ขาว และกิจกรรม ส.ต.ท. (สิงหาคม 2556)
โดย ผูจัดการ ส.ต.ท.
การจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 3/2556 กําหนดจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 3/2556 ในวันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ระหวางเวลา 13.30 น.-18.00
น. ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการไปรษณียสามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การพิจารณาออกใบรับรองแสตมป ส.ต.ท. กําหนดการประชุมพิจารณาออกใบรับรองแสตมปในวันเดียวกับที่มีการจัดกิจกรรม ส.ต.ท. ดังนั้น
สมาชิก และนักสะสมทานใด ที่มีความประสงคจะสงแสตมปเขาขอใบรับรอง โปรดนําแสตมปจริง พรอมถายสําเนาขาวดํา 2 ชุด สงใหกับ ส.ต.ท.
ระหวางวันพุธที่ 6 – วันศุกรที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อัตราคาบริการในการออกใบรับรองแสตมป อัตราดวงละหรือชิ้นละ 1,000 บาท (สําหรับสมาชิก
ไดรับสวนลดปละ 2 ดวง ๆ ละ 50% ) ทั้งนี้ ไมยกยอดสะสมไปปตอไป

การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ขอเรียนเชิญสมาชิก ส.ต.ท. ทุกทาน รวมการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ในวันอาทิตยที่ 10
พฤศจิกายน 2556 ระหวางเวลา 11.00 น. – 12.00 น.ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการไปรษณียสามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอเชิญชวนสมาชิก ส.ต.ท. นักสะสม และผูที่สนใจ เขารวมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖
ระหวางวันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
และรวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๓๐ ป แสตมปไทย และกิจการไปรษณียไทย
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ พารากอนฮอลล ๑ – ๓ ชั้น ๕ ศูนยการคาสยามพารากอน

LOGO
MASCOT
วารสารฉบับนี้ ออกในชวงของงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) และสมาคม
นักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ส.ต.ท.) เปนเจาภาพ และเพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกสําหรับทานที่เขาชมงาน ขอแนะนําจุดที่นาสนใจ ของงานดังนี้
- บริเวณทางเขางาน : จัดทําเปน Arch way มีลักษณะเปนกรอบรูปและเมื่อมองผานเขาไปจะเห็นเวทีการแสดงภายในงาน ซึ่งผูมารวมงานเมื่อขึ้น
บันไดเลื่อน/ออกจากลิฟท ชั้น 5 จะสามารถพบกับจุดนี้
- Royal Art Gallery : บริเวณภายในจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ 2 สวน ประกอบดวย
1. นิทรรศการสิ่งสะสมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระราชสมัญญานาม “อัครศิลปน”) สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี
นาถ (พระราชสมัญญานาม “อัคราภิรักษศิลปน”)และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชสมัญญานาม “วิศิษฏศิลปน”)
โดยรวมมือกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- World Heritage : ตัวอาคารมีลักษณะเปนรูปแบบทรงยุโรป บริเวณหนาอาคารมีการจําลองรูปภาพโมนาลิซา และมีการติดตั้งโปรแกรมใหภาพ
โมนาลิซานั้นสามารถทักทายกับผูเขามาเยี่ยมชมได สวนบริเวณภายในอาคาร World Heritage จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะระดับ
โลก 5 ประเภท ประกอบดวย ศิลปะภาพเขียน ภาพสถาปตยกรรม วรรณกรรม ปฏิมากรรม และคีตศิลป
- หอง Court of honor : เปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการแสตมปหายาก โดยแสตมปหายากที่นํามาจัดแสดงครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจาก
Mr.David Feldman นายสุรจิตร กองวัฒนา และดร.ประกอบ จิรกิติ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานที่เคยไดรับรางวัล Grand Prix Club ที่
ผานมาดวย
- บูธ Personalized Stamps : มีการจัดทํากรอบใหถายรูปลงแสตมป
- บูธประเมินราคาแสตมป : สําหรับใหผูท่มี างานสามารถนําแสตมปของตนเองมาประเมินวามีมูลคาเทาใด โดยไมคิดคาใชจาย นอกจากนี้ยังเปน
สถานที่สําหรับใหผูมางานไดพบปะแลกเปลี่ยนแสตมประหวางกันดวย
- นิทรรศการ 130 ป แสตมปไทย มีการนําแสตมปไทยที่เปนชุด Highlight ในชวง 130 ป มาจัดแสดง รวมทั้งชุดสะสมพิเศษ “99 ลาน ถวายไท
องคราชัน” (ชุดละ 1 ลานบาท) มาจัดแสดงดวย
- หองจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของไทย โดยนําผลงานในโครงการประกวดหัตถศิลปที่ได รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 – 3 ของแตละประเภทมาจัด
แสดง

- เวทีหลัก สําหรับใชในการจัดแสดงตาง ๆ
- มุม Work shop เปนมุมสําหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปตาง ๆ โดยจะมีการเชิญศิลปนหรือผูเชี่ยวชาญมารวมจัดกิจกรรมในแตละวัน เพื่อใหเด็ก
หรือเยาวชนที่สนใจไดมารวมกิจกรรมดวย
- นิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องแบบบุรุษไปรษณียและตูไปรษณียนานาชาติ เปนมุมถายภาพของผูที่มาเยี่ยมชมงานดวย
- รานจําหนายของไปรษณียไทย โดยออกแบบจําลองมาจากอาคารไปรษณียกลาง
- จุดตูไปรษณียประจําวัน
- บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสิ่งประกวด โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการออกเปน 2 ชวง คือในชวงวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2556 จะเปนการจัด
แสดงสิ่งประกวดของประเทศตาง ๆ และในชวงวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2556 จะเปนการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ 130 ป กิจการไปรษณียไทย ซึ่งจะ
แบงเปนภาคอดีต ปจจุบัน และอนาคต
- Post Adventure เปนจุดเลนเกมสผจญภัย
ขอเชิญชวน และขอตอนรับทุกทานเขารวมงานฯ สําหรับในบูธ ส.ต.ท. มีการจัดกิจกรรม รับสมัครสมาชิก จําหนายสิ่งสะสมของ ส.ต.ท. และ
สมาชิก จําหนายวารสาร ส.ต.ท. และหนังสือที่เกี่ยวของกับการสะสม และที่พิเศษเฉพาะในงานนี้ คือ
การจําหนายแผนตราไปรษณียากรที่ระลึกฯ ในโอกาสที่สหพันธตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟกกอตั้งครบรอบ 39 ป ในป พ.ศ. 2556
เนื่องในโอกาสที่ สหพันธตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย (F.I.A.P.) กอตั้งครบ 39 ป ในป พ.ศ. 2556 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดจัดทําแผนตรา
ไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 3 ของงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2556 พิมพทับตราสัญลักษณ F.I.A.P. ครบรอบ 39 ป พิมพจํานวน 3,000 ชุด
(ชุดละ 4 แผน) เทานั้น ในราคาชุดละ 600 บาท (25 ดอลลารสิงคโปร) หมายเลขตรงกันทั้ง 4 แผน เริ่มจําหนายวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ บูธสมาคม
นักสะสมตราไปรษณียากรแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพียงแหงเดียวเทานั้น

ภาพตัวอยางแผนตราไปรษณียากรที่ระลึกฯ ครบรอบ 39 ป F.I.A.P

