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No.Ref  991/2559 

         27  ตุลาคม  2559 

เรืLอง       ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการประจาํปี งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี WXX9 และงานเลีYยงสงัสรรค ์ 
เรียน    สมาชิกทุกท่าน 

 ดว้ย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดมี้กาํหนดจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี / งานประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี WXX^  และงานเลีYยงสงัสรรค ์ขึYน ในวนัศุกร์ ทีL `8  พฤศจิกายน WXX9 โดยมีรายละเอียดดงันีY  

  1.  การจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี 2559 (ระหวา่งเวลา ̀ b.cc น. – ̀ e.cc น.) ณ หอ้งเลอโลตสั 1 ชัYน W ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจาํนวน 
�  คน  (เฉพาะสมาชิก ACAT ทีLมีสถานะสมาชิกถึงปัจจุบนั เท่านัYน!!!) สมาชิกทีLสนใจเขา้ร่วมงานในครัYงนีY  กรุณาตอบรับกลบัสมาคมฯ ทาง 
Emial:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข cW-318-4120 พร้อมชาํระค่ามดัจาํล่วงหนา้ เป็นเงินจาํนวน Xcc บาทโดยสมาคมฯจะ
คืนเงินใหส้มาชิกเป็นเงินสดในวนัลงทะเบียน (สมาชิกจะตอ้งยืLนบตัรสมาชิกของสมาคมฯหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดตอ่ขอรับ
เงินคืน) ทัYงนีY  สมาคมจะพิจารณาชืLอสมาชิกทีLตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาพร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียนตามลาํดบัก่อน-หลงั สมาชิกไม่
สามารถโอนสิทธิn ใหบุ้คคลอืLนมาแทนได ้ กรณีทีLสมาชิกไม่สามารถมาในวนังานได(้โดยไม่ไดแ้จง้ใหส้มาคมฯทราบล่วงหนา้) สมาคมฯใคร่
ขอสงวนสิทธิn คืนเงินค่ามดัจาํ 

 2. การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี WXX9 (ระหวา่งเวลา `e.cc น.–`o.cc น.) ณ ห้องเลอโลตสั  ชัYน W ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทัYงนีY
เพืLอรักษาสิทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมฟังการแถลงผลการดาํเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน รวมทัYง มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานของสมาคมในปีถดัไป  สาํหรับระเบียบวาระการประชุม มีดงัต่อไปนีY -. 
 ระเบียบวาระทีL `    เรืLองรับรองรายงานการประชุมครัY งทีLแลว้/ปี WXX8 
 ระเบียบวาระทีL W    เรืLองรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี WXX9 
 ระเบียบวาระทีL b    เรืLองงบแสดงฐานะการเงินสิYนสุด ณ วนัทีL b` ตุลาคม WXX9 
 ระเบียบวาระทีL t    เรืLองแต่งตัYงผูต้รวจสอบบญัชี 
 ระเบียบวาระทีL 5          เรืLองแจง้ผลการเลือกตัYงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจาํปี WXec-2561 

 ระเบียบวาระทีL X เรืLองเสนอเพืLอพิจารณา (ถา้มี) 
 ระเบียบวาระทีL e     เรืLองอืLน ๆ 

 หมายเหตุ   หลงัจบการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี WXX^ สมาชิกทีLอยูร่่วมในงาน ลุ้นจบัสลากรางวลั 

 3. งานเลีYยงสงัสรรค ์ประจาํปี WXX^ (ระหวา่งเวลา `x.bc น. – 23.0c น.) ณ หอ้งเลอคองคอร์ด บอลรูม ชัYน W  สาํหรับวตัถุประสงค์
ในการจดังาน เพืLอใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละมีโอกาสไดรู้้จกั กรรมการทีLปรึกษา
กรรมการบริหารของสมาคม บุคคลผูมี้ชืLอเสียงในวงการปรับอากาศ และตวัแทนของสมาคมวชิาชีพวศิวกรรมสาขาต่างๆ ผูเ้ขา้ร่วมงานมี
ประมาณ tcc คน จาํหน่ายบตัรในราคา `,ccc บาท  

  ในการนีY  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมงานในครัY งนีY  โดยสมาชิกทีLประสงค์จะเขา้ร่วมงานดงักล่าว กรุณากรอก
แบบฟอร์มตอบรับไปไดที้L E-mail : manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข cW-318-4120 

             ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                                          
                                                                                                                 (นายธวชัชยั  เสถียรรัตนกลุ) 

                                    เลขาธิการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2559 
เรื(อง  “เหลียวหน้า แลหลังยุทธจกัรปรับอากาศไทย” 

โดย… เหล่าซือแป๋ ACAT 
วนัศุกร์ ที( 18  พฤศจกิายน  2559 

ณ ห้องเลอโลตสั : ชั;น < โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

 

หลักการและเหตุผล 

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ไดก่้อตัYงขึYนจาก ชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โดยไดจ้ดั
งานเลีYยงเปิดตวัเป็นชมรม เมืLอวนัทีL Wt กรกฎาคม WXbe จนกระทัLงจดทะเบียนเป็น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ใน
วนัทีL `e มกราคม WXt` จนถึงปัจจุบนั หากนบัตัYงแต่การก่อตัYงชมรมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจนกระทัLงถึงจดทะเบียน
เป็นสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยกย็า่งเขา้ปีทีL 24 ตลอดระยะเวลาทีLผา่นมา ไดมี้การเปลีLยนแปลงเกิดขึYนอยา่ง
มากมายในหลาย ๆ มิติของอุตสาหกรรมปรับอากาศทัYงในแง่มุมของเทคโนโลยีการผลิต การใชง้าน รวมทัYงมาตรฐานทีLกาํหนดต่าง 
ๆ เพืLอความปลอดภยั และ ผลประโยชนสู์งสุด  

ในโอกาสทีLการก่อตัYงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยยา่งเขา้สู่ปีทีL W0 สมาคมฯ จึงขอถือโอกาสนีY ถ่ายทอด
ประสบการณ์จากอดีตมายงัปัจจุบนัและมองไปขา้งหนา้ถึงวิวฒันาการต่างๆ อนัจะเกิดขึYนในอนาคตขา้งหนา้ของอุตสาหกรรมปรับ
อากาศ โดยไดรั้บเกียรติจากคมัภีร์ทีLมีชีวิต หรือเหล่าซือแป๋ของวงการปรับอากาศแห่งประเทศไทย มาถ่ายทอดประสบการณ์อนัลํYา
ค่าเหล่านีYใหก้บัสมาชิกทีLสนใจ 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2559 

เรื(อง  “เหลียวหน้า แลหลังยุทธจกัรปรับอากาศไทย” 
โดย... เหล่าซือแป๋ ACAT 

วนัศุกร์ที( 18  พฤศจกิายน  2559 
ณ ห้องเลอโลตสั : ชั;น < โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

12.30 – 13.00 น. 
13.00 - 13.10 น. 
 

13.10 - 14.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... .ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในงาน HVAC&R 
วทิยากร… เหล่าซือแป๋ (อดีตนายกสมาคมฯ ) ของ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

14.30 – 15.00 น. 

15.00 – 16.30 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

สานเสวนา “เหลียวหน้า แลหลังยุทธจกัรปรับอากาศไทย ” 
วทิยากร… เหล่าซือแป๋ (อดีตนายกสมาคมฯ ) ของ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมฯ ประจาํวาระต่างๆมีรายชืLอดงัต่อไปนีY   

ปี WXt` : รศ. ทว ี เวชพฤติ  

ปี WXt`-WXtb : คุณชยนัต ์ ศาลิคุปต  

ปี WXtb-WXtX : คุณชรัตน์  สวา่งวรรณ์  

ปี WXte-WXtx : คุณวชิยั  ลกัษณากร  

ปี WXto-WXt^ : คุณชชัวาลย ์ คุณคํYาชู 

ปี WXXc-WXX` : คุณบรรพต  จาํรูญโรจน์ 

ปี WXXW-WXXb : รศ.ดร.วทิยา ยงเจริญ 

ปี WXXt-WXXX : คุณจินตนา   ศิริสนัธนะ 

ปี WXXe-WXXx : ผศ.ดร.ตุลย ์  มณีวฒันา 

ปี WXXo-WXX^ : ดร.เชิดพนัธ์   วทูิราภรณ์ (ปัจจุบนั) 

16.30 – 16.4c น.                

 

         หมายเหตุ 

พิธีปิด  
โดย... .ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 เนืLองจากปัญหาดา้นสุขภาพของซือแป๋บางท่าน ทาํใหบ้างท่านอาจไม่สามารถเขา้มาร่วมงานได ้
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ใบตอบรับเข้าร่วม งานสัมมนาวชิาการ ประจาํปี 2559 
งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559  และงานเลี;ยงสังสรรค์ 

วนัศุกร์ ที(  :8  พฤศจกิายน  2559    
ณ  ห้องเลอโลตสั : ชั;น < โรงแรม  สวสิ โซเทล เลอคองคอร์ด  ถนนรัชดาภิเษก 

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

ชืLองบริษทั/หา้งร้าน…………………….…...............................................เบอร์โทรศพัท…์…........................…………......……… 

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

สมาชิกที(ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี;     ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
1. สมัมนาวิชาการ ประจาํปี 2559 (เวลา ��.�� – ��.�� น.) โ ดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน 500 บาท ดงันี$   
 � เงินสด ณ ที&ทาํการสมาคมฯ                        
 � เช็คสั&งจ่าย “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                       � โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โ ลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขที&บญัชี  644 - 2 - 10754 - 6 

2. งานประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2559 (เวลา `e.cc น. – 17.3c น.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  � ยินดีเขา้ร่วมงาน � ไม่สะดวกเขา้ร่วมงาน 

3. งานเลีYยงสงัสรรค ์ประจาํปี 2559  (เวลา `x.bc น. – 23.0c น.) 
               3.1  � จะมาเป็นการส่วนตวั (บตัรราคาท่านละ `,ccc บาท)                  
               3.2  � จะชวนเพืLอนมาดว้ย........... ท่าน (บตัรราคาท่านละ `,ccc บาท) 

                 3.3  � จองโต๊ะจาํนวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ `c,ccc บาท(`c ท่าน) โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทัYงโต๊ะ 

                    วิธีการชําระเงิน : 
 � เงินสด ณ ทีLทาํการสมาคมฯ  
 � เช็คสัLงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
   � โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                           ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที�บัญชี  644 - 2 - 10754 - 6 

  ยนิดสีนับสนุนรางวลัจบัสลากงานเลี;ยงสังสรรค์ ประจาํปี 2559  ดงันี;  

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

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

ลงชืLอ………………................……….ผูแ้จง้ความจาํนง 

                                             วนัทีL…………….................……….. 

กรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารการชําระเงนิ ไปที( Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร  <-318-4120 


