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No.Ref  IJJ/KLLM 
       

                 13   กมุภาพนัธ์  2558 

เรื�อง ขอเชิญเขา้ร่วมการแข่งขนักอลฟ์ ACAT ปี ���  
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 ฝ่ายกิจกรรมสนัทนาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ขอนาํเสนอการแข่งขนักอลฟ์ในปี ���  อีกครั. ง หลงัจากที�ได้
วา่งเวน้การติดต่อกบัสมาชิกกอลฟ์ไประยะหนึ�งในช่วงปิดฤดูกาลการแข่งขนั   
 สาํหรับในการแข่งขนักอลฟ์ของปี ���  นี.  ฝ่ายกิจกรรมสนัทนาการ มาพร้อมกบั ความสนุก คุ้มค่า ที�ท่านสมาชิกทั�งหลายสามารถหา

ได้จากสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยที�นี�ที�เดยีวเท่านั�น!  โดยไดมี้กาํหนดนดัหมายการแข่งขนัของท่านสมาชิกนกักอลฟ์ของ
สมาคมฯ ใหม้าประชนัวงสวงิกนัอีก 7 ครั. ง ตามกาํหนดการดงันี. -. 

  ครั�งที� #    วนัพฤหัสบดทีี�  #& มนีาคม  '(()  ณ  สนาม บางกอกกอล์ฟคลบั ถ.ตวิานนท์  ต.บางกระดี   อ.เมอืง  จ.ปทุมธานี   
       ครั. งที� �    วนัพธุที�   �<  พฤษภาคม ���  สนามกอลฟ์ เดอะ รอยลั เจมส์ กอลฟ์ แอนด ์สปอร์ต คลบั  
      ครั. งที� ?    วนัพธุที�   ��  กรกฎาคม ���  สนามกอลฟ์ กรีนวลัเลยค์นัทรีคลบั (บางนา) 
       ครั. งที� 7    วนัจนัทร์ที�   A7  กนัยายน ���  สนามกอลฟ์ อลัไพน์กอลฟ์คลบั  

ในปีนี. เราไดจ้ดัใหมี้ “การแข่ง Golf ACAT : Champion of Champions 2558” อีกเช่นเคยและสาํหรับผูช้นะเลิศในแต่ละครั. งของปีนี.  
ท่านจะไดเ้ป็นวา่ที�นกักีฬาของสมาคมฯ  ในการที�จะเขา้ร่วมการแข่งขนั RYDER CUP ประจาํปี ���  ระหวา่งสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่ง
ประเทศไทย (ACAT) กบั สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื�องกลไทย (TEMCA) และการแข่งขนั RYDER CUP ประจาํปี ���  ระหวา่งสมาคม
วศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเครื�องปรับอากาศและเครื�องทาํความเยน็ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (FTI) ดว้ยเช่นกนั ซึ�งคณะกรรมการสมาคม ฯ จะไดจ้ดัตวันกักีฬาอีกครั. งหนึ�ง  

อีกทั.งปีนี.  ถว้ยรางวลัสุดเท่ห์ที�ไดรั้บการสนบัสนุนจาก บริษทั สแตนเลส ดีไซน์ จาํกดั  เป็นสปอร์นเซอร์ในการออกแบบและจดัทาํให้
ทั.ง 7  Match  จะมีการออกแบบใหม่ทั.งหมด New Collection �<A� ที�จะไม่มีใครเหมือนเช่นเคย รับประกนัไดว้า่เป็นหนึ�งเดียวในวงการกอลฟ์
โลกจริง ๆ  

ปีนีX เรามีผูส้นบัสนุน   ทัXงหมด  ]^ ราย  มอบรางวลั Hole In One และรางวลัจบัฉลาก  (รายชืdอตามเอกสารแนบ) 
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  1 บริษทั โรจน์ไพบูลยอี์ควิhปเมน้ท ์จาํกดั    เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 
2 
 

บริษทั เอเอเอฟ อินเตอร์เนชัdนแนล จาํกดั     
 

 เครืdองฟอกอากาศยีdหอ้ AAF รุ่น PurAir 200 
 มลูค่า 13,500 บาท 

3 บริษทั วอลเตอร์ เวนติเลชัdน จาํกดั พดัลมสามขา มลูค่า 5,000 บาท (4 ครัX ง) 

4 หจก.แสงชยั อีควพิเมน้ท(์1984)  ท่อทองแดงพร้อมหุม้ฉนวน M&E มลูค่า 12,000 บาท 

5 บริษทั สยามไดกิXนเซลส์ จาํกดั เครืdองปรับอากาศ "Daikin" รุ่น FTKC12NV2S 

6 บริษทั ครูเกอร์ เวนทิเลชัdน อินดสัทรีส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท/ถุงกอลฟ์ 3 อนั 

7 บริษทั แวนดา้แพค จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 10,000 บาท 

8 บริษทั เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

9 บริษทั เฉลิมชยั มาร์เก็ตติXง จาํกดั  เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

10 บริษทั คาเรล(ประเทศไทย) จาํกดั  เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

11 บริษทั สยามเทมป์ จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

12 บริษทั อินเตอร์โปรเจค เอน็จิเนียริdง จาํกดั  เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

13 บริษทั ยนิูแอร์ คอร์ปอเรชัdน จาํกดั  เครืdองปรับอากาศ "Uni-Aire" รุ่น WPH-APH 09 
14 
15 
Iv  

บริษทั รวมกิจ อินเตอร์เนชัdนแนล จาํกดั (ในนามผลิตภณัฑ ์Armaflex ) 
บริษทั แอร์โรเฟลกซ์ จาํกดั 
บริษทั เหลียงชิอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จาํกดั 

เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 
เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า IK,^^^ บาท 
เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า IK,^^^ บาท 

17 บริษทั แพนสยาม เอน็จิเนียริdง จาํกดั  เครืdองปรับอากาศ CentralAir รุ่น 9,000 BTU 

18 บริษทั เทรน (ประเทศไทย) จาํกดั  เครืdองปรับอากาศ "Trane" รุ่น Bravo 9,000 BTU 

19 บริษทั แคเรียร์(ประเทศไทย) จาํกดั  เครืdองปรับอากาศ Carrier 38TSU010/42TSU010 

20 บริษทั ไฟร์ วคิเตอร์ จาํกดั เครืdองดบัเพลิง ขนาด 2 ปอนด ์จาํนวน 20 ถงั 

21 บริษทั แอลจี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั เครืdองปรับอากาศ LG 12,000 BTU 1 ชุด 

22 บริษทั ลาโก ้มาร์เก็ตติXง จาํกดั เครืdองปรับอากาศ “AMENA” รุ่น WL13MNVSE 13,229 BTU 

23 บริษทั แมสเทค ลิXงค ์จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

24 บริษทั จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัdนแนล (ประเทศไทย) จาํกดั เครืdองปรับอากาศ York จาํนวน 1 ชุด 

25 บริษทั อาซีฟา จาํกดั ของรางวลัมลูค่า IK,^^^ บาท 

26 เบลิโม โดย บริษทั สิบเกา้เอเทรดดิXง จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

27 บริษทั แคมฟิล จาํกดั เช็คกาํนลัจากธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 

28 บริษทั ไทยเอน็เนอร์ยีd คอนเซอร์เวชัdน จาํกดั เครืdอง Ozone Gas Econowatt มลูค่า 12,000 บาท 
29 
30 

บริษทั คิงแอร์กริลล ์จาํกดั 
บริษทั ไทยซมัซุงอิเลคโทรนิคส์ จาํกดั              เครืdองปรับอากาศ Samsung 

เช็คกาํนลัธนาคาร มลูค่า 12,000 บาท 
รุ่นAR13HCFNQWKNST/AR13HCFNQWKXST 
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 การแข่งขนักอลฟ์ ACAT  ครัX งทีd I เราพบกนัทีd สนาม บางกอก กอลฟ์ คลบั ถ.ติวานนท ์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ในวนั
พฤหสับดีทีd IJ มีนาคม KLLM  SHOT GUN  12.00 น. ท่านทีdสนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยการโอนเงิน I,v^^ บาท เขา้มาทีd
ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีdบญัชี  v�� - K - I^�L� - v  โดย

ส่งสลิปโอนเงินพร้อมใบจองเขา้ไปที�  Email : golf.acat@gmail.com  กรณีชาํระหนา้งาน I,M^^ บาท  (เนื�องจากที�ผา่นมาหลายท่านไป

ชาํระเงินหนา้งาน  ทาํใหเ้กิดความล่าชา้   ขอความกรุณาโอนเงินจองเขา้มาก่อน  จะไดไ้ม่เสียเวลายนืรอกนันานๆ เวลาลงทะเบียน)  

พบกนัที�สนามครับ 
                               

                                                                                 

                                                                                

(นายวชัระ  จนัทร์ทอง)                                       (นายประเวศน์  จนัเทพหฤทยั)                                (นายทศพล   สถิตสุวงศก์ลุ) 
  กรรมการกิจกรรมพิเศษ                                     กรรมการกิจกรรมสนัทนาการ                             กรรมการกิจกรรมสนัทนาการ 
 
หมายเหตุ  : 1. ในปีนี.  นกักอลฟ์ ไฟลท ์C ที�อายเุกิน 65 ปี ท่านสามารถ T OFF ที�แท่น ขาว (SENIOR) 
  2. กฎระเบียบการแข่งขนั อตัราการจอง และเงื�อนไขการใชสิ้ทธิc  ไดจ้ากเอกสารแนบ (กฎระเบียบการแข่งขนักอลฟ์  

ของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย)  ( ปรับปรุง ���  ) 
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ใบจองเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ  ครั�งที�  #/'(() 

สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

 ขา้พเจา้และรายชื�อขา้งล่างนี. ไดโ้อนเงินเขา้บญัชี     เพื�อสมคัรจองก๊วนเขา้ร่วมแข่งขนักอลฟ์ ครั. งที�  A/���  ณ สนาม บางกอก กอลฟ์คลบั ถ.ติวา
นนท ์ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี   ในวนัพฤหสับดี ที� Ag  มีนาคม  ���  

ค่าสมคัรท่านละ  A,i<<.- บาท/ก๊วนละ   ,<<<.-บาท  (A ก๊วนมี � คน)  รวมค่า Caddy อาหารเยน็ ชําระหน้างานท่านละ #,)33 บาท 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีdบญัชี  v�� - K - I^�L� – v 

กรุณาส่งสลปิโอนเงินพร้อมใบสมัครไปได้ที� E-mail : golf.acat@gmail.com 

No.  ชื�อ-สกลุ          หมายเลขสมาชิก  โอนเงนิ (บาท)  

 
A) ............................................................................  ...................        �A,i<<.-บาท 
 Email:…………………………………………….. มือถือ:.......................................  

 
�) ............................................................................  ...................        �A,i<<.-บาท
 Email:……………………………………………….. มือถือ:.......................................  

 
?) ............................................................................  ...................        �A,i<<.-บาท
 Email:……………………………………………….. มือถือ:.......................................  

 
7) ............................................................................  ...................        �A,i<<.-บาท
 Email:……………………………………………... มือถือ:.....................................    
 
�) ............................................................................  ...................        �A,i<<.-บาท
 Email:………………………………………..…..  มือถือ:.....................................    

          
                                                  รวมเป็นเงนิ .........................บาท   
กรณีที�ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาระบุชื�อ-ที�อยู่ที�ถูกต้อง : 

ชื�อผู้ซื�อในนาม:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _เลขประจําตัวผู้เสียภาษี_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _    

ที�อยู่ :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 


