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ประกอบการ
คําสํ าคัญ : สื* อโฆษณา / อินโฟกราฟิ ก / ผลิตสื* อ
ผูต้ รวจ
..........................
................

Project Title

: Producing Advertising media for promoting Samsung Life
Insurance’s products in Online and Offline.

By

: Mr. Nuttawut Sopawashirasiri , Mr. Sivapol Seanarit
Mr. Anon Kaewmanee

Advisor

: Mr. Somkiat Sriphech

Degree

: Bachelor of Advertising.

Major

: Advertising.

Faculty

: Communication Arts.

Semester / Academic year

: 3/2018
Abstract

Report on Cooperative Education Project "Producing Advertising media for promoting
Samsung Life Insurance’s products in Online and Offline" aims to produce media to publicize and
educate about life insurance and to distribute media to organizations in order to be known.
Thai Samsung Life Insurance Plc. And to educate people about life insurance. From the
team to be co- operative, the team was assigned to work in the graphic design. The team is
responsible for the responsibility. Designing advertising media to publicize the organization and
provide knowledge about life insurance. In addition, the team also has other tasks. The benefits to
the organization as well.
During this 16-week cooperative education period, in addition to developing professional
skills. It also improves the performance of the actual situation. The organization of knowledge from
education to work in the establishment. This will prepare you for a professional career in the future.
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