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COMPANY PROFILE  

DREAMBOX COMPANY LIMITED 
 
บรษัิทดรมีบอกซก์่อตัง้ขึน้ในปี 2544 โดยบคุลากรผูก้่อตัง้แดส เอน็เทอรเ์ทนเมน้ท ์(ก่อตัง้ปี 2533) และ โรงละคร
กรุงเทพ (ก่อตัง้ปี 2536) บรษัิทดรมีบอกซ ์มีลกัษณะการบรหิารงานท่ีเป็นอิสระ  เพื่อความคลอ่งตวัในการผลติงาน 
ละครเวที  โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดงันี ้
 สรา้งสรรคแ์ละผลติงานละครเวท ีส าหรบัผูช้มทั่วไป  
 รบัจดัการผลติละครและการแสดงบทเวทีส  าหรบัองคก์รอื่น 
 จดัการดา้นออกแบบและจดัท าฉากส าหรบัการแสดงละคร หรอื การแสดงอื่นๆบนเวที 
 จดัการดา้นออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดงละคร หรอืการแสดงอื่นๆบนเวท ี
 จดัการดา้นออกแบบและจดัท าเครือ่งประกอบฉากส าหรบัการแสดงละครหรอืการแสดงอื่นๆ 
 พฒันาและเขยีนบทละครเวที บทภาพยนตร ์และบทโทรทศัน ์
 จดัท าละครและการแสดงส าหรบัรายการโทรทศัน ์
 จดัหาและฝึกอบรมนกัแสดงส าหรบัการแสดงละคร หรอืการแสดงอื่นๆ 
 
ในปี 2548 ดรมีบอกซ ์รว่มกบั บรษัิท Major Cineplex และ EGV จ ากดั (มหาชน) ทดลองดดัแปลงโรงภาพยนตร ์3 ท่ี 
EGV Metropolis Complex ถนนราชด าร ิเป็น โรงละครขนาด 600 ท่ีนั่ง โดยใหช่ื้อวา่ Bangkok Theatre @ 
Metropolis 
ในปี 2550 ดรมีบอกซไ์ดร้ว่มกบับรษัิทสหมนญูผล ปรบัปรุงโรงละครกรุงเทพเดมิ และเปลีย่นช่ือใหมเ่ป็น M Theatre 
โดยเริม่ด  าเนินการอีกครัง้ตัง้แตปี่ 2551เป็นตน้มา  
 
ผลงานที่ผ่านมา  
อาจแบง่ไดเ้ป็น 
 ผลงานรายการโทรทศัน ์(รายการและละคร)  
 งานวดิีโอ  

ละครเวทีท่ีผลติในนามของตนเอง 
 ละครและการแสดงบนเวทีท่ีท าใหส้  าหรบัองคก์รอื่น 
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รายการละครเพือ่การศึกษา  
- ละครเพื่อการศึกษาทางชอ่ง YouTube   เร่ือง  ทางเลอืก   

ละครสัน้ชดุ "ทางเลอืก" Educational Clips For Students รณรงคส์รา้งความตระหนกัเพื่อปอ้งกนัการตัง้ครรภไ์ม่
พรอ้มในวยัรุน่ในสถานศกึษา (โครงการUP TO ME) ของกระทรวงศกึษาธิการและส านกังานกองทนุสนบัสนนุ (สสส.) 
ด าเนินการโดย องคก์าร PATH 

 
รายการโทรทศันเ์พือ่ความบันเทงิ   
 - รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ์ITV   รายการ  Center Stage 
รายการท่ีเลา่ถงึศิลปการแสดงละครเวทตีา่งๆ พรอ้มเกร็ดความรูใ้นเชิง documentary เบือ้งหลงัการท างาน และมี
การจดัฉายเทปบนัทกึการแสดงละครเวทเีรือ่งตา่งๆ  
 - รายการออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน ์ชอ่ง 9 อสมท. รายการ  Kid Zone 
รายการส าหรบัเดก็ที่มุง่สรา้งความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ ไปพรอ้มกบัการท ากิจกรรมที่นา่สนใจเหมาะกบัวยั  
 - รายการออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศนไ์ทยทวีีสีชอ่ง 3  รายการ  สวยหารสอง 
รายการวาไรตีท้อ่งเทีย่วเชิงสรา้งสรรคท์ี่มีโจทยใ์หก้บัหนุม่สาวแขกรบัเชิญ ที่จะตอ้งท าภารกิจตา่งๆ ตามโจทย ์ 
 - รายการออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน ์ITV  รายการ  แข่งกันก๊าก 
รายการวาไรตีเ้กมโชวท์ีใ่ชศ้าสตรก์ารแสดง ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งท าโจทยแ์ละแบบฝึกหดัทางการแสดงเพื่อเขา้รอบไปสู่
รอบสดุทา้ยและหาต าแหนง่ผูช้นะ  
 - ละครออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน ์ชอ่ง 9 อสมท. เร่ือง  ตะลุยโรงหมอ 
ละครโทรทศัน ์เรือ่งสัน้แนวคอมเมดี ้ที่เลา่เรือ่งราวของแพทย ์ณ สถานพยาบาลแหง่หนึง่ และความวุน่วายที่เกิดขึน้ที่
คณุหมอและพยาบาลจะรอ้งรบัมอืในทกุวนั 
 - ละครออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน ์ชอ่ง 5  เร่ือง  บังเอิญรวยชว่ยไม่ได้    
ละครโทรทศันแ์นวโรแมนติคคอมเมดี ้เมื่อครอบครวัหนึง่เกิดลาภหลน่ใสก่อ้นโต ชีวิตของพวกเขาจงึตอ้งเปลีย่นไป  

- ละครออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน ์ชอ่ง 7  เร่ือง  สามวัยอลเวง 
ละครโทรทศันห์ลงัขา่ว แนวโรแมนติค คอมเมดี ้เรือ่งราวของสามสาวพี่นอ้งตา่งวยั ทีม่ีตวัเลขอายไุมส่มัพนัธก์บั
ใบหนา้ หลายคนจึงเขา้ใจผิดและเป็นตน้เหตขุองเรือ่งวุน่ๆ  

- ละครออกอากาศทางช่อง True4U    เร่ือง  พลนิกรกิมหงวน ซีซ่ัน 1  
ออกอากาศจ านวน 12 ตอน  
เรือ่งราวในช่วงวยัหนุม่ของ พล นกิร กิมหงวน และ ดร.ดิเรก ที่ไดเ้ขา้มาเก่ียวดองกนั อนัเนื่องจากไดพ้บรกักบัสาวทัง้สี ่
นนัทา ประไพ นวลละออ และประภา โดยมีฉากหลงัเป็นบรรยากาศรืน่รมยข์องกรุงเทพในอดตีเมือ่ 70 กวา่ปีที่แลว้  

- ละครออกอากาศทางช่อง True4U    เร่ือง  พลนิกรกิมหงวน ซีซ่ัน 2 
ออกอากาศจ านวน 15 ตอน 
พล นิกร กิมหงวน เดอะมวิสคิลั ซีซั่นที ่2 นีจ้ะน าเสนอเหตกุารณต์อ่เนื่องจากซีซั่นแรก เนน้เรือ่งราวผจญภยัโลดโผน
โจนทะยาน สนกุสนาน ตื่นเตน้ เรา้ใจยิ่งขึน้ของ พล, นิกร, กิมหงวน, ดร.ดิเรก และเจา้คณุปัจจนกึ   
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งานวิดโิอต่างๆ  
นอกจากจะผลติรายการโทรทศันแ์ลว้ ดรมีบอกซย์งัไดผ้ลติวิดีโอส าหรบังานดา้นตา่งๆอีกดว้ย   
   

งานนิทรรศนรั์ตนโกสินทร ์
- จดัท าวีดีทศันส์  าหรบัฉายภายในอาคารนิทรรศนร์ตันโกสนิทร ์บทการแสดง ออกแบบเครือ่ง

แตง่กาย  ประสานงานการถ่ายท า จดัหานกัแสดง 
    

วิดิโอเน่ืองในโอกาสเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ของ LUX 
- เปิดตวัพรเีซ็นเตอร ์แอน ทองประสม ที่มาบญุครองเซ็นเตอร ์
- ความยาว 15 นาท ี
 
งาน  7 – eleven 
- วีดีโอครบรอบ 100 สาขา ทั่วประเทศ 
- ความยาว 15 นาท ี

 
วิดิโอส าหรับงานเปิดบริการใหม่ของ DTAC Shop 
- เป็นหนึง่ในโครงการขยะเป็นพิษเนื่องจากแบตเตอรีโ่ทรศพัทม์ือถือ นบัวา่เป็นขยะเป็นพิษ 

ทางดเีทค จงึรณรงคใ์หผู้ท้ี่จะทิง้น าแบตเตอรีม่าทิง้ที่ดเีทค เพื่อจะน าไปก าจดั โดยวิธีที่
ถกูตอ้งตอ่ไป 

- ความยาว 15 นาท ี
วิดิโองาน Starbucks Coffee Thailand 
- เป็นวีดีโอเพื่อปลกูจิตส านกึใหพ้นกังานมีจิตใจในการบรกิารท่ีดี ฉายภายในองคก์ร 
- ความยาว 20 นาท ี
 
วิดิโอนันทนาการเพื่อชีวติของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
- วีดีโอเพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชน เหน็ความส าคญัของการออกก าลงักาย 
- ความยาว 30 นาท ี
 
งาน Nokia Short Stories 
- หนงัสัน้ 15 เรือ่งโดยผูก้  ากบัรุน่ใหม ่โดยใชผ้ลติภณัฑโ์นเกียในการผลติ  

 
งานกระทรวงสาธารณสุข 
- รณรงคใ์หป้ระชาชนรูจ้กัโรคตดิตอ่ที่อยูใ่กลต้วัและวธีิปอ้งกนัท่ีถกูตอ้ง 
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บัตรเคดติ เซน็ทรัลการด์ 
- ส าหรบั อบรมพนกังานและเปิดฉายใน บรเิวณหอ้งพกัพนกังาน  
- จ านวน 5 ชดุ ความยาวประมาณชดุละ 10  นาที 

   
งานวดีีโอส าหรับงานสัมมนาบริษัท SCG (ปูนซีเมนตไ์ทย) 
- ส าหรบัเปิดตามงานสมัมนาลกูคา้ในเครอื SCG ทั่วประเทศ  
- จ านวน 7  ชดุ  ความยาวประมาณชดุละ 15 นาที 

   
 วิดทีัศน ์ ววิัฒนาการเงนิตรา ภาพยนตรพ์าโนรามา ขนาด 3 จอ 

- ส าหรบัฉายในพิพิธพณัฑใ์นโรงกษาปณ ์
- จ านวน 4 ชดุ ชดุละ 10 นาท ี

 
โฆษณา ดาวเทียม สามารถ  
- เปิดตวัช่องลกูทุง่เคเบิล 24 ชั่วโมง 
 
วิดทีัศนป์ระกอบนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ที่ Museum Siam 
- ส าหรบัฉายในพิพิธพณัฑ ์รบัผิดชอบดา้นการก ากบัการแสดงและอปุกรณเ์ครือ่งแตง่กาย  
 

 
 

ผลงานด้านละครเวท ี
 
ผลงานท่ีผา่นมาของ แดส และดรมีบอกซ ์ มีทัง้ละครในแนว Comedy และ Drama รวมทัง้ละครส าหรบัเด็ก  ทัง้นี ้
ผลงานดา้นละครเวที อาจจะแยกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1   ปี 2529-25432 
ผลงานดา้นละครเวทีท่ีผลติก่อนการก่อตัง้บรษัิทแดส เอ็นเทอรเ์ทนเมน้ท ์
ระยะที่ 2   ปี 2533-2544 
ผลงานดา้นละครเวทีท่ีผลติในนาม บรษัิทแดส เอ็นเทอรเ์ทนเมน้ท ์ 
ระยะที่ 3   ปี 2544-ปัจจบุนั 
ผลงานดา้นละครเวทีท่ีผลติในนามของ Dreambox 
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ผลงานด้านละครและการแสดงบนเวททีี ่DREAMBOX จัดการผลิตส าหรับองคก์ร
อื่นและงาน Event ต่างๆ   อาท ิ
 
 ละครเพลงเร่ือง ชนกนาถ เดอะ มิวสิเคิล ขององคก์ารส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 (ส  าหรบั บรษัิทโอเวชั่น จ ากดั) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทละคร, ออกแบบฉาก, ประพนัธเ์พลง,   ออกแบบและจดัท าอปุกรณ์
ประกอบฉากและเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ
จ านวน 50 คน, ก ากบัการแสดง, ออกแบบทา่เตน้ และ Voice Coaching 

 
 ละครเพลง Jesus Christ Super Star  
 (ส  าหรบั มหาวิทยาลยัครสิเตยีน และ โรงละครกรุงเทพ) 
 ลกัษณะงาน : ละครเวทใีนรูปแบบ Musical   
 สว่นท่ีรบัผิดชอบ :  ออกแบบฉาก,ออกแบบและจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉากและ ก ากบัเวที 
  
 งานละคร นิทราชาครติ ของ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย    
 (ส  าหรบัคณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั)  

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ตดัเย็บเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง 
 
 แม่น ้าของแผ่นดนิ ปีที่ 4 มหาบุรุษแห่งหิมพานต ์  
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
 ลกัษณะงาน : ละครเวทใีนรูปแบบ Musical  ประกอบแสง ส ีเสยีง และเทคนิคการใชหุ้น่ในรูปแบบตา่งๆ 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทละคร, พฒันาหุน่ท่ีใชใ้นการแสดง, ออกแบบและจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก, 
ออกแบบและจดัท าเครือ่งแตง่กายส าหรบันกัแสดงทัง้หมด, จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและ
นกัแสดงประกอบจ านวน 100 คน, ก ากบัการแสดง, ออกแบบทา่เตน้ และ Voice Coaching 

 
 แม่น ้า ของแผ่นดนิ ปีที่ 5 พระคู่พระบารมี   
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
 ลกัษณะงาน : ละครเวทใีนรูปแบบ Musical  ประกอบแสง ส ีเสยีง และเทคนิคตระการตา  

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทละคร, ออกแบบและจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและ
จดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ
จ านวน 100 คน, ก ากบัการแสดง,  ออกแบบทา่เตน้ และ Voice Coaching 
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 งานครบรอบ 120 ปี อาคารกระทรวงกลาโหม ณ กระทรวงกลาโหม 
 ( ส าหรบักระทรวงกลาโหม และ บรษัิท Nine East) 

ลกัษณะงาน : การแสดงแสงสีเสยีงประกอบละครเวทีและวงออรเ์คสตรา้วงใหญ่  เพื่อเลา่ประวตัิ
ความเป็นมาของอาคารศาลาวา่การกระทรวงกลาโหม  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทส าหรบัออกแบบและจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและ
จดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ
จ านวน 60 คน, ก ากบัการแสดง และ  ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 

 
 งานกฬีามหาวิทยาลัย ทองกวาวเกมส ์ที่จังหวดัเชียงใหม ่
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
 ลกัษณะงาน : พิธีเปิดและปิดกีฬามหาวิทยาลยั  
 สว่นท่ีรบัผิดชอบ : รว่มพฒันาการแสดงในพิธีเปิดและปิด ออกแบบและจดัท าอุปกรณส์ าหรบัการแสดง, 
 ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
 งานจุดโคมลอยพระประทีป  ลอยกระทงที่บางไหร 
 (ส  าหรบับรษัิททศภาค และ เอ็กซไ์ฟรโ์ลจิคกรุป๊ จ ากดั) 
 ลกัษณะงาน : การแสดงแสงสเีสยีงประกอบการแสดง เพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทง 
 สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทการแสดง  ก ากบัการแสดง ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, 
 และจดัหานกัแสดง  
 
 พิธีเปิดงานสสีันแห่งสายน ้า มหกรรมลอยกระทง ของ องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย 
 (ส  าหรบับรษัิท Idea Corner และ บรษัิท เอ็กซไ์ฟรโ์ลจิคกรุป๊  จ ากดั) 

ลกัษณะงาน : การแสดงแสงสเีสยีงประกอบการแสดง เพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทง 
 สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทการแสดง  ก ากบัการแสดง ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, 
 และจดัหานกัแสดง  

  
งานครบรอบ42ปี เสริมสุข  หอประชมุใหญ่สวนอมัพร 
 ลกัษณะงาน : ละคร 

 สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทละคร  ก ากบัการแสดง  ออกแบบฉาก  ออกแบบเสือ้ผา้  อปุกรณป์ระกอบการแสดง 
 จดัหานกัแสดง 
 

ละครร้อง ตุ๊กตายอดรัก เทศกาลวัดอรุณ   วดัอรุณราชวราราม 
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
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 สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง   ก ากบัการแสดง และลลีา  ออกแบบเครือ่งแตง่กาย  อปุกรณป์ระกอบการ
 แสดง จดัหานกัแสดง 
  

งานแสดง ส าหรับ Beach Party ส าหรับผู้เข้าประกวด Miss Universe ที่จงัหวดัภเูก็ต 
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
 
 Boxing Cabaret การแสดงคาบาเรต่โ์ชว ์ท่ี Esplanade Theatre ประเทศ สงิคโปร ์
 (ส  าหรบั Action Theatre สงิคโปร)์ 
               
 งานแสดงแสงสีเสียง วดัสุวรรณดาราราม วดัสวุรรณดาราราม จงัหวดั อยธุยา 
 ( ส าหรบั CM Organizer) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทส าหรบัออกแบบและจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก, ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบจ านวน 100 คน,  

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
 งานเยน็ทั่วหลา้มหาสงกรานต ์   ถนนราชด าเนิน 

 ( ส าหรบั CM Organizer) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ออกแบบตกแตง่หุน่ในนิทรรศการสงกรานต ์

  
งานลอยกระทง “มหัศจรรยว์ิถไีทย”  ฉะเชิงเทรา 
(ส  าหรบับรษัิท Signage) 
จดัท าบทส าหรบัออกแบบและจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการ
แสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ  
ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 

 
 งานละครเพลง “มหาบุรุษแห่งความดี บริษัท Canon จ ากดั สวนลมุพินี กรุงเทพ 

 ( ส าหรบั CM Organizer) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทละคร ออกแบบ จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการ
แสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ  

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
  
 งาน Countdown “ร่ืนรมยอ์ารยะรัตโนกสนิทร”์   สนามหลวง 
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
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สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ , จดัหาวงดนตร ี

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
  
 การแสดงคอนเสิรต์โปงลางสะออน “โปงลางมัสโกสะออน ตามหาไหไปเร่ือยๆ” 
 (ส  าหรบับรษัิทอารเ์อส จ ากดั) 
 สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง , ก ากบัการแสดง และ ออกแบบเสือ้ผา้และอปุกรณป์ระกอบฉาก, 
 

การแสดงเน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี ประชาธิปัตย ์ที่ ศนูยป์ระชมุ Bitec  
(ส  าหรบัพรรคประชาธิปัตย)์ 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดงทัง้หมดทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ ,  

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
การแสดงละครเพลง ”กลิ่นแกว้เจ้าจอม” วาระครบ 70 ปี สวนสุนันทา 
(ส  าหรบัมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดงหลกั  

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 

ละครเพลงส าหรับเดก็ Magicia Baby Fairy Tale Show  สวนลมุพินี 
(ส  าหรบักนัตนา ออรก์าไนเซอร ์จ ากดั) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดงหลกั  

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
 ละครเพลงเงนิเงนิเงนิ  เดอะ มิวสิคัล ของ TRUE FANTASIA โรยลัพารากอนฮอลล ์

(ส  าหรบับรษัิท โซนิกซ ์ยธูจ ากดั) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง ก ากบัการแสดง ก ากบัศิลป์ และจดัหานกัแสดงสมทบ 

 
 งานมหาสงกรานตไ์ทย เทิดไทอ้งคร์าชนัย ์สนามหลวง 
 ( ส าหรบั CM Organizer) 
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สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทการแสดง ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง,  จดัหานกัแสดงทัง้นกัแสดงหลกัและนกัแสดงประกอบ ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่
เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 

  
 งานพิธีเปิด-ปิด กีฬามหาวทิยาลัยโลก Universiade 2007  สนามรัชมังคลากีฬาสถาน 
 ( ส าหรบั CM Organizer) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและ
จดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,   

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
 ละครเพลง แผ่นดนิของพอ่ ส าหรับแสดงในงานของ Research Expo ของสถาบนัวิจัยแห่งชาต ิ
 ( ส าหรบั Zentrum Organizer) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  
 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,   
 ประพนัธเ์พลง, ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
 งานสงกรานตฉ์ะเชิงเทรา   

(ส าหรบั บรษัิทดแูอนดแ์ล จ ากดั)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,   
 ประพนัธเ์พลง, ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 
 การแสดงเน่ืองในพิธีเปิดและปิด การประชุมไงออ้นสากล ที่อิมแพค เมืองทองธานี 
  ( ส าหรบัอิมแพค ออรก์าไนเซอร ์จ ากดั) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : พฒันาบทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบการแสดง  ออกแบบและ
จดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,   

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบลลีาส าหรบัการแสดง 
 
 งาน 5 ธันวามหาราช  การแสดงชุด “ทรงเป็นแรงบนัดาลใจ” ลานเจษฎาบดนิทร ์กทม. 
 (ส  าหรบับรษัิท วศิราแอดเวอรไ์ทซิง จก.) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  
 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,  จดัท าสือ่วิดิโอประกอบการแสดง 
 ประพนัธเ์พลง, ก ากบัการแสดง และ ออกแบบลลีาส าหรบัการแสดง 
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 ละครล่ามดี  แสดงที่ พระราชวังสวนจิตรลดา 
(ส  าหรบัมลูนิธิมหาจกัรสีรินิธรเพือ่คณะอกัษรศาสตร ์จฬุา) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ช่วยก ากบัการแสดง, จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง  
 

งานลอยกระทง จากมหานทีแห่งนาคา  สู่สายธาราพญามังกร   จ.ฉะเชิงเทรา 
ส าหรบั บรษัิท( ดแูอนดแ์ล จ ากดั)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,   
 ประพนัธเ์พลง, ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 

ละครล่ามดี  แสดงอกีคร้ัง ที่ หอศิลป์กทม. 
(ส  าหรบัมลูนิธิมหาจกัรสีรินิธรเพือ่คณะอกัษรศาสตร ์จฬุา) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ช่วยก ากบัการแสดง, จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง  
 

 การแสดงละครเพลงเร่ือง High School Musical 
 (ส  าหรบัโรงเรยีน St.John Mary International) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  
 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีงและเวที) 
 

การแสดงละครเพลงเร่ือง FAME 
 (ส  าหรบัโรงเรยีน St.John Mary International) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  
 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีงและเวที) 

 
งานวิสาขบชูาโลก 

 (ส าหรบั บรษัิท พีเซ็นเธียร ์จ ากดั) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง,   
 

การแสดงละครเพลงเร่ือง Samson & Delilah The Musical Theatre 

(ส  าหรบักองทนุแสงธรรม และชมรมนกัธุรกิจคาทอลกิ) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  
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 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีงและเวที) 
 

งานนิทรรศนรั์ตนโกสินทร ์
( ส าหรบั CM Organizer) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ :  
สว่นท่ี 1 จดัท าวีดีทศันส์  าหรบัฉายภายในอาคารนิทรรศนร์ตันโกสนิทร ์บทการแสดง ออกแบบเครือ่งแตง่
กาย  ประสานงานการถ่ายท า จดัหานกัแสดง 

 สว่นท่ี 2  จดัหานกัแสดงแตง่กายยอ้นยคุภายในงาน  

 
งานวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร ์84 พรรษามหาราชา (พระบรมมหาราชวัง) 
( ส าหรบั CM Organizer) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง  ก ากบัการแสดง   ออกแบบลลีาประกอบการแสดง   จดัหานกัแสดง 
ประสานงานการแสดง ออกแบบเสือ้ผา้และอปุกรณป์ระกอบฉาก   
 
การแสดงววิาหพระสมุทร (ลานเจษฎาบดนิทร)์ 
( ส าหรบั CM Organizer) 
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง ก ากบัการแสดง จดัหานกัแสดง   ออกแบบลลีาประกอบการ
แสดง  ดนตรปีระกอบการแสดง  ออกแบบเสือ้ผา้และอปุกรณป์ระกอบฉาก   
 
สงกรานตฉ์ะเชิงเทรา 2554 
(ส าหรบั บรษัิทดแูอนดแ์ล จ ากดั)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก, ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบั
การแสดง, จดัหานกัแสดง,  ประพนัธเ์พลง, ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 

 

 งานเทศกาลพลุนานาชาติ  International Fireworks Festival 
(ส  าหรบั  CM Organizer)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ ออกแบบการแสดงบนเวทีประกอบพล ุออกแบบชดุการแสดง  
อปุกรณก์ารแสดง ออกแบบเสยีง 

 
 การแสดงชุด พระมหาชนก The Phenomenon Live Show  
 (ส  าหรบั Rightman และ Freshair Festival) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก, จดัหาและฝึกซอ้มนกัแสดง,  
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ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดง, ก ากบัการแสดง และประสานงานการแสดง
ทัง้หมด 

 
 การแสดงละครเพลงเร่ือง นางพญางขูาว  

(ส  าหรบังานเลีย้งของผูบ้รหิาร TIPCO)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีงและเวที) 
 
 การแสดง Dinosaur Planet กรุงเทพ  
 (ส  าหรบั Rightman, Workpoint และ Freshair Festival) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ดนตรปีระกอบการแสดง, ฝึกซอ้มนกัแสดง, ก ากบัการแสดง และ
ประสานงานการแสดงทัง้หมด 

 
 การแสดงเล่านิทาน IMAGINIA  
 (ส  าหรบัสวนสนกุอินเตอรแ์อคทฟี อิเมจิเนยี ดิ เอ็มโพเรยีม) 

สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ฝึกซอ้มนกัแสดง, ก ากบัการแสดง, และประสานงานการแสดง ดนตรแีละอปุกรณ์
ประกอบฉาก 

 
 การแสดงชุด Himmapan Avatar SHOWDC 

(ส  าหรบั CMO Show Corp)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณ์
ประกอบฉาก, ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีง
และเวที) 
 
การแสดงประกอบงาน Staying in Love, Love-Mentortainment  
(ส  าหรบั LIFEiS)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณ์
ประกอบฉาก, ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีง
และเวที) 

 
การแสดงละครเพลง ”กลิ่นแกว้เจ้าจอม” วาระครบ 80 ปี สวนสุนันทา 
(ส  าหรบัมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา) 
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สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จดัท าอปุกรณป์ระกอบฉาก,  ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้
ส าหรบัการแสดง, จดัหานกัแสดงหลกั  

 ก ากบัการแสดง และ ออกแบบทา่เตน้ส าหรบัการแสดงทัง้หมด 
 

 การแสดงละครเพลงเร่ือง นางฟ้า for the deaf  
(ส  าหรบั CM Organizer และสมาคมคนหหูนวกแหง่ประเทศไทย)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีงและเวที) 
 
การแสดงละครเพลงเร่ือง นางฟ้า รอบพิเศษ   
(ส  าหรบัธนาคาร CIMB)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก,  

 ออกแบบและจดัท าเสือ้ผา้ส าหรบัการแสดง, ออกแบบแสง และ จดัการบรหิารดา้นแสงเสยีงและเวที) 
 

การแสดง Mechanism Thai Art ชุดนาคปราบอสูร  
(ส  าหรบั TRIBHUME CENTRAL, PHUKET)  
สว่นท่ีรบัผิดชอบ : บทการแสดง, ประสานงานการแสดง, ก ากบัการแสดง, ออกแบบจดัท าฉากและอปุกรณ์
ประกอบฉากและหุน่ animatronics, ออกแบบแสง, ประพนัธด์นตรปีระกอบการแสดง และ จดัการฝึกสอน
นกัแสดงและเจา้หนา้ที่ดา้นแสงเสยีงและเวที) 

 
 
 






