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No.Ref  �$#/(??� 

         #�    ตุลาคม  (??� 

เรืAอง ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการประจาํปี งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี (??� และงานเลีLยงสงัสรรค ์ 
เรียน    สมาชิกทุกท่าน 

 ดว้ย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดมี้กาํหนดจดังานสัมมนาวิชาการประจาํปี / งานประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี (??�  และงานเลีLยงสังสรรค ์ขึLน ในวนัศุกร์ ทีA #�  พฤศจิกายน (??� โดยเริAมลงทะเบียนตัLงแต่เวลา #(.�$ น. เป็นตน้ไป  ณ 
หอ้งอุบลชาติ  ชัLน � โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด  ถนนรัชดาภิเษก โดยมีรายละเอียดดงันีL  

  #.  การจดังานสัมมนาวิชาการประจาํปี (??� (ระหวา่งเวลา #�.$$ น. – #Y.$$ น.) ณ ห้องอุบลชาติ ชัLน � ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับ
จํานวน �  คน  สมาชิกทีAสนใจเขา้ร่วมงานในครัL งนีL  กรุณาตอบรับกลบัสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข $(-�#�-�#($ พร้อมชาํระค่า
มดัจาํล่วงหนา้ เป็นเงินจาํนวน ?$$ บาทโดยสมาคมฯจะคืนเงินใหส้มาชิกเป็นเงินสดในวนัลงทะเบียน (สมาชิกจะตอ้งยืAนบตัรสมาชิก
ของสมาคมฯหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน) ทัLงนีL  สมาคมจะพิจารณาชืAอสมาชิกทีAตอบรับเขา้ร่วมสัมมนา
พร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียนตามลาํดบัก่อน-หลงั กรณีทีAท่านไดส้าํรองชืAอพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้แต่ไม่มาในวนังาน(โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหส้มาคมฯทราบล่วงหนา้) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิ[ ในการคืนเงินค่ามดัจาํจาํนวนดงักล่าว   

 (. การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี (??� (ระหวา่งเวลา #Y.$$ น.–#�.$$ น.) ณ ห้องอุบลชาติ  ชัLน � ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทัLงนีL เพืAอรักษาสิทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมฟังการแถลงผลการดาํเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน 
ประจาํปี (??�  รวมทัLง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปีถดัไป  สําหรับระเบียบวาระการ
ประชุม มีดงัต่อไปนีL -. 
 ระเบียบวาระทีA #    เรืAองรับรองรายงานการประชุมครัL งทีAแลว้/ปี (??� 
 ระเบียบวาระทีA (    เรืAองรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี (??� 
 ระเบียบวาระทีA �    เรืAองงบแสดงฐานะการเงินสิLนสุด ณ วนัทีA �# ตุลาคม (??� 
 ระเบียบวาระทีA �    เรืAองแต่งตัLงผูต้รวจสอบบญัชี  

 ระเบียบวาระทีA ? เรืAองเสนอเพืAอพิจารณา (ถา้มี) 
 ระเบียบวาระทีA Y     เรืAองอืAน ๆ 

 หมายเหตุ   หลงัจบการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี (??� สมาชิกทีAอยูร่่วมในงาน ลุ้นจบัสลากรางวลั 

 �. งานเลีLยงสงัสรรค ์ประจาํปี (??� (ระหวา่งเวลา #�.$$ น. – (3.0$ น.) ณ หอ้งเลอคองคอร์ด บอลรูม  สาํหรับวตัถุประสงค์
ในการจดังานเพืAอให้สมาชิกและผูมี้อุปการคุณของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสพบปะสังสรรค์และมีโอกาสไดรู้้จัก กรรมการทีAปรึกษา 
กรรมการบริหารสมาคม บุคคลผูมี้ชืAอเสียงในวงการปรับอากาศ และตวัแทนของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ ภายในงาน
ผูเ้ขา้ร่วมงานจะไดพ้บกบัความบนัเทิงต่างๆ รวมทัLง ร่วมเล่นเกมส์ และลุน้รางวลัจบัสลากมากมาย   ผูเ้ขา้ร่วมงานมีประมาณ �$$ คน 
จาํหน่ายบตัรในราคา #,$$$ บาท  

   ในการนีL  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมงานในครัL งนีL  โดยสมาชิกทีAประสงค์จะเขา้ร่วมงานดงักล่าว กรุณา
กรอกแบบฟอร์มตอบรับไปไดที้Aโทรสาร $(-�#�-�#($ หรือ E-mail : manageracat@gmail.com 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                          
                                                                                                                 (นายธวชัชยั  เสถียรรัตนกลุ) 
                  เลขาธิการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สําหรับสมาชิก  ฟรี ! 

 
สัมมนาวิชาการ ประจาํปี $%%� 

เรื'อง  : “ความดํามดืของการควบคุมนํ,าเย็น ” 
โดย… 

คุณไชยวฒัน์ ปิยสัสพันธ์ุ 
กรรมการบริหารสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  และ (บริษทั สุวศิว์ จาํกดั) 

คุณทรงยศ เสมอวงษ์ 
บริษทั เบลโิม แอค็ทูเอเตอร์ส จาํกดั 

 

หลกัการและเหตุผล ...      

 ตามหวัขอ้เรืAองออกจะสืAอไปในทางทีAใหค้วามเขา้ใจวา่  ไม่มีทางใดทีAจะสามารถควบคุมการไหลของนํLาเยน็ไดเ้ลย    
แต่ในความเป็นจริงแลว้มีทางออกรออยูแ่ละสมควรตอ้งบรรจงทาํ   เพืAอใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามตอ้งการในลาํดบัสุดทา้ยคือ  
การประหยดัพลงังานได ้

การจดัสมัมนาครัL งนีL   ตอ้งการใหวิ้ศวกรจบใหม่จนถึงระดบักลางสามารถฟังแลว้เขา้ใจ และนาํไปต่อยอดความรู้
วิเคราะห์และทาํความเขา้ใจกบัระบบการไหลและการควบคุมอตัราการไหลของนํLาเยน็ในระบบปรับอากาศ   เมืAอมีความ
เขา้ใจในหลกัการแลว้  กส็ามารถทีAจะปรับการไหลในระบบภายในอาคารใหเ้ป็นไปตามการใชง้านและคุณสมบติัของแต่ละ
อาคารไดอ้ยา่งเหมาะสม     
 
กาํหนดการ 

#2:30-13:00 น.  ลงทะเบียนและพิธีเปิดการสมัมนา 
#3:$$-#�:#? น. พิธีเปิด 
                               โดย... ดร.เชิดพนัธ์   วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

#�:#5-#�:45 น.  บรรยายหวัขอ้ “ความดาํมืดของการควบคุมนํL าเยน็ ” 

14:45-15:00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

#5.00-16.00 น. บรรยายหวัขอ้ “ วาลว์ควบคุม : แสงสวา่งปลายอุโมงค ์“ 

16.00-16.15 น. พิธีปิด  
                               โดย... ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-------------------------------------------------------------------------- 
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ใบตอบรับเข้าร่วม งานสัมมนาวชิาการ ประจาํปี $%%� 
งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี $%%�  และงานเลี,ยงสังสรรค์ 

วนัศุกร์ ที'  =>  พฤศจกิายน  $%%�    
ณ  โรงแรม  สวสิ โซเทล เลอคองคอร์ด  ถนนรัชดาภิเษก 

 
ขา้พเจา้:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกลุ………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..……. 

ชืAองบริษทั/หา้งร้าน…………………….…................................................................…………………………. …………………… 

ทีAอยู…่……………………………………………..........................................................................………………………….……… 

เบอร์โทรศพัท…์…........................………….โทรสาร……........................…………….มือถือ……………………….….………… 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สมาชิกที'ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี,     ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
�. สมัมนาวชิาการ ประจาํปี ���� (เวลา ��.�� – ��.�� น.) โดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน ��� บาท ดงันี&   
 � เงินสด ณ ที(ทาํการสมาคมฯ                        
 � เช็คสั(งจ่าย “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                       � โอนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที!บัญชี  $%% - & - '()*% - $ 

(. งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี (??� (เวลา #Y.$$ น. – #�.$$ น.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  � ยนิดีเขา้ร่วมงาน � ไม่สะดวกเขา้ร่วมงาน 
�. งานเลีLยงสงัสรรค ์ประจาํปี (??�  (เวลา #�.$$ น. – (�.$$ น.) 
               �.#  � จะมาเป็นการส่วนตวั (บตัรราคาท่านละ #,$$$ บาท)                  
               �.(  � จะชวนเพืAอนมาดว้ย........... ท่าน (บตัรราคาท่านละ #,$$$ บาท) 

                 �.�  � จองโต๊ะจาํนวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ #$,$$$ บาท(#$ ท่าน) โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทัLงโต๊ะ 

                    วิธีการชําระเงิน : 

 � เงินสด ณ ทีAทาํการสมาคมฯ  
 � เช็คสัAงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
   � โอนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                           ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที!บัญชี  $%% - & - '()*% - $ 

  ยนิดสีนับสนุนรางวลัจบัสลากงานเลี,ยงสังสรรค์ ประจาํปี $%%�  ดงันี,  

รางวลั.................................................................. จาํนวน............................. รางวลั 

รางวลั................................................................... จาํนวน.............................รางวลั 

ลงชืAอ………………................……….ผูแ้จง้ความจาํนง 

                                  วนัทีA…………….................……….. 

กรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารการชําระเงนิ ไปที'โทรสาร  $->=�-E=$  หรือ E-mail : manageracat@gmail.com 


