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6-5 ะลแ 4-1 มุชะรปงอห
 งอ้ห/.ม.รต 55-04 ดานข  

งอ้ห/.ม.รต 003-051 ะลแ

Meeting Room 1-4 and 5-6
Breakout rooms from 
40-55 square meters 

and 150-300 square meters

1 ลลอฮ นอการาพ
ขนาด 2,000 ตร.ม.

Paragon Hall 1:
2,000 square meters

3-2 ลลอฮ นอการาพ
.ม.รต 001,5 ่ีทน้ืพ  

 2 ์ลลอฮ น็ปเกยแถรามาส  

(2,828 ตร.ม.)  
).ม.รต 582,2( 3 ์ลลอฮะลแ

Paragon Hall 2-3 :
5,100 square meters that  

can be divided into Hall 2 

(2,828 sq.m.) and Hall 3  

(2,285 sq.m.)

DIMENSION & CAPACITY

FACILITY

Approximate
Floor Area

Approximate
Dimension

Approximate
Floor Area

Approximate
Dimension

Suggested Capacity

(sqm) (LxWxH) m (sqft) (LxWxH) ft Theatre Classroom U-Shape Banquet
Standard
3x3 Booth

Concert

Paragon Hall 1 2,000 26.0x80.0x8.0 22,390 85.3x262.5x26 2,000 - - - 126 -

Paragon Hall 2 2,828 50.5x56.0x12.5 30,440 165.7x183.7x41 2,800 1,600 - 1,200 165 2,700

Paragon Hall 3 2,285 40.8x56.0x12.5 24,580 133.8x183.7x41 2,400 1,200 - 1,000 135 2,300

Paragon Hall 2-3 5,100 91.0x56.0x12.5 54,890 298.5x183.7x41 5,200 2,800 - 1,800 300 5,000

Meeting Room 1 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23 Loading Entrance
7.5 m.[W] x 4.5 m.[H]
9.5 m.[W] x 4.5 m.[H]
Floor Load
500 kg./sq.m. Paragon Hall 1
1,000 kg./sq.m. Paragon Hall 2-3
Hang Load
100 kg./node Paragon Hall 1
500 kg./node Paragon Hall 2-3

Meeting Room 2 40 7.5x5.5x3.8 442 24.6x18.0x12.5 32 18 16

Meeting Room 3 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23

Meeting Room 4 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23

Meeting Room 5 152 15.5x9.8x4.6 1,634 50.34x32.14x15.08 120 84 48

Meeting Room 6 152 15.5x9.8x4.6 1,634 50.34x32.14x15.08 120 84 48
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Client : Thai Red Cross Society & Diplomatic Spouses Committee
Organizer   : Business Development Division, Royal Paragon Hall
Booths : 124
Duration    : 2-3 March 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   38,000  persons

สภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยรอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้เชิญ
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็น
องค์ประธานในพิธีเปิด โดยภาพรวมของงานในปีน้ีมีเสน่ห์กว่าทุกปี เพราะได้รับเกียรติจากเหล่า
คณะภริยาทูตจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมแต่งกายประจำชาติยืนต้อนรับผู้มาร่วมงานหน้าบูธ
ของตนเองอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างมาก 

Thai Red Cross Society and the Diplomatic Spouses Committee in coordination 
with Royal Paragon Hall, extends invitation to join the royal welcome for H.R.H. 
Princess Maha Chakri Sirindhorn as H.R.H presides over the opening ceremony 
of the event. This year’s event is even charmer than ever as diplomatic spouses 
from various countries dress in their national costume to warmly welcome visitors 
at their booths, which was a great impression. 

Client : Sansiri Public Co., Ltd.
Organizer   : Verb Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 15-17 February 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   20,800  persons

แสนสิริ ไลฟ์ คัม โฮม กลับมาปีนี้ด้วยการสร้างบ้านตัวอย่างนับ 10 โครงการบนพื้นที่ของ 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ แต่ละโครงการต่างถูกตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา ซึ่งให้ภาพ
ลักษณ์เสมือนงาน  Art & Exhibition ดี ๆ หน่ึงงานเลยทีเดียว บรรยากาศภายในงานยังคง
คลาคล่ำไปด้วยผู้คนท่ีสนใจจะหาซ้ือบ้านและคอนโด แต่ท่ีเรียกความสนใจมากท่ีสุด คือ การปรากฏตัว
ของศิลปินลายเส้นระดับโลกชาวฝร่ังเศส ฌอง ฟิลลิปป์ เดอ ลอมม์ โดยได้ทำการจัดนิทรรศการ
ภาพวาดลายเส้นในชื่อว่า The Unknown Hipster พร้อมทั้งยังวาดภาพลายเส้นสวย ๆ ให้
แก่แสนสิริเป็นที่ระลึก

Sansiri Life Comes Home is back with the model houses from tens of its projects 
presented in the space of Royal Paragon Hall. Each house is gorgeously decorated 
in a refined art and exhibition style. The event attracted a large crowd of potential 
house and condo buyers. The highlight of the event is the appearance of Jean-Philippe 
Delhomme, Paris based fashion illustrator, painter and cultural writer, whose works 
are showcased in “The Unknown Hipster” exhibition. He also creates exquisite 
paintings as souvenirs for Sansiri.  

Client : Department of International Trade Promotion
Organizer   : D-63 Co., Ltd.
Booths : 175
Duration    : 22-24 February 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   14,363  persons

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสานต่อความสำเร็จจากปีที่แล้ว ด้วยการจัดงาน 
Thailand International Education Expo ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน ซ่ึงในปีน้ีมาภายใต้แนวคิดว่า “Live + Learn in Wonderful Thailand” เพ่ือ
แสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของภูมิภาค
อาเซียน ภายในงานมีผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการจากทั้งในและต่างประเทศ
กว่า 130 รายมาร่วมนำเสนอหลักสูตรนานาชาติอันหลากหลาย สร้างความสนใจแก่
เหล่าผู้มาร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างมาก     
Department of International Trade Promotion Thailand hones the success 
of last year as it organizes Thailand International Education Expo at Royal 
Paragon Hall for the 2nd year. This year’s event is under the theme of “Live 
+ Learn in Wonderful Thailand” to demonstrate readiness of Thailand as 
the inter-national and ASEAN education hub. The event features over 130 
booths of domestic and international product and service providers presenting 
various educational programs, which effectively attracted attention of visitors.  

Client : Bangkok Metropoliton 
Organizer   : Daoreuk Communication Co., Ltd. 
Booths : 32
Duration    : 21 - 23 April 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   23,580  persons

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน 
“กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556”  โดยมี ม.ร.ว. สขุมพันธุ์ บริพัตร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารกรุงเทพฯ เฝ้ารับเสด็จ นับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับตำแหน่ง
อันน่าภาคภูมิใจในการเป็น “เมืองหนังสือโลก” ของกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
องค์การยูเนสโก เป็นลำดับท่ี 13 ต่อจากกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์มาเนีย งานน้ีกรุงเทพฯ 
ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อมาให้ความรู้และมอบความสุขแก่เหล่านักอ่านจากทั่วทุกสารทิศ 
อาทิ นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมการอ่านของคนไทยที่มีมากว่า 700 กว่าปี, 
การแสดง ร้อง เล่น เทศน์ ทอล์ก บนเวทีกิจกรรม ฯลฯ

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening ceremony 
of “Bangkok World Book Capital 2013”. Mom Rajawongse Sukhumbhand 
Paripatra and Bangkok Metropolitan management attended the royal welcome. 
This is the official launch of Bangkok as “World Book Capital” by UNESCO. 
Bangkok is the 13th city appointed so, next to Yerevan, Armenia. Bangkok 
Metropolitan holds various activities to provide knowledge and fun for readers, 
including the exhibition on the reading history of Thai people which dates back 
over 700 years, and the Sing-Play-Preach-Talk activity and many more.



Client : Thai Red Cross Society & Diplomatic Spouses Committee
Organizer   : Business Development Division, Royal Paragon Hall
Booths : 124
Duration    : 2-3 March 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   38,000  persons

สภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยรอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้เชิญ
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at their booths, which was a great impression. 

Client : Sansiri Public Co., Ltd.
Organizer   : Verb Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 15-17 February 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   20,800  persons

แสนสิริ ไลฟ์ คัม โฮม กลับมาปีนี้ด้วยการสร้างบ้านตัวอย่างนับ 10 โครงการบนพื้นที่ของ 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ แต่ละโครงการต่างถูกตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา ซึ่งให้ภาพ
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Paragon Hall for the 2nd year. This year’s event is under the theme of “Live 
+ Learn in Wonderful Thailand” to demonstrate readiness of Thailand as 
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booths of domestic and international product and service providers presenting 
various educational programs, which effectively attracted attention of visitors.  

Client : Bangkok Metropoliton 
Organizer   : Daoreuk Communication Co., Ltd. 
Booths : 32
Duration    : 21 - 23 April 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   23,580  persons
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H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening ceremony 
of “Bangkok World Book Capital 2013”. Mom Rajawongse Sukhumbhand 
Paripatra and Bangkok Metropolitan management attended the royal welcome. 
This is the official launch of Bangkok as “World Book Capital” by UNESCO. 
Bangkok is the 13th city appointed so, next to Yerevan, Armenia. Bangkok 
Metropolitan holds various activities to provide knowledge and fun for readers, 
including the exhibition on the reading history of Thai people which dates back 
over 700 years, and the Sing-Play-Preach-Talk activity and many more.



Client : บริษัท จันทร์ 25 จำกัด
Organizer   : Scenario Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 11 April 2013
Location : Paragon Hall 1-2

 Attendees  :   1,700  persons

กลับมาอีกคร้ัง กับการประกวด “Miss Universe 
Thailand” เพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทย ในการเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับโลก 
ซึ่งในปีนี้ทางกองประกวดได้เนรมิตเวทีให้เป็นบรร-
ยากาศของจังหวัดกระบี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่
เก็บตัวของเหล่าสาวงามทั้ง 44 คน โดยไฮไลท์
ของงานอยู่ที ่การประกาศผลการประกวด ซึ่งสุดท้ายเป็น “น้องลิต้า” นางสาวชาลิตา 
แย้มวัณณังค์ ที่สามารถคว้ามงกุฏอันทรงเกียรตินี้ไปครองได้สำเร็จ 

“Miss Universe Thailand” event is once again organized in a quest to find the 
latest gorgeous beauty to represent Thailand in the international-level beauty 
contest. This year, the pageant’s committee transforms the stage to be Krabi 
province, which was where the 44 pageants joined the activity program. The 
highlight is the result announcement. This year, the beautiful “Lita”-Ms. Chalita 
Yaemwannang wins the prestigious crown as the most beautiful woman to 
represent Thailand in the Miss Universe 2013 beauty pageant.

Client : F&F Clothing Thailand 
Organizer   : Sonix Youth Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 5 March 2013
Location : Paragon Hall 1-2

 Attendees  :   980 persons

F&F แบรนด์เส้ือผ้าดังจากอังกฤษ เปิดคอลเล็กช่ันรับลมร้อน กับงาน F&F Summer 
Collection 2013 ซึ่งงานนี้ F&F ได้ยกทัพเหล่านักแสดงระดับซุปเปอร์สตาร์ของ
เมืองไทยนับ 10 ชีวิต อาทิ พลอย ไลลา, แพนเค้ก เขมนิจ, ปู ไปรยา, บอย ปกรณ์ 
ฯลฯ มาร่วมเดินแบบบนเวทีเดียวกัน อีกท้ังยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัว
“เรียลไทม์ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง” เพื่อให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้เลือกช้อปทันทีที่เห็นด้วย
การดาวน์โหลดแอฟพิเคชั่นของ F&F มาไว้ที่ สมาร์ทโฟนของตน

F&F, the renowned fashion brand from UK, introduces the summer 
collection in F&F Summer Collection 2013. The fashion show is packed 
with super stars of the moment such as Ploy-Laila, Pancake Kemmanij, 
Pu Priya, and Boy Pakorn. F&F also unveils its innovative “Real-time Online 
Shopping” for fashionista to shop wherever and whenever via F&F application. 
Just download the application and start shopping!

Client : Thai Plum Village
Organizer   : Kiddee Production Co., Ltd.
Booths : - 
Duration    : 9 April 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   1,727 persons

ได้รับความสนใจจากชาวไทยเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางมาจาริกธรรมอีกครั้งที่
ประเทศไทย ของพระอาจารย์ ติช นัทห์ ฮันห์ พระมหาเถระซ่ึงท่ัวโลกยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์
แห่งพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน ซึ่งครั้งนี้ท่านได้แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “เรา
คือหนึ่งเดียวกัน” (Together We Are One) แก่ผู้มาร่วมฟังธรรม นอกจากนี้ภายในงาน
ผู้มาร่วมฟังธรรมยังได้มีโอกาสชมการแสดงดนตรีเพ่ือการภาวนา ชุดบทเพลงจากต้นพลัมอีก 

The visit to Thailand of Thich Nhat Hanh, the Vietnamese Zen Buddhist monk 
and one of the world’s most respectful Zen Buddhism monks, receives great 
attention among Thai people. This time, he holds a special preach on Together
We Are One for interested dharma listeners. Participants also enjoyed the chanting 
music from the songs of the Plum. 

Client : A-TIME Showbiz
Organizer   : Keep in Touch Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 3 - 5 May 2013
Location : Paragon Hall 1-3 

 Attendees  :   32,000  persons

สนุกสุดมันส์สมกับที่ทุกคนรอคอยมา 17 ปี กับคอนเสิร์ต 6.2.13 เพราะเพียงแค่เปิด
ฉากคอนเสิร์ต ศิลปินทั้ง 6 อย่างเจ เจตริน, คริสติน่า, มอส ปฏิภาณ, นัท มีเรีย, 
ทาทา ยัง และยูเอสที ก็ระเบิดความมันส์ด้วยเมดเลย์เพลงฮิตชุดใหญ่ เรียกเสียงกรี๊ด
จากผู้ชมได้ดังสน่ันฮอลล์ ก่อนจะปล่อยให้ศิลปินแต่ละคนได้โชว์เด่ียวกับบทเพลงดังในอดีต 
ซ่ึงแต่ละคนก็จัดเต็มไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเลย ปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยการเนรมิตรอยัล 
พารากอน ฮอลล์ ให้กลายเป็น แดนซ์อารีน่า โดยท้ัง 6 ศิลปินต่างสลับกันข้ึนมาร้องเพลง
ร่วมแจมซึ่งกันและกัน ทำเอาผู้ชมทั้งฮอลล์นั่งไม่ติดเก้าอี้ ต้องลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมกับ
ทั้ง 6 ศิลปิน

It is a blast that everyone waited for over 17 years. The 6.2.13 concert began 
with the mind-blowing performance by J-Jetrin, Christina, Mos Patipan, Nut-Myria, 
Tata Young, and UHT in a medley of their mega hits that receives a big cheer 
from the crowd. Then, each singer shows off their popular songs to please their 
fans. The concert ends as Royal Paragon Hall is transformed into the dance 
arena, with all singers jamming and rocking which makes the entire hall dances 
along with them.



Client : บริษัท จันทร์ 25 จำกัด
Organizer   : Scenario Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 11 April 2013
Location : Paragon Hall 1-2

 Attendees  :   1,700  persons

กลับมาอีกคร้ัง กับการประกวด “Miss Universe 
Thailand” เพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทย ในการเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับโลก 
ซึ่งในปีนี้ทางกองประกวดได้เนรมิตเวทีให้เป็นบรร-
ยากาศของจังหวัดกระบี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่
เก็บตัวของเหล่าสาวงามทั้ง 44 คน โดยไฮไลท์
ของงานอยู่ที ่การประกาศผลการประกวด ซึ่งสุดท้ายเป็น “น้องลิต้า” นางสาวชาลิตา 
แย้มวัณณังค์ ที่สามารถคว้ามงกุฏอันทรงเกียรตินี้ไปครองได้สำเร็จ 

“Miss Universe Thailand” event is once again organized in a quest to find the 
latest gorgeous beauty to represent Thailand in the international-level beauty 
contest. This year, the pageant’s committee transforms the stage to be Krabi 
province, which was where the 44 pageants joined the activity program. The 
highlight is the result announcement. This year, the beautiful “Lita”-Ms. Chalita 
Yaemwannang wins the prestigious crown as the most beautiful woman to 
represent Thailand in the Miss Universe 2013 beauty pageant.

Client : F&F Clothing Thailand 
Organizer   : Sonix Youth Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 5 March 2013
Location : Paragon Hall 1-2

 Attendees  :   980 persons

F&F แบรนด์เส้ือผ้าดังจากอังกฤษ เปิดคอลเล็กช่ันรับลมร้อน กับงาน F&F Summer 
Collection 2013 ซึ่งงานนี้ F&F ได้ยกทัพเหล่านักแสดงระดับซุปเปอร์สตาร์ของ
เมืองไทยนับ 10 ชีวิต อาทิ พลอย ไลลา, แพนเค้ก เขมนิจ, ปู ไปรยา, บอย ปกรณ์ 
ฯลฯ มาร่วมเดินแบบบนเวทีเดียวกัน อีกท้ังยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปิดตัว
“เรียลไทม์ ออนไลน์ ช้อปปิ้ง” เพื่อให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้เลือกช้อปทันทีที่เห็นด้วย
การดาวน์โหลดแอฟพิเคชั่นของ F&F มาไว้ที่ สมาร์ทโฟนของตน

F&F, the renowned fashion brand from UK, introduces the summer 
collection in F&F Summer Collection 2013. The fashion show is packed 
with super stars of the moment such as Ploy-Laila, Pancake Kemmanij, 
Pu Priya, and Boy Pakorn. F&F also unveils its innovative “Real-time Online 
Shopping” for fashionista to shop wherever and whenever via F&F application. 
Just download the application and start shopping!

Client : Thai Plum Village
Organizer   : Kiddee Production Co., Ltd.
Booths : - 
Duration    : 9 April 2013
Location : Paragon Hall 1-3

 Attendees  :   1,727 persons

ได้รับความสนใจจากชาวไทยเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางมาจาริกธรรมอีกครั้งที่
ประเทศไทย ของพระอาจารย์ ติช นัทห์ ฮันห์ พระมหาเถระซ่ึงท่ัวโลกยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์
แห่งพุทธศาสนามหายาน นิกายเซน ซึ่งครั้งนี้ท่านได้แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “เรา
คือหนึ่งเดียวกัน” (Together We Are One) แก่ผู้มาร่วมฟังธรรม นอกจากนี้ภายในงาน
ผู้มาร่วมฟังธรรมยังได้มีโอกาสชมการแสดงดนตรีเพ่ือการภาวนา ชุดบทเพลงจากต้นพลัมอีก 

The visit to Thailand of Thich Nhat Hanh, the Vietnamese Zen Buddhist monk 
and one of the world’s most respectful Zen Buddhism monks, receives great 
attention among Thai people. This time, he holds a special preach on Together
We Are One for interested dharma listeners. Participants also enjoyed the chanting 
music from the songs of the Plum. 

Client : A-TIME Showbiz
Organizer   : Keep in Touch Co., Ltd. 
Booths : -
Duration    : 3 - 5 May 2013
Location : Paragon Hall 1-3 

 Attendees  :   32,000  persons

สนุกสุดมันส์สมกับที่ทุกคนรอคอยมา 17 ปี กับคอนเสิร์ต 6.2.13 เพราะเพียงแค่เปิด
ฉากคอนเสิร์ต ศิลปินทั้ง 6 อย่างเจ เจตริน, คริสติน่า, มอส ปฏิภาณ, นัท มีเรีย, 
ทาทา ยัง และยูเอสที ก็ระเบิดความมันส์ด้วยเมดเลย์เพลงฮิตชุดใหญ่ เรียกเสียงกรี๊ด
จากผู้ชมได้ดังสน่ันฮอลล์ ก่อนจะปล่อยให้ศิลปินแต่ละคนได้โชว์เด่ียวกับบทเพลงดังในอดีต 
ซ่ึงแต่ละคนก็จัดเต็มไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังเลย ปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยการเนรมิตรอยัล 
พารากอน ฮอลล์ ให้กลายเป็น แดนซ์อารีน่า โดยท้ัง 6 ศิลปินต่างสลับกันข้ึนมาร้องเพลง
ร่วมแจมซึ่งกันและกัน ทำเอาผู้ชมทั้งฮอลล์นั่งไม่ติดเก้าอี้ ต้องลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมกับ
ทั้ง 6 ศิลปิน

It is a blast that everyone waited for over 17 years. The 6.2.13 concert began 
with the mind-blowing performance by J-Jetrin, Christina, Mos Patipan, Nut-Myria, 
Tata Young, and UHT in a medley of their mega hits that receives a big cheer 
from the crowd. Then, each singer shows off their popular songs to please their 
fans. The concert ends as Royal Paragon Hall is transformed into the dance 
arena, with all singers jamming and rocking which makes the entire hall dances 
along with them.



วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556
ท่ีสุดแห่งนวัตกรรมเทรนด์สมาร์ทย่ิงใหญ่เป็นประวัติการณ์ จาก 
พาวเวอร์ มอลล์ พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมายกว่า 100 
แบรนด์ดัง ในราคาสุดคุ้ม พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ พบกัน
วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-310-1182

งานออกรานคณะภริยาทูต (The Diplomatic Red 
Cross Bazaar) จัดวาเปนงานท่ีประสบความสำเร็จ
เปนอยางสูงในทุก ๆ ป ไดรับยอดเงินบริจาคเปน
จำนวนมาก ซ่ึงสามารถนำไปสรางประโยชนในหลาก
หลายโครงการเพื่อสังคมของสภากาชาดไทย ใน
ทุกคร้ังท่ีจัดงาน จะเกิดภาพผูคนจำนวนนับหม่ืน ๆ 
คนมารอเพื่อที่จะเขารวมงาน ซึ่งแสดงถึงกระแส
การตอบรับจากสาธารณชนไดเปนอยางดี ส่ิงเหลาน้ี
ทำใหทางเครือขายผูหารายไดของสภากาชาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีความสนใจอยากจะใชงานออก
รานคณะภริยาทูตในประเทศไทย เปนโมเดลศึกษาเพ่ือ
นำไปพัฒนาสรางความสำเร็จใหกับงานในประเทศ
ตาง ๆ  ของตน จึงไดสง มิสเตอร ทุน นันดา และ 

   การดำเนินงานของพวกเราในแต่ละวันได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ตั้งใจมาก
มาย อาทิ การใช้พลังงานผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสำนักงาน การใช้กระดาษเพ่ือพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
 ฯลฯ เพราะฉะน้ันถ้าพวกเราลดผลกระทบตรงส่วนน้ีในแต่ละวันให้อยู่ในอัตราท่ีน้อยท่ีสุดได้ เรา
ก็จะสามารถช่วยต่ออายุโลกอันเป็นที่รักของเราได้เช่นกัน 
   สิ่งนี้เองจึงทำให้ทีมงาน Go Green พยายามสร้างออฟฟิตของรอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ให้เป็น Green Office ด้วยการรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของไฟล์ดิจิตอลแทนการพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร ก็ใช้วิธีการ
ส่งผ่านอีเมล์แทนการติดประกาศบนบอร์ดเดิม ซึ่งทำให้ลดจำนวนการใช้กระดาษของเราได้
เฉลี่ยถึง 2,000 แผ่น / เดือน 
   นอกจากน้ีในเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เราได้เปล่ียนการใช้หลอดไฟจากหลอดธรรมดา 
มาใช้เป็นหลอดผอมแทน ซึ่งลดการใช้พลังงานได้มากถึง 50 % รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ 
ก็มีการขอความร่วมมือจากทุกคนในการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือไม่ใช้งาน เพราะเป็น
อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด สิ่งเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็สามารถ
สร้างการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ให้กับโลกของเราได้ และ Ultimate Go Green ฉบับหน้าจะนำ
เสนอถึงแนวทางของทีมงานที่จะสรรค์สร้างรอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้กลายเป็น Green 
Venue ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

Thailand 2013 -  World Stamp Exhibition
Paragon Hall 1-3
Organized by: Thailand Post Co., Ltd.

28-29 September 2013

DJs on Stage vs The Star Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz

18-20 October 2013

Thailand Game Show Big Festival 2013
Paragon Hall 1-3
Organized by: True Digital Content and Media Co., Ltd.

13-14 July 2013 

Brand’s Crossword Game King’s Cup 2013 
Paragon Hall 1-3 
Organized by:  THAILAND CROSSWORD GAME, 
A-MATH, KUMKOM, and SUDOKU ASSOCIATION

20 July 2013 

XIA 2ND Asia Tour Concert Incredible in Bkk
Paragon Hall 1-3 
Organized by: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด และ S27- 
Entertainment ร่วมกับ C-JeS Entertainment   

27-28 July 2013

45 Years of Jennifer Kim Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz

2-14 August 2013

Power Mall Electronica Showcase

Ultimate Sensation ฉบับนี้ขอนำเสนองาน Thailand 2013 - World 
Stamp Exhibition ซ่ึงเปนงานระดับนานาชาติ ท่ีรอยัล พารากอน ฮอลล
มีความภาคภูมิใจเปนอยางมากท่ีไดรับการเกียรติใหเปนสถานท่ีจัดงาน สวน
ภายในงานวันน้ันจะมีกิจกรรมอะไรท่ีนาสนใจบาง และไฮไลทของงานคืออะไร
คงไมมีใครตอบคำถามนี้ไดดีเทาคุณอานุสรา จิตตมิตรภาพ กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทยจำกัด ผูจัดงานหลัก Thailand 2013 
- World Stamp Exhibition
   Q : อะไรเปนปจจัยที่ทำใหไปรษณียไทยไววางใจเลือกรอยัล พารากอน 
ฮอลล ใหเปนสถานท่ีจัดงาน Thailand 2013 - World Stamp Exhibition
ซึ่งถือไดวาเปนงานใหญระดับโลก 
   A : รอยัล พารากอน ฮอลล ถือเปนอีกหนึ่งสถานที่ในกรุงเทพฯ 
ที่มีความพรอมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงาน และ
ดวยทำเลที่ตั้งอยูในยานชอปปง การเดินทางสะดวกสบายเปนปจจัย
ท่ีดึงดูดใจ ท้ังสำหรับรานคาและการไปรษณียตางประเทศท่ีตองการ
มารวมออกราน และสำหรับผูท่ีจะมารวมชมงาน อันจะสงผลสำเร็จ
ใหกับการจัดงาน Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ในครั้งนี้ 
   Q : จากการท่ีประเทศไทยไดรับบทบาทเปนเจาภาพจัดงาน World Stamp Exhibition 2013 คิดวาจะสงผล
ประโยชนตอประเทศไทยของเราในดานใดบาง
   A : การจัดงานคร้ังน้ีเปนโอกาสอันดีย่ิงในการตอกย้ำความเช่ือม่ัน และแสดงศักยภาพของประเทศไทย
ในการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ ไปสูสายตาของผูเขารวมและชมงานจากทั่วโลก ทั้งยังกอ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในหมูนักสะสมตราไปรษณียากรจากทั่วโลก ดังนั้น สำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. จึงไดใหการสนับสนุนการจัดงาน เพ่ือ
ใชงานน้ีเปนเวทีนำเสนอความพรอมของประเทศไทยในการเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดงานใหญระดับโลก
   Q : ภายในงาน Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมอะไรบางที่นาสนใจ 
และอะไรคือไฮไลทของงานในปนี้
   A : งานคร้ังน้ีแบงเปน 2 ชวง โดย ชวงแรก ระหวางวันท่ี 2-8 สิงหาคม 2556 จะเปนงานแสดง 
THAILAND 2013 World Stamp Exhibition และยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเปนองคอุปถัมภการจัดงาน และพระราชทานสิ่งสะสม
สวนพระองคมารวมจัดแสดงดวย โดยทั่วพื้นที่การจัดงานจะถูกเนรมิตใหเปนดินแดนแหงเมืองศิลป
มิวเซียมโลกท่ีสรางความสุนทรียและความสุข ใหกับผูเขาชม รวมไปถึงพ้ืนท่ีสำหรับรานคาท้ังในประเทศ
และตางประเทศกวา 130 คูหา ในสวนชวงที่สอง จัดขึ้นระหวางวันที่ 9- 14 สิงหาคม 2556 เฉพาะ
พื้นที่ของ พารากอน ฮอลล 3 จะจัดแสดงเรื่องราวของกิจการไปรษณียไทย ที่นำมาบอกเลาผาน
อุปกรณเคร่ืองใชไปรษณีย กิจกรรมผจญภัย POST ADVENTURE เส่ียงภารกิจเพ่ืออยูคูสังคม ชุมชน 
และเศรษฐกิจไทย และภาพในอนาคตของไปรษณียไทยในการพรอมสูเปน SMART POST
   Q : สุดทายนี้อยากจะขอใหคุณอานุสรากลาวเชิญชวนคุณผูอานทุกทานใหมารวมงาน Thailand 2013 - 
World Stamp Exhibition 
   A : ในคร้ังน้ีทางไปรษณียไทย ก็อยากจะเชิญชวนทุกทานใหมาเพลิดเพลินและสนุกสนานรวมกัน เพราะ
เปนงานท่ีเหมาะกับคนทุกวัยท่ีมีใจรักในงานศิลปและรักการเก็บภาพถาย มีมุมสวยๆ ใหถายภาพ สงเปน
โปสการด บันทึกลงบนแสตมป ชมของล้ำคาในไปรษณียยุคกอนๆ สวมบทบาทคุณไปรษณียลุยภารกิจ
ผจญภัย ชอปเลือกซ้ือสินคาเกๆ  โดนใจอีกมากมาย งานน้ีงานเดียวสนุกไดท้ังครอบครัวแถมไดความรู
และความบันเทิง

Green Wave # 16 : Seven Return Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz

24-25 August 2013

The trendiest smart-gadget innovations presented by Power Mall. 
Check out innovative smart gadgets at great prices from 100 
top brands and enjoy special offers. The event will be held from 
26 June to 7 July 2013 
at Royal Paragon Hall.
For more details, please call Tel. 02-310-1182.

The Diplomatic Red Cross Bazaar has been a successful event for years. Each year’s event 
raised a large amount of donations, which were contributed to various programs of the Thai 
Red Cross. Each year, tens of thousands of people lined up to attend the event, which well 
demonstrated the level of attention of the public drawn to the event. These success elements 
caught the attention of the fund raising network of the Asia-Pacific Red Cross to study the 
Diplomatic Red Cross Bazaar model for further development and success of similar events in 
their own countries. Mr. Tun Nanda and Mr. Chris Tan, the representatives of the fund raising 
network, were sent to study our operation. On the second day of event, Mr. Arun Theng and 
Ms. Kritsana Janya-sakulwong, the representatives of Royal Paragon Hall and the key management 
who were behind the success of the Diplomatic Red Cross Bazaar year after year, together with 
the representatives from Thai Red Cross Society-the host of the event, co-hosted in a lecture 
about the event planning and arrangement for the 2 reps in detail. It is our pride to be a part 
of the event that contributes to the Thai society, and an international case study for use in fund
raising for the benefit of humanity in other parts of the world.

Our day-to-day operation may result in various adverse impacts on the environment 
unintentionally; for example, energy consumption of office equipment, use of paper for 
publishing and other purposes, and so on. As such, we could extend the life of our 
planet if we learn how to minimize such effects on a daily basis.
That’s why the Go Green Team is doing their best to turn Royal Paragon Hall Office 
into the Green Office. We campaign for reduction of paper use by storing information 
in digital format instead. Internal news has been distributed via emails in replacement 
of bulletin board announcement. Such activities have reduced our paper use for over 
2,000 pieces/month.
On energy saving, we have switched from regular light tubes to LED tube lights, which 
save over 50% energy. We also ask for cooperation from our staff to turn off the computer 
screens whenever they are not in use as they consume energy most. With our mutual 
cooperation, we can make a great difference to our world. In the next issue, the Ultimate
Go Green column will cover the guideline on making Royal Paragon Hall the Green Venue 
for our dear readers.

This issue, Ultimate Sensation column proudly presents Thailand 2013 - World Stamp Exhibition-
an international event that Royal Paragon Hall is honored to be the chosen venue for the event. 
If asked what the interesting activitiesare and what are the highlights, the best person to answer 
is Khun Anusara Chittmittrapap, President of Thailand Post Co., Ltd., the main organizer of the 
Thailand 2013 - World Stamp Exhibition.
   Q : What are the main reasons Royal Paragon Hall is trusted to be the venue for the Thailand 
2013 - World Stamp Exhibition, which is a global event?
   A : Royal Paragon Hall is among the venues in Bangkok which offers full-scale readiness 
and convenience. It is located in the shopping district with convenient access. As such, 
it is attractive for shops and interna-tional postal authorities participating in the event as 
well as the audience. This would lead to the success of the World Stamp Exhibition 2013.  
   Q :  How would Thailand benefit from being the host of the Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ? 
   A : This event presents an opportunity for us to accentuate the confidence and Thailand’s 
potential as the host of international events to the participants and visitors from around 
the world. It also ignites the knowledge exchange among stamp collectors from different 
corners of the world. Therefore, Thailand Convention & Exhibition Bureau or TCEB supports 
this event in order for it to be the platform to present the readiness of Thailand as the 
host of world-class events.
   Q : What are the interesting activities and the highlights of the Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ? 
   A : The event will be divided into 2 sections, with the first being from 2-8 August 
2013 i.e.THAILAND 2013 – World Stamp Exhibition. The event is greatly honored to be 
under royal patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. Also, we are honored 
to be granted the royal permission to showcase H.R.H.’s personal collections. The event 
will be held in the setting of the land of art or the world’s museum that offers esthetics 
and happiness to visitors. There are over 130 domestic and international booths joining 
this event. The second section of the event will be held during 9 and 14 August 2013 at 
Paragon Hall 3. It will unveil the operations of Thailand Post via the postal tools and 
equipment. Also featured are the POST ADVENTURE activity-the adventurous mission for 
the benefit of the society, community, and Thai economy, and the future of Thailand Post 
on its way to becoming the SMART POST.
   Q : Lastly, we would like Khun Anusara to invite our dear readers to visit the Thailand 2013 
– World Stamp Exhibition. 
   A : Thailand Post is extending our invitation to all to enjoy the event together. This 
is the event for art appreciators of all ages who love to collect beautiful photos. There 
are various corners for photo lovers to pose, take pictures, and send them as postcards 
or make stamps out of these cute poses. See the precious items from posts of old times, 
play the postman role in adventurous missions, shop for chic and hip products. It’s the 
event of fun, knowledge and entertainment for the whole family.

มิสเตอร คริส ตัน ซึ่งเปนสมาชิกเครือขายการจัดหารายได เปนตัวแทนเพื่อเขามาศึกษาถึงรูปแบบการดำเนิน
งานของเราโดยในวันท่ี 2 ของการจัดงาน คุณอรุณ เทง และคุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ ตัวแทนจากรอยัล 
พารากอน ฮอลล ซึ่งถือวาเปนทีมงานบริหารหลัก ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของงานออกรานคณะภริยาทูต
ในทุกป รวมถึงตัวแทนจากทางสภากาชาดไทย เจาภาพของการจัดงาน ไดรวมรับหนาที่เปนวิทยากรอธิบาย
ถึงแผนการดำเนินงานตาง ๆ ใหแกตัวแทนทั้ง 2 ทาน ไดรับทราบอยางละเอียดนับวาเปนความภาคภูมิใจของ
เราเปนอยางมาก ที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของงานที่เปนประโยชนตอสังคมไทย อีกทั้งยังเปนกรณีศึกษาในระดับ
สากล เพื่อประยุกตใชในการระดมทุนเพื่อชวยเหลือมวลมนุษยชาติในภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป
 

Set in the city 2013 
Paragon Hall 1-3
Orgnized by: The Stock Exchange of Thailand
21-24 November 2013

November 2013

26 June - 7 July 2013
พาวเวอร์มอลล์ อิเล็กทรอนิก้า โชว์เคส



วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556
ท่ีสุดแห่งนวัตกรรมเทรนด์สมาร์ทย่ิงใหญ่เป็นประวัติการณ์ จาก 
พาวเวอร์ มอลล์ พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำมากมายกว่า 100 
แบรนด์ดัง ในราคาสุดคุ้ม พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ พบกัน
วันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-310-1182

งานออกรานคณะภริยาทูต (The Diplomatic Red 
Cross Bazaar) จัดวาเปนงานท่ีประสบความสำเร็จ
เปนอยางสูงในทุก ๆ ป ไดรับยอดเงินบริจาคเปน
จำนวนมาก ซ่ึงสามารถนำไปสรางประโยชนในหลาก
หลายโครงการเพื่อสังคมของสภากาชาดไทย ใน
ทุกคร้ังท่ีจัดงาน จะเกิดภาพผูคนจำนวนนับหม่ืน ๆ 
คนมารอเพื่อที่จะเขารวมงาน ซึ่งแสดงถึงกระแส
การตอบรับจากสาธารณชนไดเปนอยางดี ส่ิงเหลาน้ี
ทำใหทางเครือขายผูหารายไดของสภากาชาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีความสนใจอยากจะใชงานออก
รานคณะภริยาทูตในประเทศไทย เปนโมเดลศึกษาเพ่ือ
นำไปพัฒนาสรางความสำเร็จใหกับงานในประเทศ
ตาง ๆ  ของตน จึงไดสง มิสเตอร ทุน นันดา และ 

   การดำเนินงานของพวกเราในแต่ละวันได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ตั้งใจมาก
มาย อาทิ การใช้พลังงานผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสำนักงาน การใช้กระดาษเพ่ือพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
 ฯลฯ เพราะฉะน้ันถ้าพวกเราลดผลกระทบตรงส่วนน้ีในแต่ละวันให้อยู่ในอัตราท่ีน้อยท่ีสุดได้ เรา
ก็จะสามารถช่วยต่ออายุโลกอันเป็นที่รักของเราได้เช่นกัน 
   สิ่งนี้เองจึงทำให้ทีมงาน Go Green พยายามสร้างออฟฟิตของรอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ให้เป็น Green Office ด้วยการรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของไฟล์ดิจิตอลแทนการพิมพ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในองค์กร ก็ใช้วิธีการ
ส่งผ่านอีเมล์แทนการติดประกาศบนบอร์ดเดิม ซึ่งทำให้ลดจำนวนการใช้กระดาษของเราได้
เฉลี่ยถึง 2,000 แผ่น / เดือน 
   นอกจากน้ีในเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เราได้เปล่ียนการใช้หลอดไฟจากหลอดธรรมดา 
มาใช้เป็นหลอดผอมแทน ซึ่งลดการใช้พลังงานได้มากถึง 50 % รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ 
ก็มีการขอความร่วมมือจากทุกคนในการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือไม่ใช้งาน เพราะเป็น
อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด สิ่งเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็สามารถ
สร้างการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ให้กับโลกของเราได้ และ Ultimate Go Green ฉบับหน้าจะนำ
เสนอถึงแนวทางของทีมงานที่จะสรรค์สร้างรอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้กลายเป็น Green 
Venue ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

Thailand 2013 -  World Stamp Exhibition
Paragon Hall 1-3
Organized by: Thailand Post Co., Ltd.

28-29 September 2013

DJs on Stage vs The Star Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz

18-20 October 2013

Thailand Game Show Big Festival 2013
Paragon Hall 1-3
Organized by: True Digital Content and Media Co., Ltd.

13-14 July 2013 

Brand’s Crossword Game King’s Cup 2013 
Paragon Hall 1-3 
Organized by:  THAILAND CROSSWORD GAME, 
A-MATH, KUMKOM, and SUDOKU ASSOCIATION

20 July 2013 

XIA 2ND Asia Tour Concert Incredible in Bkk
Paragon Hall 1-3 
Organized by: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด และ S27- 
Entertainment ร่วมกับ C-JeS Entertainment   

27-28 July 2013

45 Years of Jennifer Kim Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz

2-14 August 2013

Power Mall Electronica Showcase

Ultimate Sensation ฉบับนี้ขอนำเสนองาน Thailand 2013 - World 
Stamp Exhibition ซ่ึงเปนงานระดับนานาชาติ ท่ีรอยัล พารากอน ฮอลล
มีความภาคภูมิใจเปนอยางมากท่ีไดรับการเกียรติใหเปนสถานท่ีจัดงาน สวน
ภายในงานวันน้ันจะมีกิจกรรมอะไรท่ีนาสนใจบาง และไฮไลทของงานคืออะไร
คงไมมีใครตอบคำถามนี้ไดดีเทาคุณอานุสรา จิตตมิตรภาพ กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทยจำกัด ผูจัดงานหลัก Thailand 2013 
- World Stamp Exhibition
   Q : อะไรเปนปจจัยที่ทำใหไปรษณียไทยไววางใจเลือกรอยัล พารากอน 
ฮอลล ใหเปนสถานท่ีจัดงาน Thailand 2013 - World Stamp Exhibition
ซึ่งถือไดวาเปนงานใหญระดับโลก 
   A : รอยัล พารากอน ฮอลล ถือเปนอีกหนึ่งสถานที่ในกรุงเทพฯ 
ที่มีความพรอมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงาน และ
ดวยทำเลที่ตั้งอยูในยานชอปปง การเดินทางสะดวกสบายเปนปจจัย
ท่ีดึงดูดใจ ท้ังสำหรับรานคาและการไปรษณียตางประเทศท่ีตองการ
มารวมออกราน และสำหรับผูท่ีจะมารวมชมงาน อันจะสงผลสำเร็จ
ใหกับการจัดงาน Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ในครั้งนี้ 
   Q : จากการท่ีประเทศไทยไดรับบทบาทเปนเจาภาพจัดงาน World Stamp Exhibition 2013 คิดวาจะสงผล
ประโยชนตอประเทศไทยของเราในดานใดบาง
   A : การจัดงานคร้ังน้ีเปนโอกาสอันดีย่ิงในการตอกย้ำความเช่ือม่ัน และแสดงศักยภาพของประเทศไทย
ในการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ ไปสูสายตาของผูเขารวมและชมงานจากทั่วโลก ทั้งยังกอ
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในหมูนักสะสมตราไปรษณียากรจากทั่วโลก ดังนั้น สำนักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. จึงไดใหการสนับสนุนการจัดงาน เพ่ือ
ใชงานน้ีเปนเวทีนำเสนอความพรอมของประเทศไทยในการเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดงานใหญระดับโลก
   Q : ภายในงาน Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ในครั้งนี้ จะมีกิจกรรมอะไรบางที่นาสนใจ 
และอะไรคือไฮไลทของงานในปนี้
   A : งานคร้ังน้ีแบงเปน 2 ชวง โดย ชวงแรก ระหวางวันท่ี 2-8 สิงหาคม 2556 จะเปนงานแสดง 
THAILAND 2013 World Stamp Exhibition และยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเปนองคอุปถัมภการจัดงาน และพระราชทานสิ่งสะสม
สวนพระองคมารวมจัดแสดงดวย โดยทั่วพื้นที่การจัดงานจะถูกเนรมิตใหเปนดินแดนแหงเมืองศิลป
มิวเซียมโลกท่ีสรางความสุนทรียและความสุข ใหกับผูเขาชม รวมไปถึงพ้ืนท่ีสำหรับรานคาท้ังในประเทศ
และตางประเทศกวา 130 คูหา ในสวนชวงที่สอง จัดขึ้นระหวางวันที่ 9- 14 สิงหาคม 2556 เฉพาะ
พื้นที่ของ พารากอน ฮอลล 3 จะจัดแสดงเรื่องราวของกิจการไปรษณียไทย ที่นำมาบอกเลาผาน
อุปกรณเคร่ืองใชไปรษณีย กิจกรรมผจญภัย POST ADVENTURE เส่ียงภารกิจเพ่ืออยูคูสังคม ชุมชน 
และเศรษฐกิจไทย และภาพในอนาคตของไปรษณียไทยในการพรอมสูเปน SMART POST
   Q : สุดทายนี้อยากจะขอใหคุณอานุสรากลาวเชิญชวนคุณผูอานทุกทานใหมารวมงาน Thailand 2013 - 
World Stamp Exhibition 
   A : ในคร้ังน้ีทางไปรษณียไทย ก็อยากจะเชิญชวนทุกทานใหมาเพลิดเพลินและสนุกสนานรวมกัน เพราะ
เปนงานท่ีเหมาะกับคนทุกวัยท่ีมีใจรักในงานศิลปและรักการเก็บภาพถาย มีมุมสวยๆ ใหถายภาพ สงเปน
โปสการด บันทึกลงบนแสตมป ชมของล้ำคาในไปรษณียยุคกอนๆ สวมบทบาทคุณไปรษณียลุยภารกิจ
ผจญภัย ชอปเลือกซ้ือสินคาเกๆ  โดนใจอีกมากมาย งานน้ีงานเดียวสนุกไดท้ังครอบครัวแถมไดความรู
และความบันเทิง

Green Wave # 16 : Seven Return Concert
Paragon Hall 1-3
Organized by: A-TIME Showbiz

24-25 August 2013

The trendiest smart-gadget innovations presented by Power Mall. 
Check out innovative smart gadgets at great prices from 100 
top brands and enjoy special offers. The event will be held from 
26 June to 7 July 2013 
at Royal Paragon Hall.
For more details, please call Tel. 02-310-1182.

The Diplomatic Red Cross Bazaar has been a successful event for years. Each year’s event 
raised a large amount of donations, which were contributed to various programs of the Thai 
Red Cross. Each year, tens of thousands of people lined up to attend the event, which well 
demonstrated the level of attention of the public drawn to the event. These success elements 
caught the attention of the fund raising network of the Asia-Pacific Red Cross to study the 
Diplomatic Red Cross Bazaar model for further development and success of similar events in 
their own countries. Mr. Tun Nanda and Mr. Chris Tan, the representatives of the fund raising 
network, were sent to study our operation. On the second day of event, Mr. Arun Theng and 
Ms. Kritsana Janya-sakulwong, the representatives of Royal Paragon Hall and the key management 
who were behind the success of the Diplomatic Red Cross Bazaar year after year, together with 
the representatives from Thai Red Cross Society-the host of the event, co-hosted in a lecture 
about the event planning and arrangement for the 2 reps in detail. It is our pride to be a part 
of the event that contributes to the Thai society, and an international case study for use in fund
raising for the benefit of humanity in other parts of the world.

Our day-to-day operation may result in various adverse impacts on the environment 
unintentionally; for example, energy consumption of office equipment, use of paper for 
publishing and other purposes, and so on. As such, we could extend the life of our 
planet if we learn how to minimize such effects on a daily basis.
That’s why the Go Green Team is doing their best to turn Royal Paragon Hall Office 
into the Green Office. We campaign for reduction of paper use by storing information 
in digital format instead. Internal news has been distributed via emails in replacement 
of bulletin board announcement. Such activities have reduced our paper use for over 
2,000 pieces/month.
On energy saving, we have switched from regular light tubes to LED tube lights, which 
save over 50% energy. We also ask for cooperation from our staff to turn off the computer 
screens whenever they are not in use as they consume energy most. With our mutual 
cooperation, we can make a great difference to our world. In the next issue, the Ultimate
Go Green column will cover the guideline on making Royal Paragon Hall the Green Venue 
for our dear readers.

This issue, Ultimate Sensation column proudly presents Thailand 2013 - World Stamp Exhibition-
an international event that Royal Paragon Hall is honored to be the chosen venue for the event. 
If asked what the interesting activitiesare and what are the highlights, the best person to answer 
is Khun Anusara Chittmittrapap, President of Thailand Post Co., Ltd., the main organizer of the 
Thailand 2013 - World Stamp Exhibition.
   Q : What are the main reasons Royal Paragon Hall is trusted to be the venue for the Thailand 
2013 - World Stamp Exhibition, which is a global event?
   A : Royal Paragon Hall is among the venues in Bangkok which offers full-scale readiness 
and convenience. It is located in the shopping district with convenient access. As such, 
it is attractive for shops and interna-tional postal authorities participating in the event as 
well as the audience. This would lead to the success of the World Stamp Exhibition 2013.  
   Q :  How would Thailand benefit from being the host of the Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ? 
   A : This event presents an opportunity for us to accentuate the confidence and Thailand’s 
potential as the host of international events to the participants and visitors from around 
the world. It also ignites the knowledge exchange among stamp collectors from different 
corners of the world. Therefore, Thailand Convention & Exhibition Bureau or TCEB supports 
this event in order for it to be the platform to present the readiness of Thailand as the 
host of world-class events.
   Q : What are the interesting activities and the highlights of the Thailand 2013 - World Stamp Exhibition ? 
   A : The event will be divided into 2 sections, with the first being from 2-8 August 
2013 i.e.THAILAND 2013 – World Stamp Exhibition. The event is greatly honored to be 
under royal patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. Also, we are honored 
to be granted the royal permission to showcase H.R.H.’s personal collections. The event 
will be held in the setting of the land of art or the world’s museum that offers esthetics 
and happiness to visitors. There are over 130 domestic and international booths joining 
this event. The second section of the event will be held during 9 and 14 August 2013 at 
Paragon Hall 3. It will unveil the operations of Thailand Post via the postal tools and 
equipment. Also featured are the POST ADVENTURE activity-the adventurous mission for 
the benefit of the society, community, and Thai economy, and the future of Thailand Post 
on its way to becoming the SMART POST.
   Q : Lastly, we would like Khun Anusara to invite our dear readers to visit the Thailand 2013 
– World Stamp Exhibition. 
   A : Thailand Post is extending our invitation to all to enjoy the event together. This 
is the event for art appreciators of all ages who love to collect beautiful photos. There 
are various corners for photo lovers to pose, take pictures, and send them as postcards 
or make stamps out of these cute poses. See the precious items from posts of old times, 
play the postman role in adventurous missions, shop for chic and hip products. It’s the 
event of fun, knowledge and entertainment for the whole family.

มิสเตอร คริส ตัน ซึ่งเปนสมาชิกเครือขายการจัดหารายได เปนตัวแทนเพื่อเขามาศึกษาถึงรูปแบบการดำเนิน
งานของเราโดยในวันท่ี 2 ของการจัดงาน คุณอรุณ เทง และคุณกฤษณา จรรยาสกุลวงศ ตัวแทนจากรอยัล 
พารากอน ฮอลล ซึ่งถือวาเปนทีมงานบริหารหลัก ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของงานออกรานคณะภริยาทูต
ในทุกป รวมถึงตัวแทนจากทางสภากาชาดไทย เจาภาพของการจัดงาน ไดรวมรับหนาที่เปนวิทยากรอธิบาย
ถึงแผนการดำเนินงานตาง ๆ ใหแกตัวแทนทั้ง 2 ทาน ไดรับทราบอยางละเอียดนับวาเปนความภาคภูมิใจของ
เราเปนอยางมาก ที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของงานที่เปนประโยชนตอสังคมไทย อีกทั้งยังเปนกรณีศึกษาในระดับ
สากล เพื่อประยุกตใชในการระดมทุนเพื่อชวยเหลือมวลมนุษยชาติในภูมิภาคอื่น ๆ ตอไป
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 ลลอฮ นอการาพ ลัยอร มุชะรปรากะลแรากศรรทินงดสแยนูศ / Royal Paragon Hall Exhibition & Convention Center
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Royal Paragon Enterprise Co.,Ltd.   991 Siam Paragon Shopping Center, Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 
Tel : +66(0)2610-8011 | www.royalparagonhall.com | E-mail : info@royalparagonhall.com |      royalparagonhall |      @Paragon_Hall

6-5 ะลแ 4-1 มุชะรปงอห
 งอ้ห/.ม.รต 55-04 ดานข  

งอ้ห/.ม.รต 003-051 ะลแ

Meeting Room 1-4 and 5-6
Breakout rooms from 
40-55 square meters 

and 150-300 square meters

1 ลลอฮ นอการาพ
ขนาด 2,000 ตร.ม.

Paragon Hall 1:
2,000 square meters

3-2 ลลอฮ นอการาพ
.ม.รต 001,5 ่ีทน้ืพ  

 2 ์ลลอฮ น็ปเกยแถรามาส  

(2,828 ตร.ม.)  
).ม.รต 582,2( 3 ์ลลอฮะลแ

Paragon Hall 2-3 :
5,100 square meters that  

can be divided into Hall 2 

(2,828 sq.m.) and Hall 3  

(2,285 sq.m.)

DIMENSION & CAPACITY

FACILITY

Approximate
Floor Area

Approximate
Dimension

Approximate
Floor Area

Approximate
Dimension

Suggested Capacity

(sqm) (LxWxH) m (sqft) (LxWxH) ft Theatre Classroom U-Shape Banquet
Standard
3x3 Booth

Concert

Paragon Hall 1 2,000 26.0x80.0x8.0 22,390 85.3x262.5x26 2,000 - - - 126 -

Paragon Hall 2 2,828 50.5x56.0x12.5 30,440 165.7x183.7x41 2,800 1,600 - 1,200 165 2,700

Paragon Hall 3 2,285 40.8x56.0x12.5 24,580 133.8x183.7x41 2,400 1,200 - 1,000 135 2,300

Paragon Hall 2-3 5,100 91.0x56.0x12.5 54,890 298.5x183.7x41 5,200 2,800 - 1,800 300 5,000

Meeting Room 1 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23 Loading Entrance
7.5 m.[W] x 4.5 m.[H]
9.5 m.[W] x 4.5 m.[H]
Floor Load
500 kg./sq.m. Paragon Hall 1
1,000 kg./sq.m. Paragon Hall 2-3
Hang Load
100 kg./node Paragon Hall 1
500 kg./node Paragon Hall 2-3

Meeting Room 2 40 7.5x5.5x3.8 442 24.6x18.0x12.5 32 18 16

Meeting Room 3 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23

Meeting Room 4 55 10.0x5.5x3.8 590 32.8x18.0x12.5 48 24 23

Meeting Room 5 152 15.5x9.8x4.6 1,634 50.34x32.14x15.08 120 84 48

Meeting Room 6 152 15.5x9.8x4.6 1,634 50.34x32.14x15.08 120 84 48
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