
 

 

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  ปรัชพงศ์ นับถือตรง, โชคดี ปัดนา, ธวัช กองสี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาการลดการใช้พลังงานในระบบปั๊มน้ า
ของเครื่องท าน้ าเย็นโดยวิธีหรี่วาล์ว 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  ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์, กุ้งนาง ศรีแนนบาล, อภิชญา แสงศิลา 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาสถานที่ตั้งและต้นทุนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์ที่กระจายตัวของแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดนครพนม เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนา
วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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)



 

 

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  วันวิเศษ อภิชาติ, นรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์, พันธ์ลพ สินธุยา, วรจิตต์ เศรษฐพรรค์, หทัยทิพย์ สินธุยา, 
อ านาจ โกวรรณ 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วย
การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัว Raspberry Pi เพ่ือการบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
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)
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เรื่อง  แจ้งตอบรับการน าเสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน 
        สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC 14) 
 

เรียน  ช านิ ใจประดิษฐ์ธรรม, บัญชา บูรณพัฒนศิริ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการ
ควบคุมความดันคอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ 
อันดามัน บีชรีสอร์ท ชุมพร เพ่ือการบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 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)  


