
 

 

ที่ อว 69.17/ว268          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4  

            ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
 

เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน กฤษนนท์  สนธิ, อรรนนท์  บัวศรี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาศักยภาพวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรใน
จังหวัดน่านเพ่ือเป็นแนวทางใน การตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนา
วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart 
Agriculture Smart Community  ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นั้น  

 

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสารได้พิจารณา
บทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความวิจัยของท่าน “ผ่าน”  
การพิจารณาให้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “การบรรยาย Oral presentation” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านเตรียมการน าเสนอโดยมีระยะเวลาในการบรรยาย 10-15 นาที 
และเวลาในการตอบค าถาม 5 นาที หากท่านไม่มาน าเสนอบทความตามเวลาที่ก าหนดทางผู้จัดจะ “ถอน” 
บทความของท่านออกจากเล่ม “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)” 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ) 

             ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบบทความวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการฯ 
โทรศัพท์  08 1540 6768  เมล์ (Tanatecha@Gmail.com)



 

 

ที่ อว 69.17/ว268          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4  

            ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
 

เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน ณัฐพล ใจส ารวม 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน กรณีศึกษาส าหรับโรงเรียนประจ าต าบลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture Smart Community ในระหว่าง 
วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นั้น  

 

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสารได้พิจารณา
บทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความวิจัยของท่าน “ผ่าน”  
การพิจารณาให้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “การบรรยาย Oral presentation” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านเตรียมการน าเสนอโดยมีระยะเวลาในการบรรยาย 10-15 นาที 
และเวลาในการตอบค าถาม 5 นาที หากท่านไม่มาน าเสนอบทความตามเวลาที่ก าหนดทางผู้จัดจะ “ถอน” 
บทความของท่านออกจากเล่ม “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)” 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ) 

             ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบบทความวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการฯ 
โทรศัพท์  08 1540 6768  เมล์ (Tanatecha@Gmail.com)



 

 

ที่ อว 69.17/ว268          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4  

            ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
 

เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน กัมปนาท ทับมณี, ภูมิอานันท์ นิยมนา, พิชญ์พงษ์ จันทา, กัมปนาท ซิลวา, พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์,  
 นุวงศ์ ชลคุป 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง กรณีศึกษาอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ SPP 
Hybrid Firm ของโรงไฟฟ้าชีวมวล เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture Smart Community  
ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นั้น  

 

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสารได้พิจารณา
บทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความวิจัยของท่าน “ผ่าน”  
การพิจารณาให้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “การบรรยาย Oral presentation” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านเตรียมการน าเสนอโดยมีระยะเวลาในการบรรยาย 10-15 นาที 
และเวลาในการตอบค าถาม 5 นาที หากท่านไม่มาน าเสนอบทความตามเวลาที่ก าหนดทางผู้จัดจะ “ถอน” 
บทความของท่านออกจากเล่ม “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)” 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ) 

             ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบบทความวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการฯ 
โทรศัพท์  08 1540 6768  เมล์ (Tanatecha@Gmail.com)



 

 

ที่ อว 69.17/ว268          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4  

            ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
 

เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน พิชญ์พงษ์ จันทา, วัชรากร อินทะโน, Khemrath Vithean, กัมปนาท ซิลวา, นุวงศ์ ชลคุป 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง แนวทางการพิจารณากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 
ส าหรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้ งที่  14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture  
Smart Community ในระหว่างวันที่  10 -  12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลั งงานทดแทน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นั้น  

 

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสารได้พิจารณา
บทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความวิจัยของท่าน “ผ่าน”  
การพิจารณาให้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “การบรรยาย Oral presentation” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านเตรียมการน าเสนอโดยมีระยะเวลาในการบรรยาย 10-15 นาที 
และเวลาในการตอบค าถาม 5 นาที หากท่านไม่มาน าเสนอบทความตามเวลาที่ก าหนดทางผู้จัดจะ “ถอน” 
บทความของท่านออกจากเล่ม “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)” 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ) 

             ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบบทความวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการฯ 
โทรศัพท์  08 1540 6768  เมล์ (Tanatecha@Gmail.com)



 

 

ที่ อว 69.17/ว268          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4  

            ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
 

เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน ไตรรัตน์  ปะทิ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การประเมินด้านประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์
ในการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพิกัดก าลัง 100 กิโลวัตต์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ น่านเพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง 
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture Smart Community ในระหว่าง 
วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นั้น  

 

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสารได้พิจารณา
บทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความวิจัยของท่าน “ผ่าน”  
การพิจารณาให้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “การบรรยาย Oral presentation” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านเตรียมการน าเสนอโดยมีระยะเวลาในการบรรยาย 10-15 นาที 
และเวลาในการตอบค าถาม 5 นาที หากท่านไม่มาน าเสนอบทความตามเวลาที่ก าหนดทางผู้จัดจะ “ถอน” 
บทความของท่านออกจากเล่ม “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)” 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ) 

             ประธานคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบบทความวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการฯ 
โทรศัพท์  08 1540 6768  เมล์ (Tanatecha@Gmail.com)



 

 

ที่ อว 69.17/ว268          วิทยาลัยพลังงานทดแทน    
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  63 หมู่ 4  

            ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย 
    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
 

เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน กัมปนาท ทับมณี,  ภูมิอานันท์ นิยมนา, พิชญ์พงษ์ จันทา, กัมปนาท ซิลวา, พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์,  
 นุวงศ์ ชลคุป 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง กรณีศึกษาอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ SPP 
Hybrid Firm ของโรงไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture Smart Community  
ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นั้น  

 

ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสารได้พิจารณา
บทความทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บทความวิจัยของท่าน “ผ่าน”  
การพิจารณาให้น าเสนอผลงานในรูปแบบ “การบรรยาย Oral presentation” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านเตรียมการน าเสนอโดยมีระยะเวลาในการบรรยาย 10-15 นาที 
และเวลาในการตอบค าถาม 5 นาที หากท่านไม่มาน าเสนอบทความตามเวลาที่ก าหนดทางผู้จัดจะ “ถอน” 
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