
ประชมุเตรียมความพร้อม
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ (สพฐ.)



งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนไทย (สพฐ.)

Venue :  Challenger1-2 (Exhibition)
Set up :  16 - 17 Feb 2014 Time: 08.00 - Onwards hrs.

Venue :  Challenger 3 (Exhibition)
Set up :  17 Feb 2014 Time: 08.00 - Onwards hrs.

Show Day :  18 – 20 Feb 2014 Time: 10.00 - 20.00 hrs. 
Tear Down :  20 Feb 2014 Time: 20.00 - 24.00 hrs. 



งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนไทย (สพฐ.)

Challenger 1 Challenger 2 Challenger 3



IMPACT Challenger 1-2-3



เส้นทางการเข้า-ออก IMPACT เมืองทองธานี











เส้นทางที ่5 : ด้านคลองปะปา



เสน้ทางเขา้ออกอาคาร Challenger ช ัน้ 1

อาคารจอดรถ Indoor Parking 1 (P1)



เสน้ทางเขา้ออกอาคาร Challenger ช ัน้ 2

สามารถเดินขา้มสะพานทาง

เชือ่มไปยงัอาคาร 

IMPACT FORUM





ขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าส าหรับอาคาร CHALLENGER

1. ก่อนทีท่่านจะน ารถขึน้มาบนจุดขนถ่ายสินค้า (Loading ช้ัน 2) เพือ่ขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ์
ต่างๆ ขอให้ท่านน ารถมารับบตัรควิ ที่ลานจอดรถ Lakeside ก่อนรับบตัรควิ

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

2. พนักงานขบัรถที่มารับบตัรควิที่ ลานจอดรถ Lakeside ต้องแจ้งรายละเอยีดกบั เจ้าหน้าที ่ว่า
ท่านอยู่อาคารใดช่ือบริษทั , เลขทีคู่หา รวมถึงช่ือและเบอร์ทีต่ิดต่อได้                                                          

3. เมือ่ได้รับบตัรควิแล้ว กรุณาน าบตัรควิวางไว้ทีห่น้ารถของท่าน และรอเจ้าหน้าทีเ่รียกควิ เมือ่ถึง
ควิของท่าน ขอให้ท่านขบัรถไปทีจุ่ด Loading Challenger ตามแผนทีเ่พือ่ผ่านขึน้ไปบนจุดขน
ถ่ายสินค้า (Loading ช้ัน 2) ของอาคารชาเลนเจอร์

บัตรควิขนถ่ายสินค้าและอปุกรณ์ 
อาคารChallenger 1

001

บัตรควิขนถ่ายสินค้าและอปุกรณ์ 
อาคารChallenger 2

001

บัตรควิขนถ่ายสินค้าและอปุกรณ์ 
อาคารChallenger 3

001



4. เมือ่ท่านมาถึงจุดขนถ่ายสินค้า(Loading ช้ัน 2) บนอาคารชาเลนเจอร์แล้ว ขอให้ท่านขบัรถไป
จอดบริเวณจุดขนถ่ายสินค้าให้ตรงกบัสีของบตัรทีท่่านได้รับ (บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าจะมป้ีาย
ระบุสี ขนาดใหญ่ติดไว้)

ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้า มดีงันี ้

4.1 รถส่ีล้อก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็น เวลา 40 นาที 
4.2 รถหกล้อก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็น เวลา 60 นาที
4.3 รถสิบล้อ-สิบแปดล้อ ก าหนดให้ใช้เวลาในการขนถ่ายสินค้าหรืออุปกรณ์เป็น เวลา 90 นาที
หมายเหตุ : หากเกนิเวลาทีก่ าหนดจะมกีารเปรียบเทยีบปรับช่ัวโมงละ 200 บาท

5. เมือ่ท่านน าสินค้าลงจากรถเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านน ารถไปจอดพกัไว้ทีล่านจอดรถลาน 
Lakeside เช่นเดมิ 



Loading Challenger level 2

ขั้นตอนที่ 3 : น ำรถเขำ้จอดท่ีจุด
ขนถ่ำยสินคำ้หรืออุปกรณ์ตกแต่ง
บูธตำมล ำดบัท่ีรับบตัรคิวไว ้และ
ขนของลงจำกรถวำงกองรวมไวท่ี้
พ้ืนท่ีวำ่งและรีบน ำรถออกจำกจุด
ขนถ่ำยสินคำ้

ขั้นตอนที่ 2 : เม่ือถึงคิวใหน้ ำรถเขำ้จุดขน
ถ่ำยสินคำ้หรืออุปกรณ์ตกแต่งบูธ
บริเวณLoading Challenger ซ่ึงอยู่
ดำ้นหลงัอำคำรเพ่ือเขำ้ขนถ่ำย
สินคำ้บริเวณ Loading ชั้น 2

ขั้นตอนที่ 1 : น ำรถมำรับบตัร
คิวโดยแจง้เลขท่ีคูหำเพ่ือรับ
บตัรคิวตำมอำคำร และจอดรอ
เพ่ือเรียกคิวท่ีลำน Lakeside



เส้นทางการวิง่รถ
วนั Set up & Tear Down

Challenger 3 Challenger 2 Challenger 1



1. ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่าน จะต้องน ารถขึน้บริเวณหลงัอาคาร( Loading ช้ัน 2) ตามช่วงเวลาที่
ก าหนดให้สามารถท าการเติมสินค้า

2.   เมือ่เติมสินค้าเสร็จแล้ว ให้น ารถไปจอดทีล่านจอดตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ให้ (Pre loading, Aktiv, 
Lakeside)



1.        ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่านต้องน ารถไปจอดที่ลานจอด Lakeside

2.        ผู้ร่วมแสดงงานทุกท่าน ต้องจัดเกบ็อุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้เรียบร้อยภายในบูธ แล้วจึงท าการ    
เคลือ่นย้ายมายงัด้านหลงัอาคาร ( Loading ช้ัน 2) โดยห้ามวางกดีขวางเส้นทางการ ขนย้าย ( ให้วางในพืน้ที่ที่
ก าหนดไว้ หรือบริเวณส่วนบนสุดของช่องจอดรถ ให้ชิดผนัง หรือราวกนัตกเท่าน้ัน )

3.    เมื่อเคลือ่นย้ายอุปกรณ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ มารวมไว้ ณ หลงัอาคาร( Loading ช้ัน 2)ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ. 
บริเวณหลงัอาคาร( Loading ช้ัน 2)เข้าตรวจสอบ แล้วเจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยนืยนัของพร้อม” ให้ผู้
ร่วมแสดงงาน

4. ให้น า เอกสาร “ยนืยนัของพร้อม” แล้ว ไปยงัจุดอ านวยการบริเวณหลงัอาคาร ( Loading ช้ัน 2)  แจ้งทะเบียน
รถต่อเจ้าหน้าที่รปภ. เพือ่ประสานงานไปยงัเจ้าหน้าที่ลาน Lakeside ประกาศเรียกรถเข้ามารับสินค้า

5.      เจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ลานจอด Lakeside ได้รับแจ้งทะเบียนแล้วจะประสานพนักงานขับรถให้น ารถขึน้รับสินค้า



P.4 (new)

463 cars

P.5

623 cars

Aktiv Square

750cars

Total 8,642cars

P.6

469 cars

Indoor Parking 2

2,374

P.4 

463 cars

Indoor Parking 1

2,000

จ ำนวนลำนจอดรถและปริมำณท่ีรองรับได้

Lakeside

4,400cars



Indoor Parking 1 & 2

- 3 ชม.แรก 30 บาท

- ชม.ต่อไป ชม.ละ 20 บาท

- เข้าหลงั 18.00 – 24.00 น. เหมาจ่าย 30 บาท  

อตัราค่าใช้บริการลานจอด Indoor Parking



Transportation
รถโดยสารประจ าทาง : หมายเลข 166 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – เมอืงทองธาน)ี

รถตู้โดยสาร : อนุสาวรีย์ชัยฯ(ทางด่วน) – เมอืงทองธานีรามฯ1 – เมอืงทองธานี

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ทางด่วน) – เมืองทองธานี

เมเจอร์ รังสิต – เมอืงทองธานี

IMPACT Link : สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต(ทางด่วน) – เมอืงทองธานี

IMPACT Shuttle Bus : บริการรับ - ส่งรอบอาคารแสดงสินค้า



การให้บริการส่วนต่างๆ
1. โทรศัพท์ ,โทรสาร,ระบบ Internet

1.1 บริการเพิม่เตมิ IMPACT Free WiFi (1 ชม./วนั)

1.2 TRUE WiFi Card - Design 1 : ONE Day Unlimited for 50 BAHT

- Design 2 : SEVEN Days Unlimited for 90 BAHT

- Design 3 : ONE MONTH Unlimited for 150 BAHT

(ดงัน้ัน จงึขอสงวนสิทธ์ิมิให้น าส่ือสัญญาณใด ทั้งประเภทที่มีสายและไม่มีสายเข้ามาใช้ในพืน้ที่โดยเดด็ขาด หากฝ่าฝืน
จะถูกปรับค่าน าเข้าส่ือสัญญาณ เป็นจ านวนเงนิ 20,000 บาท )

2. พนักงานท าความสะอาด / พนักงานรักษาความปลอดภัย

3. การให้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่ (ดงัน้ัน จงึขอสงวนสิทธ์ิในการห้ามน าอาหารจากภายนอกเข้ามา หากฝ่าฝืนจะ
ถูกปรับค่าน าเข้าอาหาร เป็นจ านวนเงนิ 50,000 บาท  ซ่ึงท่านสามารถใช้บริการอาหารและเคร่ืองดืม่จากทางอมิแพค็ได้ ที่ 
Counter service)



การให้บริการส่วนต่างๆ

4.การให้บริการ Business Centre

- Print เอกสาร,ถ่ายเอกสาร

- ส่ง-รับ Fax

- ห้องประชุมย่อย (สามารถตดิต่อเช่าห้องประชุมจากเจ้าหน้าที่ภายใน Business Centreได้)

5. โรงแรม NOVOTEL IMPACT Tel (+66)2 - 8334888 Fax (+66)2 - 8334889



ร้านอาหารที่ให้บริการ



มาตรการป้องกนัและรักษาความปลอดภัย

- Exhibitor ควรติดบตัร Exhibitor ในทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพือ่ง่ายต่อการตรวจสอบ 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

- Exhibitor ควรเข้า-ออกตามเส้นทางทีก่ าหนดให้เข้า-ออกเท่าน้ัน

- ไม่อนุญาตให้วางสินค้ากดีขวางเส้นทางหนีไฟและกดีขวางทางเดนิ  หรือนอกพืน้ทีจ่ าหน่าย
สินค้า



THANK  YOU


