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บริ ษทั ไนซ์แองเจิล จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจออกแบบและ
ผลิตสิ่งพิมพ์โดยเน้นไปที่นามบัตรเป็ นหลัก เครื่ องหมายการค้าคือ Private Club โดยสโลแกนของ
บริ ษทั คือ อาณาจักรนามบัตร เพราะเราเชื่อมัน่ ว่าการทานามบัตรได้หลากหลายตั้งแต่ แบบถูก แบบ
ปานกลาง หรื อแบบ luxury สวย ไฮโซอลังการ ที่ studio มีตวั อย่างกระดาษให้เลือกกว่า 100 ชนิ ด
และมีผลงานนามบัต รโชว์ไม่น้อยกว่า 1000 แบบ จึ งมัน่ ใจว่าบริ ษ ัทมีค วามเป็ นผูน้ าด้านการ
ออกแบบ จนกลายเป็ นอาณาจัก รนามบัตร เพื่อรองรับให้ท่านลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นคนไทย หรื อคน
ต่างประเทศทุกคนได้ใช้นามบัตรสวย ๆ ในราคาที่สมเหตุสมผลจากประสบการณ์ข องผูบ้ ริ หาร
ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง จนถึงปั จจุบนั ได้ลองผิดลองถูก ได้มีประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิตงานของ
โครงการ บริ ษทั ต่าง ๆ มากมาย จนได้นาข้อผิดพลาดมาสร้างกระบวนการแก้ปัญหา แก้ไข เพื่อลด
ความผิดพลาดได้งานที่มีคุณภาพสูงและส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยบริ ษทั มุ่งเน้นการใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 เป็ นหลักจึงต้องมีการสอนการใช้งานพนักงานใหม่และนักศึกษา
สหกิจรุ่ นหลัง ให้เข้าใจในระบบการทางานของโปรแกรมมากขึ้น ซึ่งอดีตจะสอนโดยใช้หนังสื อ
หรื อกระดาษ จึงได้มีแนวคิดรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ลงในหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่จดั ทาให้
บริ ษทั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานแก่พนักงานใหม่และนักศึกษาสหกิจได้
คาสาคัญ : ธุรกิจออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/ระบบการทางานของโปรแกรม
Adobe Illustrator CS5
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Abstract
Nice Angel Ltd. was founded in 2550, is the main business. Design and production of
publications focusing on the main card. Private Club trademark is the slogan of the company.
Empire Business Cards We believe that making a business card can range from being a medium
or a luxury beauty, nobility, decorated the studio with paper samples to more than 100 species
and has a portfolio of business cards show no less than 1000 model, ensuring that the company is.
a leading designer, Become a business empire To give you, the customer, whether it is Thailand.
Or anyone who has used the card abroad pretty reasonable prices from an experienced
management since its inception. Up until now The trial and error Have experience in the design,
Production of many different companies that have adopted error correction process solutions to
reduce errors and deliver high quality work on schedule. The company is focused on using Adobe
Illustrator CS5, therefore need to be taught to use new employees and students in cooperative
generations. To understand the system more and more applications. It's good to be taught using
books or paper. The idea was to gather information and knowledge. Into an electronic book that is
making companies. To optimize the performance of employees and students were cooperative.
Keyword : Design and print production/ Electronic books/ The system of the program Adobe
Illustrator CS5.

