชุดตํารวจ 06 
W17 พระสงฆ 1 รูป พระไทย 07  



บัญชีรายการ เสื้อผา หนาผม นักแสดง ภาพยนตร เรื่อง Act of God (พ.ศ.2556) 

ท่ี รหัส นักแสดง ลักษณะ คุณสมบัติ ใชใน SCENE NO.    

  3 

W18 นักโทษ 10 คน พลทหารประจําการ (extra) 04 05 07 08 
W19 นักพนัน 10 คน นักศึกษา (extra) 10  
W20 ชายลูกหนี้ นักศึกษา (extra) /2 ผูหญิงของลูกหนี้ 10.1 
W21 เจาพอ นักศึกษา (extra) /2 ผูหญิงของเจาพอ 10.2 
W22 รถแท็กซี่–คนขับ จางเหมา (extra) 13 14 15 
W23 นักเท่ียว 10 คน นักศึกษา (extra) หาง สวนสาธารณะ หองอาหาร 12 22 23 
W24 แมว 1 ตัว Extra 21 
W25 หนู 6 ตัว Extra 21 
W26 สุนัข 1 ตัว Extra 12 16 17 
W27 ไก 1 ตัว Extra 16 
  


