
            

 

 

  
ใบตอบรับเขา้ร่วมงาน 

“Dinner Talk” 

วันศุกร ์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ณ  ห้องอินทนิล  ชั้น 3 ณ โรงแรม  สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  

ช่ือ-สกุล............................................... ................................... 

หน่วยงาน/บรษิัท........................... ........................................ 

เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี............................................................ 

เลขที่..........ถนน.................................แขวง....................................  

เขต.......................จังหวัด.................รหัสไปรษณีย์................ 

โทรศัพท์............................โทรสาร................................... 

มือถือ................................................................................... 

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

 สมาชิก  ASHRAE Thailand Chapter    

 สมาชิก  ACAT                                      

เลขสมาชิก............................................................................ 

 

 

 

 

 

 
อัตราค่าลงทะเบยีน   

               ช าระเงินภายใน 5 มีค.58  ช าระเงนิหลัง 5 มีค.58 

 สมาชิก ASHRAE            2,200 บาท            2,600 บาท 
      / สมาชิก  ACAT         

 บุคคลท่ัวไป                      2,600 บาท           3,000 บาท      
 สปอนเซอร์ ASHRAE      Package   A   ฟรี   2  ท่าน 
      2014 – 2015                      Package   B   ฟรี   1   ท่าน 

   
  หมายเหตุ  
  1.  อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                    
 อาหารค่ า แบบ WESTERN SET MENU เรียบร้อยแล้ว 
  2.  สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 

วิธีการช าระเงิน  
 เงินสด ณ ที่ท าการสมาคมฯ                      
 เช็คสั่งจ่าย  “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
โอนเข้าบัญชี“สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย          
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์   
 เลขที่บัญชี  644 - 2 - 10754 - 6 

กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับนี้ระบุรายละเอียด       
 ชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องพร้อมแนบสลิปใบโอน
เงิน ไปยงัโทรสาร 02-318-4120  

จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :   
คุณอรวรรณ /    คุณกลุิสรา  
โทรศัพท์. 02-318-4119 , 02-318-4123  
 

 

 

 

 

 
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 

““DDiinnnneerr  TTaallkk””  
  

พบกับการเสวนาพบกับการเสวนา  
วิศวกรรมของลมและน้้า (ฮวงวิศวกรรมของลมและน้้า (ฮวง--จุ้ย)จุ้ย)  
 “Fanless Evaporative Condenser” 

โดย... 
ดร.อภิชิต  ล ้ำเลิศพงศ์พนำ 
นำยอภิชยั  ล ้ำเลิศพงศ์พนำ 
นำยวิชัย  รุ่งเรอืงพฤกษ์ 

 

 

ในวันในวันศุศุกร์กร์  ที่ ที่ 1313  มีนาคมมีนาคม  22555588  
เวลา เวลา 1188..0000  น.น.  ––  2211..3300  น.น.  
ณ ณ   ห้องห้องอินทนิลอินทนิล  ชั้นชั้น  33 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  
 

และและร่วมรับประทานอาหารค้่าร่วมรับประทานอาหารค้่า  
WWEESSTTEERRNN  SSEETT  MMEENNUU 

 
 



 

หลักการและเหตุผล 

จากการที่ผลิตภัณฑ์ “Fanless Evaporative Condenser” 
หรือชุดระบายความร้อนชนิดไอระเหยแบบไม่ใช้พัดลม ของบริษัท 
ไอ.ที.ซี. (1993) จ ากัด ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2558  
ระดับดี ด้านผลงานประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ด้วยการน าเสนอให้เห็นการออกแบบและประดิษฐ์ที่มี
หลักการทางวิศวกรรมรองรับ  อีกทั้งได้ผลิตสร้างและใช้งานจริง
ในระบบปรับอากาศของอาคาร Cooling BAtt (ซอยรามค าแหง 
118)  เสริมด้วยแง่มุมในการประหยัดพลังงานที่สามารถท าได้ 20 – 
50%  การประหยัดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  สภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ดีขึ้น  และโอกาสขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศเมื่อเปิด
ปร ะชาคม เ ศ รษฐกิ จ อ า เ ซี ยน  (AEC)  เ นื่ อ ง ด้ ว ย  Fanless 
Evaporative Condenser เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเพื่อใช้กับงาน
ระบบท าความเย็นโดยตรง ในช่วง Dinner Talk ทาง ASHRAE 
Thailand Chapter จึงได้เชิญ ดร.อภิชิต  ล  าเลิศพงศ์พนา, นายอภิชัย  
ล  าเลิศพงศ์พนา และ นายวิชัย  รุ่งเรืองพฤกษ์ เจ้าของผลงาน 
Fanless Evaporative Condenser มาตอบค าถามที่หลายๆ ท่านคง
จะสงสัยอยู่ว่า  ไม่มีพัดลม...แล้วอากาศหมุนเวียนได้อย่างไร  แล้ว
ระบบจะระบายความร้อนออกด้วยวิธีใด  ใช้หลักการวิศวกรรมใด 
หรือว่ามีอุปกรณ์พิเศษใดๆ ช่วย  ค าตอบเหล่านี้จะช่วยจุดประกาย
ให้กับผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ส าหรับระบบท าความ
เย็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สายพันธ์ุไทยให้ก้าวสู่ AEC อย่างมี
ศักยภาพ 

 
 
 

 

วิทยากร 
 

  ดร.อภิชิต  ล้ าเลิศพงศ์พนา 
กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ไอ.ที.ซี. (1993) จ ากัด 
 
 
 

  นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงศ์พนา 
กรรมการบริหาร บรษิัท ไอ.ที.ซี. (1993) จ ากัด 
  
 
 

  นายวิชัย  รุ่งเรืองพฤกษ ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จ ากัด 
 
 
 
 

 
 

 

ก าหนดการ 

18.00 – 18.30 น.        ลงทะเบียน 
18.30 – 18.45 น.    นายจักรพันธ ์ ภวังคะรัตน์  
   2014 – 2015 PRESIDENT   
   กล่าวเปิดงาน ต้อนรบัสมาชิกฯ  
   และผู้เข้าร่วมงาน 
18.45 – 19.45 น. เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน 
   อาหารแบบ WESTERN  SETMENU  
19.45 – 21.10 น.    พบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์ เสวน า 
       วิศวกรรมของลมและน  า  (ฮวง-จุ้ย)  

“Fanless Evaporative Condenser” 
        โดย...ดร.อภิชิต  ล้ าเลิศพงศ์พนา 

นายอภิชัย  ล้ าเลิศพงศ์พนา  
 นายวิชัย  รุ่งเรืองพฤกษ์                

  21.10 – 21.30 น.   ถาม – ตอบ กรอกแบบประเมินผล  
                             กล่าวปิดงาน    
       

………………………………………. 
  

  
  
  

โรงแรมโรงแรม  สวิสโซเทล เลอ คองคอรด์สวิสโซเทล เลอ คองคอรด์  
ที่อยู่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท์ (662)186-3186 โทรสาร (662)186-3182 

อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง 
 


