
 

 

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  พิทักษ์ พร้อมไธสง, ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, เพชรพิสิฐ เอ่ียมสอาด, นรินทร์ กุลนภาดล,  
พงษ์เจต พรหมวงศ์, สมพล  สกุลหลง 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนใน
เครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน  เพ่ือน าเสนอผลงานใน 
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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.c



 

 

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  นิกราน หอมดวง, เจนจิรา อุตเรือน, กิตติกร สาสุจิตต์, ชูรัตน์ ธารารักษ์, นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่,  
แสนวสันต์ ยอดค า, ประนอม ยังค ามั่น 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง ปฏิกิริยาการควบแน่นของน้ าจากอากาศด้วยการ
ใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับตู้แช่เย็น 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  อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, สมศักดิ์ วรรณชัย, จักรรินทร์ ถิ่นนคร, ยุพเยาว์ หัสจรรย,์  
มนสิกานต์ ทัศวิล 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลระยะไกลพลังงานต่ า 
เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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  พัชรี อินธนู, กนกพร ค าปลิว, แสนวสันต์ ยอดค า, พัชรินทร์ สุภาพันธ์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ 
การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้ งที่  1 4 (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  แสนวสันต์ ยอดค า, พัชรี อินธนู, นาธาน จะทอ, สรญิญา พรมรุกขชาติ 
 

ตามท่ีท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ระหว่างการปลูกข้าวแบบสมัยใหม่กับการปลูกข้าวแบบทั่วไป  เพ่ือน าเสนอผลงานในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy 
Smart Agriculture Smart Community  ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน 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  สุลักษณา มงคล, อัครินทร์ อินทนิเวศน์, ชวโรจน์ ใจสิน, ธงชัย มณีชูเกตุ, ธัญลักษณ์ สันเดช, 
ภานุวิชญ์ พุทธรักษา, ธนวัฒน์ นิลขาว, สราวุธ พลวงษ์ศรี 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์ของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าพ้ืนฐานส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา  เพ่ือน าเสนอผลงานใน
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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  นิวดี คลังสีดา, สัณหพร กาเรียน, จุฑาทิพย์ ชมภูมี, ภาคิณ มณีโชติ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง วิจัยโมเดลสวนผักปันรักในยุคโควิด เพ่ือน าเสนอ
ผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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  ปิยะพงษ์ ยงเพชร,  ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล, ไตรมาศ พูลผล, เทอดเกียรติ แก้วพวง, ถกลรัตน์ ทักษิมา,  
ณัฐกิตต์ อยู่ด้วง, พัชรา ยงเพชร, กนกพร ดิษฐกระจันทร์ 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง นวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอย่าง
ยั่งยืนส าหรับเกษตรอินทรีย์ เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
แห่งประเทศไทย 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  เตชาธร ชัยวงศ์, ภคมน ปินตานา, ธเนศ ไชยชนะ, ชวโรจน์ ใจสิน, ชลัมพล ธารารักษ์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การท านายอุณหภูมิเพ่ือการออกแบบขนาดท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนในโรงเพาะเห็ดฟาง เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ท ด แ ท น สู่ ชุ ม ช น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ค รั้ ง ที่  1 4  ( TREC-1 4 )  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  ธัญวรัตม์ ประเดชบุญ, ฐิยฉัตร ชูวิทย,์ ณัฐวุฒิ ดุษฎี, ศิรินุช จินดารักษ์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ
แบบถังหมุน เพ่ือน 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  รัชฎาภรณ์ วรรณนุช, สุลักษณา มงคล 
 

ตามท่ีท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของโรงงานผลิตพืชแบบต้นทุน
ต่ าส าหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในขวดแก้ว เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ ชุมชนแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่  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)  


