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 ล้านตลับ
คอนเสิร์ต

หมู่ 
โน๊ต อุดม

เอไทม์ โชว์บิซ จัดหนัก ด้วยการรวบรวมศิลปิน Idol หญิง

ที่ประสบความส�าเร็จมากท่ีสุดในยุค 90 กลับมาขึ้นบนเวทีร่วม

กันอีกครั้ง งานนี้แม้ว่าพวกเธอจะห่างหายจากเวทีคอนเสิร์ตไป

นาน แต่ทั้ง 6 สาวก็ต่างจัดเต็มท้ังร้อง ท้ังเต้น มอบความสุขให้

กับผู้ชมแบบไม่มีกั๊กให้สมกับการรอคอย

กลับมาสร้างเสียงหัวเราะที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ อีก

ครั้ง กับสุดยอดนักแสดง เดี่ยว ไมโครโฟนเบอร์ 1 ของประเทศไทย 

“โน๊ต อุดม แต้พานิช” ซึ่งในปีนี้ไม่ได้มาเดี่ยว แต่มาพร้อมแขกรับ

เชิญพิเศษนับสิบที่สลับกันขึ้นเวทียิงมุขกระจายร่วมกับเจ้าของ

เวทีแบบไม่มีใครยอมใคร งานนี้คนที่ได้ก�าไรที่สุดเห็นจะเป็นผู้ชม

นับหมื่นที่หัวเราะท้องแข็งแบบหยุดไม่อยู่ตลอด 4 ชั่วโมงเต็ม

Atime Showbiz did their best to gather together female Idols 

who had gained the greatest success in the 90s. This time 

they came on stage again! Although the girls had not been 

performing for a long time, all 6 of them were still awesomely 

great in singing and dancing, and they l made the audience 

happy rewarding them for waiting. 

Back again with the laughter at Royal Paragon Hall with the 

No. 1 Stand-up comedian of Thailand – “Note” Udom 

Taepanich! This year, he invited some special guests who 

came on the stage to crack fabulous jokes together with the 

host. The audiences had the funniest joke ever by laughing 

non-stop for 4 hours.
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จัดอย่างงดงามอลังการกับการประกวดอันทรงเกียรติเพื่อ

เฟ้นหาตัวแทนของสาวไทยไปประกวดในเวทีระดับโลกอย่าง Miss 

Universe โดยปีนี้ได้เปิดตัวเหล่าสาวงามอย่างตระการตาท่ามกลาง

บรรยากาศของเกาะตะปู จังหวัดพังงา ที่ทางกองประกวดจ�าลองมา

ไว้บนเวที ซึ่งสุดท้ายผลการประกวดเป็นน้องน�้าตาล ชลิตา ส่วน

เสน่ห์ ผู้ประกวดหมายเลข 14 ที่ชนะใจกรรมการคว้ามงกุฏแห่ง

เกียรติยศนี้ไปครอง

The magnificently beauty pageant contest, the winner of which 

will represent Thailand at the International Miss Universe 

contest. This year, the contest mimicked the ambience of 

Koh Tapu, Phang Nga Province.  The highlight was, of 

cause, when No.14 – Ms. Chalita “Namtan” Suansane — was 

announced the new Miss Universe Thailand.

iss Universe    MThailand 2016 
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	 ศิลปินชื่อดังระดับต�ำนำน	 “เคนนี่	 โรเจอร์ส”	 ได้สร้ำง
ค�่ำคืนสุดพิเศษให้แก่แฟนเพลงชำวไทย	 ในกิจกรรมคอนเสิร์ต
ระดับโลกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ	์
พระบรมรำชินีนำถ	 โดยงำนนี้ศิลปินรุ่นใหญ่ได้น�ำบทเพลงฮิต
มำกมำยมำสร้ำงควำมสุขให้กับเหล่ำผู้ชมในวันนั้น	 นับเป็นกำร
ปิดฉำกกำรทัวร์คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ำยในประเทศไทยอย่ำงยิ่งใหญ่

Kenny Rogers
Fina l  Wor ld  Tou r

The	 legend	artist,	 “Kenny	Roger”,	 presenting	Thai	 fan	 the	
memorable	night	to	celebrate	on	the	Auspicious	of	Her	Majesty	
Queen	Sirikit.	The	veteran	singer	performed	a	number	of	his	
famous	hits	to	the	great	delight	of	the	audience.	It	was	his	
final	concert	in	Thailand	where	he	bid	farewell	to	his	fans.

	 นับเป็นมหกรรม	Japan	Pop	Culture	ที่ยิ่งใหญ่งำนหนึ่ง
ในระดับเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 ท่ีในปีนีเ้ดินทำงมำจดัท่ีประเทศไทย
เป็นครัง้แรก	 หลังจำกสร้ำงควำมส�ำเร็จมำแล้วหลำยประเทศ	 โดย
ภำยในงำนได้รับกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกเหล่ำอะนิเมะชำวไทย
ที่มำรอต่อคิวเข้ำงำนกันตั้งแต่เช้ำวันแรก	 ส่วนคอนเสิร์ตก็เอำใจ
สำวก	 J	 Pop	 กันแบบจัดเต็ม	 ด้วยกำรน�ำศิลปินระดับแนวหน้ำ
ของญี่ปุ่นนับสิบมำโชว์ควำมมันส์แบบ	Non	Stop	ตลอด	2	วันเต็ม

Anime	Festival	Asia	Thailand	 is	one	of	 the	biggest	 Japan	
pop	culture	events	in	South-East	Asia.	This	year,	it	came	to	
Thailand	for	the	first	time	after	tremendous	success	in	many	
countries.	The	event	was	warmly	accepted	by	the	Thai	anime	
lovers	 who	 queued	 from	 the	morning	 of	 the	 very	 first	 day.	
Throughout	the	2-day	event	the	most	popular	Japanese	singers	
performed	non-stop	to	the	great	delight	of	J	Pop	fans.

A N I M E 
FESTIVAL ASIA 
THAILAND 2016
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Thailand
DigitalGame
Arena

รอยัล พารากอน ฮอลล์ 

ผนึกก�าลังพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สร้าง

ปรากฏการณ ์ค ร้ังใหญ ่ให ้ กับวงการเกมส ์

ประเทศไทย จัดงาน “Thailand 

Digital Game Arena” สุดยอด

การแข่งขัน E-Sports ภายใต้

คอนเซ็ปต์ “Join The Fun” โดย

ง านนี้ มี กิ จ ก ร รมคว าม มันส ์

มากมายจากเหล่าค่ายเกมส์ชื่อดัง 

และสินค้าไอที มาสร้างความสนุก

ให้กับเหล่าเกมส์เมอร์นับหม่ืนที่

เดินทางมาร่วมงานตลอด 3 วัน

เต็ม ซึ่งไฮไลท์ส�าคัญของงาน คือ  

Extreme Sports League การ

แข่งขันเกมส์ Infestation ระดับ

ประเทศ และ OVERWATCH 

Thailand Tournament การแข่งขันสุดยอด

เกม OVERWATCH เกม PC กระแสแรงแห่งปี  

2016 พร้อมด้วยกิจกรรม Caster Day ที่

รวบรวมเหล่าแคสเตอร์ชื่อดังนับสิบท่ีมียอดผู้

ติดตามรวมกว่า 4 ล้านคนมาโชว์พากษ์และเล่น

เกมส์กันแบบสด ๆ 

Royal Paragon Hall combined 
f r iend ly forces o f  the 
government and private 
sectors to create a tremendous 
game festival in Thailand  
the Thailand Digital Game 
Arena, made to hold E-Sports 
competitions within the 
“Join the Fun” concept. 
This event hosted plenty of 
activities from the leading 
players of the game industry 

as well as IT goods manufacturers. 
The 3-day festival was visited by
thousands of gamers. The highlights 
of the event included Extreme Sports 
League,  National Infestation Contest 
OVERWATCH Thailand Tournament that 
was dedicated to OVERWATCH, the 
hottest 2016 computer game, and 
Caster Day that gathered dozens of 
renowned  casters followed altogether 
by over 4 million people who presented 
their narrations, and most recent 
games.



	 คุณทาลูน	 เทง	 พร้อมด้วยทีมงานบริหาร	 รอยัล	 พารา
กอน	 ฮอลล์	 เข้ารับเกียรติบัตรผ่านการอบรม	 และการทดสอบ
หลักสูตร	The	Certified	in	Exhibition	Management	(CEM)	จาก
สถาบัน	 International	Association	of	Exhibitions	and	Events	
(IAEE)	 อย่างเป็นทางการ	 ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับสากล
ที่ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลก	 อีกท้ังยัง
เป็นรุ่นแรกในประเทศไทยท่ีจบหลักสูตรน้ี	 สิ่งน้ีจึงเป็นหนึ่งใน
ความส�าเร็จของทีมงาน	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการทาง
ด้านการจัดงานนิทรรศการ	ของ	 รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	 ให้เป็น
ระดับสากล	 ร่วมสร้างความส�าเร็จให้กับลูกค้า	 สมกับประโยคที่ว่า	
“Our	team	is	your	team”

Mr.	Talun	Theng,	Managing	Director	of	Royal	Paragon	Hall,	
together	with	his	management	team	have	received	training	
and	passed	examination	for	the	official	title	of	The	Certified	in	
Exhibition	Management	(CEM)	from	the	International	Association	
of	Exhibitions	and	Events	(IAEE).	This	certification	is	an	
international	program	recognized	by	the	MICE	industry	players	
all	over	 the	world.	Besides,	 they	are	the	first	generation	 in	
Thailand	 to	receive	 this	certificate.	This	achievement	 takes	
the	standards	of	the	Royal	Paragon	Hall	event	management	
to	the	international	level	and	creates	benefits	for	the	clients	
with	the	slogan	“Our	team	is	your	team”.
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THE CERTIIFIED IN EXHIBITION
MANAGEMENT (CEM)



Enormous amounts of waste all over 

the venue after each event is a usual 

picture. In spite of warning boards 

and waste bins in every corner of the venue, people still litter, 

and this is a common problem almost in all countries.

The famous Think Scream Agency has offered the most 

creative and innovative idea – a “WI-FI Bin”, a smart waste bin. 

It rewards conscious people who put their trash in bins by 

displaying a Free Wi-Fi code on the LED screen installed on 

the bin. This code can be used for 15 minutes within a 45 

meters radius around the bin. This innovation was successfully 

used during the India Music Festival where over 10 thousand 

codes were distributed, which means that thousands of rubbish 

pieces were thrown in the bins.

ที่มา: www.techtimes.com/articles/77382/20150818/this-garbage-bin-      

       in-india-rewards-users-with-free-wi-fi-video.html

       https://youtu.be/_BkABB5G5Eo

 ภาพความสกปรกที่เกิดจากขยะนับหมื่นๆชิ้นที่กระจายไป

ทั่วพื้นที่หลังทุกการจัดงาน หลายๆคนในวงการนี้อาจจะคุ้นเคยดี

ทั้งๆที่มีการติดป้ายรณรงค์นับสิบไว้ทั่วงาน ถังขยะถูกจัดวางให้

บริการแทบทุกจุดของพื้นที่ แต่ท�าไมภาพความสกปรกเช่นนี้จึงกลับ

มาทุกครั้ง แล้วนี่ก็เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดในแทบทุกประเทศ 

Think Scream เอเจนซ่ีชื่อดังจึงได้น�าเสนอไอเดียสุด

ครีเอทีฟ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล�้ำ ที่เรียกว่า “WI-FI Bin” 

เจ้าถังขยะอัจฉริยะขึ้นมา โดยมันจะตอบแทนความมีจิตส�านึกที่

ดีของคนที่ทิ้งขยะลงถัง ด้วยการมอบรหัส Free WI-FI ผ่านหน้าจอ 

LED ที่ติดไว้บนตัวถังทันที ซึ่งสามารถใช้ได้ถึง 15 นาที / 1 ครั้ง ใน

บริเวณรัศมี 45 เมตรรอบถังขยะ โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกน�ามา

ใช้จริงแล้วได้ผลส�าเร็จมากในเทศกาลดนตรีของประเทศอินเดีย ผล

ปรากฏว่าได้แจกรหัส WI-FI ไปมากกว่า 1 หมื่นรหัส ซึ่งนั่นเท่ากับ

ว่ามีจ�านวนขยะที่ถูกทิ้งลงถังนับหมื่นๆ ชิ้นเช่นกัน
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