
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 :  
สุดยอดเด็กไทยมุ่งมัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา 



      สถานที่จัดงาน 

สถานที่จัดงาน 
Challenger 2-3, 
IMPACT Forum 



เส้นทางการเข้า-ออก  IMPACT เมืองทองธานี  



เส้นทางที่ 1 : ด้านแจ้งวัฒนะ 



เส้นทางที ่2 : ด้านตวิานนท์ 



เส้นทางที ่3 : ขึน้-ลง ทางด่วนจากกรุงเทพฯ 



เส้นทางที ่4 : ขึน้-ลง ทางด่วนจากบางปะอนิ 



เส้นทางที ่5 : ด้านริมคลองประปา 



เส้นทางเข้าออกอาคาร Challenger ชั้น 1 

อาคารจอดรถ Indoor Parking 1 (P1) 



เส้นทางเข้าออกอาคาร Challenger ช้ัน 2 

สามารถเดินขา้มสะพาน
ทางเช่ือมไปยังอาคาร   
IMPACT FORUM 



เส้นทางเข้าออกอาคาร IMPACT FORUM ชั้น 1 

ลานจอด Indoor Parking 2 



เส้นทางเข้าออกอาคาร IMPACT FORUM ชั้น 2 

ลานจอด Indoor Parking 2 



เสน้ทางการขนถา่ยสินคา้และการจดัท า Car Staging 



ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าส าหรับอาคาร CHALLENGER 

1. ก่อนที่ท่านจะน ารถขึน้มาบนจุดขนถ่ายสินค้า (Loading) เพือ่ขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ขอให้ท่านน ารถมา  

รับบัตรคิว ที่ลานจอดรถ Lake Side ก่อน บัตรควิ 

สีส้ม :  อาคารชาเลนเจอร์ 1 สีฟ้า :  อาคารชาเลนเจอร์ 2 สีชมพู :  อาคารชาเลนเจอร์ 3 

2. พนักงานขับรถที่มารับบัตรควิที่ ลานจอดรถ Lake Side ต้องแจ้งรายละเอยีดกบั เจ้าหน้าที่ ว่าท่านอยู่อาคารใด 

ช่ือบริษัท , เลขที่คูหา รวมถึงช่ือและเบอร์ที่ตดิต่อได้                                                                    

3. เมื่อได้รับบัตรควิแล้ว กรุณาน าบัตรควิวางไว้ที่หน้ารถของท่าน และรอเจ้าหน้าที่เรียกควิ เมื่อถึงควิของท่านขอให้ 

ท่านขับรถไปที่จุดสกัด 9 ตามแผนที่เพือ่ผ่านขึน้ไปบนจุดขนถ่ายสินค้า (Loading)ของอาคารชาเลนเจอร์ 

4. เมื่อท่านมาถึงจุดขนถ่ายสินค้า(Loading) บนอาคารชาเลนเจอร์แล้ว ขอให้ท่านขับรถไปจอดบริเวณจุดขนถ่าย 

สินค้าให้ตรงกับสีของบัตรที่ท่านได้รับ (บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าจะมีป้ายระบุสี ขนาดใหญ่ตดิไว้) 



ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าส าหรับอาคาร CHALLENGER 

         ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้า มีดงันี ้ 
 
      4.1 รถส่ีล้อก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็น เวลา 40นาที  
      หากเกนิเวลาที่ก าหนดจะมีการเปรียบเทียบปรับช่ัวโมงละ 200 บาท 
 
      4.2 รถหกล้อก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็น เวลา 60นาที 
      หากเกนิเวลาที่ก าหนดจะมีการเปรียบเทียบปรับช่ัวโมงละ 200 บาท 
 
      4.3 รถสิบล้อ-สิบแปดล้อ ก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็น เวลา 90 นาที  
      หากเกนิเวลาที่ก าหนดจะมีการเปรียบเทียบปรับช่ัวโมงละ 200 บาท 
 
5.   เมื่อท่านน าสินค้าลงจากรถเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านน ารถไปจอดพกัไว้ที่ลานจอดรถ P.9  
      เช่นเดมิ  
 



ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าส าหรับอาคาร CHALLENGER 

Challenger 3 Challenger 2 Challenger 1 



ตัวอย่างบัตรควิ 

บัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ ์อาคารChallenger 1 

001 

บัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ ์อาคารChallenger 2 

001 

บัตรอนุญาตขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ ์อาคารChallenger 3 

001 



เส้นทางขนถ่ายสินค้า 
 
เส้นทางการวิ่งรถ 
วัน Set up & Tear Down 
 

ทางออก 
สกัด 8 

ทางเข้า 
สกัด 9 

Challenger 3 Challenger 2 Challenger 1 



LOADING CHALLENGER AREA 



ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า 

1.   ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่านต้องน ารถไปจอดรอที่ลาน Lakeside เท่านั้น 

2.   ผู้เข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้องลงทะเบียนที่เต็นท์ลงทะเบียน โดยแจ้งชื่อบริษัท  เลขที่บูธ ชื่อคนขับรถ เบอร์โทร 

      คนขับรถ เพ่ือรอรับบัตรคิว 

3.   เจ้าหน้าที่จะเรียกรถขอผู้แสดงงาน ตามล าดับคิวมารับบัตรคิวแล้วออกจากลานจอดมายังด้านหลังอาคาร 

      (Loading ) โดย เข้าทางสกัด 9 ที่อยู่บริเวณด้านหลัง อาคาร Challenger 1  เท่านั้น และใช้สกัด 9 ด้านหลัง  

      Challenger 1 และสกัด 8 ด้านหลัง Challenger 3 เป็นทางออก เพื่อขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์ตกแต่งบูธ 

 

 



การขนถ่ายสินค้าวนัแสดงงาน (SHOW DAY) ให้ปฎบิัตดิงันี ้

1.   ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้องน ารถขึ้นบริเวณหลังอาคาร( Loading ) ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้
สามารถท าการเติมสินค้า ( ผู้จัดงานจะเป็นผู้ก าหนดและจะแจ้งให้-ทราบ ) 

2.   เม่ือเติมสินค้าแล้วเสร็จ ให้น ารถไปจอดที่ลานจอดตามข้อก าหนดของผู้จัดงานที่ลาน Lakeside 
 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าวนัร้ือถอน (TEAR DOWN) 
 

 

1.   ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่านต้องน ารถไปจอดที่ลานจอด P9  

2.   ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้องจัดเก็บอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้เรียบร้อยภายในบูธ แล้วจึงท าการ
เคลื่อนย้ายมายังด้านหลังอาคาร ( Loading ) โดยห้ามวางกีดขวางเส้นทางการ ขนย้าย ( ให้วางในพื้นที่ที่
ก าหนดไว้ หรือบริเวณส่วนบนสุดของช่องจอดรถ ให้ชิดผนัง หรือราวกันตกเท่านั้น ) 

 3.    เมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ มารวมไว้ ณ หลังอาคาร( Loading ) ให้แจ้ง 
        เจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณหลังอาคาร ( Loading )เข้าตรวจสอบ แล้วเจ้าหน้าที่ รปภ.จะออก 
        เอกสาร “ยืนยันของพร้อม” ให้ผู้ร่วมแสดงงาน 
 4. ให้น า เอกสาร “ยืนยันของพร้อม” แล้ว ไปยังจุดอ านวยการบริเวณหลังอาคาร             
      ( Loading )  แจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่รปภ. เพื่อประสานงาน  
      ไปยังเจ้าหน้าที่ ลาน Lakeside ประกาศเรียกรถเข้ามารับสนิค้า 
5.  เจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ลานจอด Lakeside ได้รับแจ้งทะเบียนแล้ว จะประสานพนักงานขับรถมา    
       รับบัตรคิวตามสีของอาคาร และน ารถขึ้นรับสินค้าตามจุดนั้นๆ 

 

 



ตัวอย่างบัตรบันทึกเวลา เข้า-ออก LOADING 



มาตรการป้องกนัและรักษาความปลอดภัย 



ตัวอย่างป้ายกฎและข้อบังคบัในการขนถ่ายสินค้า LOADING 



INDOOR  PARKING 1 

อัตราค่าใช้บริการลานจอด Indoor Parking 

 3 ชม.แรก 30 บาท 

 ชม.ต่อไป ชม.ละ 20 บาท 

 เข้าหลัง 18.00 – 24.00 น. เหมาจ่าย 30 บาท   

 



INDOOR  PARKING 2 

อัตราค่าใช้บริการลานจอด Indoor Parking 

 3 ชม.แรก 30 บาท 

 ชม.ต่อไป ชม.ละ 20 บาท 

 เข้าหลัง 18.00 – 24.00 น. เหมาจ่าย 30 บาท   

 



TRANSPORTATION 
รถโดยสารประจ าทาง : หมายเลข 166 (อนุสาวรีย์ชัย – เมืองทองธาน)ี 

รถตู้โดยสาร : อนุสาวรีย์ชัยฯ(ทางด่วน) – เมืองทองธานีรามฯ1 – เมืองทองธาน ี

                        เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน) – เมืองทองธาน ี

                        เมเจอร์ รังสิต – เมืองทองธาน ี

 IMPACT Link : สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต(ทางด่วน) – เมืองทองธาน ี

 IMPACT Shuttle Bus : บริการรับ - ส่งรอบอาคารแสดงสินค้า 

 



การให้บริการส่วนต่างๆ 

 โทรศัพท์ 

 โทรสาร 

 ระบบ Internet 

 พนักงานท าความสะอาด / พนักงานรกัษาความปลอดภัย 

 การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 





 
มาตราการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

Exhibitor ควรติดบัตร Exhibitor ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย  
Exhibitor  ควรเข้า-ออกตามเส้นทางที่ก าหนดให้เข้า-ออกเท่านั้น 
การให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ ฯ ในการตรวจสอบสิ่งของก่อนเข้า
พื้นที่การจัดงาน 
ไม่อนุญาตให้วางสินค้ากีดขวางเส้นทางหนีไฟและกีดขวางทางเดิน  
หรือนอกพื้นที่จ าหน่ายสินค้า 

 



กฎระเบียบและขอ้บงัคบัการใชอ้าคาร 



1. ห้ามท าการเชื่อม เจียร ที่ท าให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้เลื่อยวงเดือน ห้ามพ่นสี การทาสี ขอให้วัสดุ
รองพื้น ห้ามใช้วัตถุไวไฟ  

2. เศษวัสดุก่อสร้าง ที่เหลือจากการตกแต่งคูหา ขอให้ท่านน ากลับไปทิ้งด้วย ห้ามน ามาทิ้งไว้ด้านหลัง
อาคาร 

3. ขอความร่วมมือห้ามสูบบุหร่ีและค้างคนืภายในอาคาร 
4. ขอความร่วมมือห้ามขนถ่ายสินค้าผ่านทางด้านหน้าประตูกระจก หรือหากมีความจ าเป็นต้องใช้

รถเข็น ต้องมีพรมและไม้อัดปูรองหนาไม่ต่ ากว่า 15 มิลลิเมตร.  
5. ทางอิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้น าสื่อสัญญาณใด ทั้งประเภทที่มีสายและไม่มีสายเข้ามาใช้ใน

พื้นที่โดยมิได้รับอนุญาติ 
6. ทางอิมแพ็คฯ มีบริการ จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  6.1 ส าหรับผู้ร่วมแสดงงานเพื่อให้บริการผู้เข้าชมงาน   ( Catering Order ) 
  6.2 ส าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง, ผู้ร่วมแสดงงาน ( Menu Food Box  ) 
 *** ดังนัน้ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามน าอาหารจากภายนอกเข้ามา หากฝ่าฝืนมีค่าน าเข้าอาหาร 

เป็น จ านวนเงิน 50,000 บาท  ซึ่งท่านสามารถใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มจากทางศูนย์ฯ ได้  
               ที่   Counter 



THANK  YOU 


