
 

 

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  ศิริชัย  ลาภาสระน้อย, เกรียงกมล มงคลเมือง, ปรเมษฐ์  นวมโคกสูง 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายต้นทุนต่ าตรวจ
คุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม  PM 2.5 เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน
สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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  ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ,  ณัฐนันท์ พุกอินทร์, แทนชนก ยอดยิ่ง, ภคมน ปินตานา 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือก
ทุเรียนและเปลือกมะม่วงหิมพานต์ 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  พชรภา สิงล,ี ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การสังเคราะห์เมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวงโดยใช้
แม่แบบสารลดแรงตึงผิวผสมส าหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนา
วิชาการรูปแบบพลั งงานทดแทนสู่ ชุมชนแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่  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  สุทธิพร เคียนทอง, ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ, ณรงค์ เครือกันทา, กนกกัญญา รวมไมตรี, ญาดามณี เขื่อนใจ 

วราคม วงศ์ชัย 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและแนวทางการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ล าปาง  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  ทิพารัตน์ สหตรงจิตร,  ลักขณา พันธุ์แสนศรี, ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ 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  ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี, ทิพารัตน์ สหตรงจิตร, ลักขณา พันธุ์แสนศรี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับต้น ใบ เปลือก  
และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 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  ลักขณา พันธุ์แสนศรี, ทิพารัตน์ สหตรงจิตร, ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
บรรจุภัณฑ์อาหารจากใบพลวง 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  พชรภา สิงล,ี ศ.ดร. ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง สมรรถนะการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
เมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวงสังเคราะห์ ด้วยวิธีแม่แบบชนิดอ่อน 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  จีรัฐติกุล กล้าหาญ,  สุริยา มากล้น, สมบัติ ก่ ามอญ, กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ, กฤตภาส หอมระรื่น 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาอิฐทางเดินเท้าจากขยะ(เศษไม้ทั่วไป) 
ผสมเปลือกไข่ไก่  เปลือกหอยตลับ และกระดูกวัว 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  ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา, นิรชา เขียวหลาน, พิชากร เสรีอรุโณ, สมชาย เมอแล 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง หลังคาที่เหมาะสมส าหรับอาคารส านักงาน 
กรณีศึกษา จ. พิษณุโลก (Optimum Roof for Office Building Case Study Phitsanuloke Province)  
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  โสรญา สุวรรณฝน, นันทนา โพธิ์แสง, สุวัฒน์ สูงเลิศส่งฟ้า, อารีย์ ไวยรัชพานิช, อภิชาติ คงแป้น,  
ภัทราณี นาคคงค า,  จันที ชัยสิทธิ์, และเทียนทอง หัดโนนตุ่น 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบค่าไอโอดีนส าหรับควบคุม
กระบวนการผลิตถ่านดูดกลิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน Development of Rapid Iodine Number Test Kit for 
Product Quality Control of Deodorizing Charcoal Community Product เ พ่ื อน า เ สนอผลง าน ใน 
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ 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) 
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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  โชติกา จีนาแก้ว, สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์การต้นทุนของ
ภาชนะธรรมชาติจากใบตองตึง  (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) Production and Cost Analysis 
of Natural Container from  Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Leaves 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)” 
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