COMPANY PROFILE

DREAMBOX COMPANY LIMITED
บริษัทดรีมบอกซ์ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2544 โดยบุคลากรผูก้ ่อตัง้ แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ (ก่อตัง้ ปี 2533) และ โรงละคร
กรุงเทพ (ก่อตัง้ ปี 2536) บริษัทดรีมบอกซ์ มีลกั ษณะการบริหารงานที่เป็ นอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการผลิตงาน
ละครเวที โดยมีขอบเขตการดาเนินงานดังนี ้
สร้างสรรค์และผลิตงานละครเวที สาหรับผูช้ มทั่วไป
รับจัดการผลิตละครและการแสดงบทเวทีสาหรับองค์กรอื่น
จัดการด้านออกแบบและจัดทาฉากสาหรับการแสดงละคร หรือ การแสดงอื่นๆบนเวที
จัดการด้านออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดงละคร หรือการแสดงอื่นๆบนเวที
จัดการด้านออกแบบและจัดทาเครือ่ งประกอบฉากสาหรับการแสดงละครหรือการแสดงอื่นๆ
พัฒนาและเขียนบทละครเวที บทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์
จัดทาละครและการแสดงสาหรับรายการโทรทัศน์
จัดหาและฝึ กอบรมนักแสดงสาหรับการแสดงละคร หรือการแสดงอื่นๆ
ในปี 2548 ดรีมบอกซ์ ร่วมกับ บริษัท Major Cineplex และ EGV จากัด (มหาชน) ทดลองดัดแปลงโรงภาพยนตร์ 3 ที่
EGV Metropolis Complex ถนนราชดาริ เป็ น โรงละครขนาด 600 ที่น่งั โดยให้ชื่อว่า Bangkok Theatre @
Metropolis
ในปี 2550 ดรีมบอกซ์ได้รว่ มกับบริษัทสหมนูญผล ปรับปรุงโรงละครกรุงเทพเดิม และเปลีย่ นชื่อใหม่เป็ น M Theatre
โดยเริม่ ดาเนินการอีกครัง้ ตัง้ แต่ปี 2551เป็ นต้นมา
ผลงานที่ผ่านมา
อาจแบ่งได้เป็ น
ผลงานรายการโทรทัศน์ (รายการและละคร)
งานวิดีโอ
ละครเวทีที่ผลิตในนามของตนเอง
ละครและการแสดงบนเวทีที่ทาให้สาหรับองค์กรอื่น
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รายการละครเพือ่ การศึกษา
- ละครเพื่อการศึกษาทางช่อง YouTube
เรือ่ ง ทางเลือก
ละครสัน้ ชุด "ทางเลือก" Educational Clips For Students รณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุน่ ในสถานศึกษา (โครงการUP TO ME) ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานกองทุนสนับสนุน (สสส.)
ดาเนินการโดย องค์การ PATH

รายการโทรทัศน์เพือ่ ความบันเทิง
- รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ITV
รายการ Center Stage
รายการที่เล่าถึงศิลปการแสดงละครเวทีตา่ งๆ พร้อมเกร็ดความรูใ้ นเชิง documentary เบือ้ งหลังการทางาน และมี
การจัดฉายเทปบันทึกการแสดงละครเวทีเรือ่ งต่างๆ
- รายการออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. รายการ Kid Zone
รายการสาหรับเด็กที่มงุ่ สร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ไปพร้อมกับการทากิจกรรมที่นา่ สนใจเหมาะกับวัย
- รายการออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ ง 3 รายการ สวยหารสอง
รายการวาไรตีท้ อ่ งเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ที่มีโจทย์ให้กบั หนุม่ สาวแขกรับเชิญ ที่จะต้องทาภารกิจต่างๆ ตามโจทย์
- รายการออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์ ITV
รายการ แข่งกันก๊าก
รายการวาไรตีเ้ กมโชว์ทใี่ ช้ศาสตร์การแสดง ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องทาโจทย์และแบบฝึ กหัดทางการแสดงเพื่อเข้ารอบไปสู่
รอบสุดท้ายและหาตาแหน่งผูช้ นะ
- ละครออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
เรื่อง ตะลุยโรงหมอ
ละครโทรทัศน์ เรือ่ งสัน้ แนวคอมเมดี ้ ที่เล่าเรือ่ งราวของแพทย์ ณ สถานพยาบาลแห่งหนึง่ และความวุน่ วายที่เกิดขึน้ ที่
คุณหมอและพยาบาลจะร้องรับมือในทุกวัน
- ละครออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
เรื่อง บังเอิญรวยช่วยไม่ได้
ละครโทรทัศน์แนวโรแมนติคคอมเมดี ้ เมื่อครอบครัวหนึง่ เกิดลาภหล่นใส่กอ้ นโต ชีวิตของพวกเขาจึงต้องเปลีย่ นไป
- ละครออกอากาศทางทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
เรื่อง สามวัยอลเวง
ละครโทรทัศน์หลังข่าว แนวโรแมนติค คอมเมดี ้ เรือ่ งราวของสามสาวพี่นอ้ งต่างวัย ทีม่ ีตวั เลขอายุไม่สมั พันธ์กบั
ใบหน้า หลายคนจึงเข้าใจผิดและเป็ นต้นเหตุของเรือ่ งวุน่ ๆ
- ละครออกอากาศทางช่อง True4U
เรื่อง พลนิกรกิมหงวน ซีซ่นั 1
ออกอากาศจานวน 12 ตอน
เรือ่ งราวในช่วงวัยหนุม่ ของ พล นิกร กิมหงวน และ ดร.ดิเรก ที่ได้เข้ามาเกี่ยวดองกัน อันเนื่องจากได้พบรักกับสาวทัง้ สี่
นันทา ประไพ นวลละออ และประภา โดยมีฉากหลังเป็ นบรรยากาศรืน่ รมย์ของกรุงเทพในอดีตเมือ่ 70 กว่าปี ที่แล้ว
- ละครออกอากาศทางช่อง True4U
เรื่อง พลนิกรกิมหงวน ซีซ่นั 2
ออกอากาศจานวน 15 ตอน
พล นิกร กิมหงวน เดอะมิวสิคลั ซีซ่นั ที่ 2 นีจ้ ะนาเสนอเหตุการณ์ตอ่ เนื่องจากซีซ่นั แรก เน้นเรือ่ งราวผจญภัยโลดโผน
โจนทะยาน สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจยิ่งขึน้ ของ พล, นิกร, กิมหงวน, ดร.ดิเรก และเจ้าคุณปั จจนึก
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งานวิดโิ อต่างๆ
นอกจากจะผลิตรายการโทรทัศน์แล้ว ดรีมบอกซ์ยงั ได้ผลิตวิดีโอสาหรับงานด้านต่างๆอีกด้วย
งานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
- จัดทาวีดีทศั น์สาหรับฉายภายในอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ บทการแสดง ออกแบบเครือ่ ง
แต่งกาย ประสานงานการถ่ายทา จัดหานักแสดง
วิดิโอเนื่องในโอกาสเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ LUX
- เปิ ดตัวพรีเซ็นเตอร์ แอน ทองประสม ที่มาบุญครองเซ็นเตอร์
- ความยาว 15 นาที
งาน 7 – eleven
- วีดีโอครบรอบ 100 สาขา ทั่วประเทศ
- ความยาว 15 นาที
วิดิโอสาหรับงานเปิ ดบริการใหม่ของ DTAC Shop
- เป็ นหนึง่ ในโครงการขยะเป็ นพิษเนื่องจากแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มือถือ นับว่าเป็ นขยะเป็ นพิษ
ทางดีเทค จึงรณรงค์ให้ผทู้ ี่จะทิง้ นาแบตเตอรีม่ าทิง้ ที่ดเี ทค เพื่อจะนาไปกาจัด โดยวิธีที่
ถูกต้องต่อไป
- ความยาว 15 นาที
วิดิโองาน Starbucks Coffee Thailand
- เป็ นวีดีโอเพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานมีจิตใจในการบริการทีด่ ี ฉายภายในองค์กร
- ความยาว 20 นาที
วิดิโอนันทนาการเพื่อชีวติ ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- วีดีโอเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
- ความยาว 30 นาที
งาน Nokia Short Stories
- หนังสัน้ 15 เรือ่ งโดยผูก้ ากับรุน่ ใหม่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์โนเกียในการผลิต
งานกระทรวงสาธารณสุข
- รณรงค์ให้ประชาชนรูจ้ กั โรคติดต่อที่อยูใ่ กล้ตวั และวิธีปอ้ งกันทีถ่ กู ต้อง
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บัตรเคดิต เซ็นทรัลการ์ด
- สาหรับ อบรมพนักงานและเปิ ดฉายใน บริเวณห้องพักพนักงาน
- จานวน 5 ชุด ความยาวประมาณชุดละ 10 นาที
งานวีดีโอสาหรับงานสัมมนาบริษัท SCG (ปูนซีเมนต์ไทย)
- สาหรับเปิ ดตามงานสัมมนาลูกค้าในเครือ SCG ทั่วประเทศ
- จานวน 7 ชุด ความยาวประมาณชุดละ 15 นาที
วิดที ัศน์ วิวัฒนาการเงินตรา ภาพยนตร์พาโนรามา ขนาด 3 จอ
- สาหรับฉายในพิพิธพัณฑ์ในโรงกษาปณ์
- จานวน 4 ชุด ชุดละ 10 นาที
โฆษณา ดาวเทียม สามารถ
- เปิ ดตัวช่องลูกทุง่ เคเบิล 24 ชั่วโมง
วิดที ัศน์ประกอบนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ที่ Museum Siam
- สาหรับฉายในพิพิธพัณฑ์ รับผิดชอบด้านการกากับการแสดงและอุปกรณ์เครือ่ งแต่งกาย

ผลงานด้านละครเวที
ผลงานที่ผา่ นมาของ แดส และดรีมบอกซ์ มีทงั้ ละครในแนว Comedy และ Drama รวมทัง้ ละครสาหรับเด็ก ทัง้ นี ้
ผลงานด้านละครเวที อาจจะแยกได้เป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1
ปี 2529-25432
ผลงานด้านละครเวทีที่ผลิตก่อนการก่อตัง้ บริษัทแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
ระยะที่ 2
ปี 2533-2544
ผลงานด้านละครเวทีที่ผลิตในนาม บริษัทแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
ระยะที่ 3
ปี 2544-ปั จจุบนั
ผลงานด้านละครเวทีที่ผลิตในนามของ Dreambox
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ผลงานด้านละครและการแสดงบนเวทีที่ DREAMBOX จัดการผลิตสาหรับองค์กร
อื่นและงาน Event ต่างๆ อาทิ
ละครเพลงเรื่อง ชนกนาถ เดอะ มิวสิเคิล ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(สาหรับ บริษัทโอเวชั่น จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทละคร, ออกแบบฉาก, ประพันธ์เพลง,
ออกแบบและจัดทาอุปกรณ์
ประกอบฉากและเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ
จานวน 50 คน, กากับการแสดง, ออกแบบท่าเต้น และ Voice Coaching
ละครเพลง Jesus Christ Super Star
(สาหรับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ โรงละครกรุงเทพ)
ลักษณะงาน : ละครเวทีในรูปแบบ Musical
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ออกแบบฉาก,ออกแบบและจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉากและ กากับเวที
งานละคร นิทราชาคริต ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาหรับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ตัดเย็บเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง
แม่น้าของแผ่นดิน ปี ที่ 4 มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
( สาหรับ CM Organizer)
ลักษณะงาน : ละครเวทีในรูปแบบ Musical ประกอบแสง สี เสียง และเทคนิคการใช้หนุ่ ในรูปแบบต่างๆ
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทละคร, พัฒนาหุน่ ที่ใช้ในการแสดง, ออกแบบและจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเครือ่ งแต่งกายสาหรับนักแสดงทัง้ หมด, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและ
นักแสดงประกอบจานวน 100 คน, กากับการแสดง, ออกแบบท่าเต้น และ Voice Coaching
แม่น้า ของแผ่นดิน ปี ที่ 5 พระคู่พระบารมี
( สาหรับ CM Organizer)
ลักษณะงาน : ละครเวทีในรูปแบบ Musical ประกอบแสง สี เสียง และเทคนิคตระการตา
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทละคร, ออกแบบและจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและ
จัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง,
จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ
จานวน 100 คน, กากับการแสดง, ออกแบบท่าเต้น และ Voice Coaching
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งานครบรอบ 120 ปี อาคารกระทรวงกลาโหม ณ กระทรวงกลาโหม
( สาหรับกระทรวงกลาโหม และ บริษัท Nine East)
ลักษณะงาน : การแสดงแสงสีเสียงประกอบละครเวทีและวงออร์เคสตร้าวงใหญ่
เพื่อเล่าประวัติ
ความเป็ นมาของอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทสาหรับออกแบบและจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและ
จัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง,
จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ
จานวน 60 คน, กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานกีฬามหาวิทยาลัย ทองกวาวเกมส์ ที่จังหวัดเชียงใหม่
( สาหรับ CM Organizer)
ลักษณะงาน : พิธีเปิ ดและปิ ดกีฬามหาวิทยาลัย
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ร่วมพัฒนาการแสดงในพิธีเปิ ดและปิ ด ออกแบบและจัดทาอุปกรณ์สาหรับการแสดง,
ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานจุดโคมลอยพระประทีป ลอยกระทงทีบ่ างไหร
(สาหรับบริษัททศภาค และ เอ็กซ์ไฟร์โลจิคกรุป๊ จากัด)
ลักษณะงาน : การแสดงแสงสีเสียงประกอบการแสดง เพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทง
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทการแสดง กากับการแสดง ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง,
และจัดหานักแสดง
พิธีเปิ ดงานสีสันแห่งสายน้า มหกรรมลอยกระทง ของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(สาหรับบริษัท Idea Corner และ บริษัท เอ็กซ์ไฟร์โลจิคกรุป๊ จากัด)
ลักษณะงาน : การแสดงแสงสีเสียงประกอบการแสดง เพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทง
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทการแสดง กากับการแสดง ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง,
และจัดหานักแสดง
งานครบรอบ42ปี เสริมสุข หอประชุมใหญ่สวนอัมพร
ลักษณะงาน : ละคร
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทละคร กากับการแสดง ออกแบบฉาก ออกแบบเสือ้ ผ้า อุปกรณ์ประกอบการแสดง
จัดหานักแสดง
ละครร้อง ตุ๊กตายอดรัก เทศกาลวัดอรุ ณ วัดอรุณราชวราราม
( สาหรับ CM Organizer)
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ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง กากับการแสดง และลีลา ออกแบบเครือ่ งแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการ
แสดง จัดหานักแสดง
งานแสดง สาหรับ Beach Party สาหรับผู้เข้าประกวด Miss Universe ที่จงั หวัดภูเก็ต
( สาหรับ CM Organizer)
Boxing Cabaret การแสดงคาบาเร่ตโ์ ชว์ ที่ Esplanade Theatre ประเทศ สิงคโปร์
(สาหรับ Action Theatre สิงคโปร์)
งานแสดงแสงสีเสียง วัดสุวรรณดาราราม วัดสุวรรณดาราราม จังหวัด อยุธยา
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทสาหรับออกแบบและจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบจานวน 100 คน,
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ถนนราชดาเนิน
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ออกแบบตกแต่งหุน่ ในนิทรรศการสงกรานต์
งานลอยกระทง “มหัศจรรย์วิถไี ทย” ฉะเชิงเทรา
(สาหรับบริษัท Signage)
จัดทาบทสาหรับออกแบบและจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการ
แสดง, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานละครเพลง “มหาบุรุษแห่งความดี บริษัท Canon จากัด สวนลุมพินี กรุงเทพ
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทละคร ออกแบบ จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการ
แสดง, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งาน Countdown “รื่นรมย์อารยะรัตโนกสินทร์” สนามหลวง
( สาหรับ CM Organizer)
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ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ , จัดหาวงดนตรี
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
การแสดงคอนเสิรต์ โปงลางสะออน “โปงลางมัสโกสะออน ตามหาไหไปเรื่อยๆ”
(สาหรับบริษัทอาร์เอส จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง , กากับการแสดง และ ออกแบบเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
การแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ประชาธิปัตย์ ที่ ศูนย์ประชุม Bitec
(สาหรับพรรคประชาธิปัตย์)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงทัง้ หมดทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ ,
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
การแสดงละครเพลง ”กลิ่นแก้วเจ้าจอม” วาระครบ 70 ปี สวนสุนันทา
(สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงหลัก
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
ละครเพลงสาหรับเด็ก Magicia Baby Fairy Tale Show สวนลุมพินี
(สาหรับกันตนา ออร์กาไนเซอร์ จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงหลัก
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด

ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า

ละครเพลงเงินเงินเงิน เดอะ มิวสิคัล ของ TRUE FANTASIA โรยัลพารากอนฮอลล์
(สาหรับบริษัท โซนิกซ์ ยูธจากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง กากับการแสดง กากับศิลป์ และจัดหานักแสดงสมทบ
งานมหาสงกรานต์ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ สนามหลวง
( สาหรับ CM Organizer)
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ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทการแสดง ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงทัง้ นักแสดงหลักและนักแสดงประกอบ กากับการแสดง และ ออกแบบท่า
เต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานพิธีเปิ ด-ปิ ด กีฬามหาวิทยาลัยโลก Universiade 2007 สนามรัชมังคลากีฬาสถาน
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและ
จัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง,
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
ละครเพลง แผ่นดินของพ่อ สาหรับแสดงในงานของ Research Expo ของสถาบันวิจัยแห่งชาติ
( สาหรับ Zentrum Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง,
ประพันธ์เพลง, กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานสงกรานต์ฉะเชิงเทรา
(สาหรับ บริษัทดูแอนด์แล จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง,
ประพันธ์เพลง, กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
การแสดงเนื่องในพิธีเปิ ดและปิ ด การประชุมไงอ้อนสากล ที่อมิ แพค เมืองทองธานี
( สาหรับอิมแพค ออร์กาไนเซอร์ จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : พัฒนาบทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบการแสดง ออกแบบและ
จัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง,
กากับการแสดง และ ออกแบบลีลาสาหรับการแสดง
งาน 5 ธันวามหาราช การแสดงชุด “ทรงเป็ นแรงบันดาลใจ” ลานเจษฎาบดินทร์ กทม.
(สาหรับบริษัท วิศราแอดเวอร์ไทซิง จก.)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง, จัดทาสือ่ วิดิโอประกอบการแสดง
ประพันธ์เพลง, กากับการแสดง และ ออกแบบลีลาสาหรับการแสดง
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ละครล่ามดี แสดงที่ พระราชวังสวนจิตรลดา
(สาหรับมูลนิธิมหาจักรีสริ นิ ธรเพือ่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ช่วยกากับการแสดง, จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง
งานลอยกระทง จากมหานทีแห่งนาคา สู่สายธาราพญามังกร จ.ฉะเชิงเทรา
สาหรับ บริษัท( ดูแอนด์แล จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง,
ประพันธ์เพลง, กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
ละครล่ามดี แสดงอีกครัง้ ที่ หอศิลป์ กทม.
(สาหรับมูลนิธิมหาจักรีสริ นิ ธรเพือ่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, ช่วยกากับการแสดง, จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง
การแสดงละครเพลงเรื่อง High School Musical
(สาหรับโรงเรียน St.John Mary International)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียงและเวที)
การแสดงละครเพลงเรื่อง FAME
(สาหรับโรงเรียน St.John Mary International)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียงและเวที)
งานวิสาขบูชาโลก
(สาหรับ บริษัท พีเซ็นเธียร์ จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง,
การแสดงละครเพลงเรื่อง Samson & Delilah The Musical Theatre
(สาหรับกองทุนแสงธรรม และชมรมนักธุรกิจคาทอลิก)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
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ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียงและเวที)
งานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ :
ส่วนที่ 1 จัดทาวีดีทศั น์สาหรับฉายภายในอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ บทการแสดง ออกแบบเครือ่ งแต่ง
กาย ประสานงานการถ่ายทา จัดหานักแสดง
ส่วนที่ 2 จัดหานักแสดงแต่งกายย้อนยุคภายในงาน
งานวัฒนธรรมทองแห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา (พระบรมมหาราชวัง)
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง กากับการแสดง ออกแบบลีลาประกอบการแสดง จัดหานักแสดง
ประสานงานการแสดง ออกแบบเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉาก
การแสดงวิวาหพระสมุทร (ลานเจษฎาบดินทร์)
( สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง กากับการแสดง จัดหานักแสดง ออกแบบลีลาประกอบการ
แสดง ดนตรีประกอบการแสดง ออกแบบเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉาก
สงกรานต์ฉะเชิงเทรา 2554
(สาหรับ บริษัทดูแอนด์แล จากัด)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับ
การแสดง, จัดหานักแสดง, ประพันธ์เพลง, กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด
งานเทศกาลพลุนานาชาติ International Fireworks Festival
(สาหรับ CM Organizer)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ ออกแบบการแสดงบนเวทีประกอบพลุ ออกแบบชุดการแสดง
อุปกรณ์การแสดง ออกแบบเสียง
การแสดงชุด พระมหาชนก The Phenomenon Live Show
(สาหรับ Rightman และ Freshair Festival)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ออกแบบจัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก, จัดหาและฝึ กซ้อมนักแสดง,
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ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, จัดหานักแสดง, กากับการแสดง และประสานงานการแสดง
ทัง้ หมด
การแสดงละครเพลงเรื่อง นางพญางูขาว
(สาหรับงานเลีย้ งของผูบ้ ริหาร TIPCO)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียงและเวที)
การแสดง Dinosaur Planet กรุ งเทพ
(สาหรับ Rightman, Workpoint และ Freshair Festival)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ดนตรีประกอบการแสดง, ฝึ กซ้อมนักแสดง, กากับการแสดง และ
ประสานงานการแสดงทัง้ หมด
การแสดงเล่านิทาน IMAGINIA
(สาหรับสวนสนุกอินเตอร์แอคทีฟ อิเมจิเนีย ดิ เอ็มโพเรียม)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ฝึ กซ้อมนักแสดง, กากับการแสดง, และประสานงานการแสดง ดนตรีและอุปกรณ์
ประกอบฉาก
การแสดงชุด Himmapan Avatar SHOWDC
(สาหรับ CMO Show Corp)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียง
และเวที)
การแสดงประกอบงาน Staying in Love, Love-Mentortainment
(สาหรับ LIFEiS)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉาก, ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียง
และเวที)
การแสดงละครเพลง ”กลิ่นแก้วเจ้าจอม” วาระครบ 80 ปี สวนสุนันทา
(สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา)
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ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง , ออกแบบ จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก,
สาหรับการแสดง, จัดหานักแสดงหลัก
กากับการแสดง และ ออกแบบท่าเต้นสาหรับการแสดงทัง้ หมด

ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้า

การแสดงละครเพลงเรื่อง นางฟ้ า for the deaf
(สาหรับ CM Organizer และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียงและเวที)
การแสดงละครเพลงเรื่อง นางฟ้ า รอบพิเศษ
(สาหรับธนาคาร CIMB)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก,
ออกแบบและจัดทาเสือ้ ผ้าสาหรับการแสดง, ออกแบบแสง และ จัดการบริหารด้านแสงเสียงและเวที)
การแสดง Mechanism Thai Art ชุดนาคปราบอสูร
(สาหรับ TRIBHUME CENTRAL, PHUKET)
ส่วนที่รบั ผิดชอบ : บทการแสดง, ประสานงานการแสดง, กากับการแสดง, ออกแบบจัดทาฉากและอุปกรณ์
ประกอบฉากและหุน่ animatronics, ออกแบบแสง, ประพันธ์ดนตรีประกอบการแสดง และ จัดการฝึ กสอน
นักแสดงและเจ้าหน้าที่ดา้ นแสงเสียงและเวที)
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