
 

 

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  กิตติกร สาสุจิตต์, วิโรจน์ เลาลี, วีรากร ยศยิ่ง, เสริมสุข บัวเจริญ, นิกราน หอมดวง 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การใช้ประโยชน์โปรดิวเซอร์แก๊สจากกระบวน 
การแก๊สซิฟิเคชั่นถ่านไม้ในระบบสูบน้ าพลังงานชีวมวลโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 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  อดิศร ถมยา, สกล จิโนสวัสดิ,์ นิวัติ กิจไพศาลสกุล, ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพของถ่านแข็งอัดแท่งจากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม หมู่บ้านปางมะโอ ต าบลวังเงินอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง   
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  ไพฑูรย์ เหล่าดี, ศศิธร ใสปา, ณัฐิยา ตันตรานนท์, ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชน 
กรณีศึกษา: พ้ืนที่  บ้านทุ่งโป่ง ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  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  อุกฤต สมัครสมาน, นันท์นิชา วงค์ตะวัน, สมศรี พรมท้าว, สุพัตรา สุนทร, คณิต มานะธุระ,  
กิตติกร สาสุจิตต์ 

 

ตามท่ีท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่ออกแบบส าหรับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  เพ่ือน าเสนอผลงานในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลั งงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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  เจนจิรา อุตเรือน, กิตติกร สาสุจิตต์, ชูรัตน์ ธารารักษ์, นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่, บุญยาพร แสนพรม,  
พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์, นิกราน หอมดวง 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง ผลกระทบความหนาแน่นชีวมวลที่มีต่อ
กระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ จากเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบฟิกส์ เบด  เ พ่ือน 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  อิศเรศ สายปัญญา, Rameshprabu Ramaraj, เสริมสุข บัวเจริญ, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล, 
เจนจิรา อุตเรือน, นิกราน หอมดวง 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การทดลองผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทะลายปาล์มด้วย
เครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบช้า 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  ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, ปรียาภรณ์ ปฏิพิมพาคม, แววตา แนวเสือ 
 

ตามท่ีท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะความร้อนของเตา
หุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ 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  สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร, อุกฤต สมัครสมาน, คณิต มานะธุระ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การทอริแฟคชั่นของเปลือกมะคาเดเมียและกะลา
กาแฟด้วยแก๊สไอเสียแห้ง 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  หฤษฎ์ คล่องดี, อารียา ฝ่ายทะแสง, อธิตญา จันทร์วงษ์เดือน 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านและผงเศษเหล็ก
จากโรงตีเหล็ก 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  เทอดเกียรติ แก้วพวง, ปิยะพงษ์ ยงเพชร 
 

ตามท่ีท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการน้ ามันเหลือทิ้งภายใน
ครัวเรือนที่เหมาะสมในพ้ืนที่บ้านคลองหมากนัด  ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
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  นายพีรณัฐ ศรีตะปัญญะ, จิราพร เผ่าเอ้ียง, จุฑาภรณ์ ชนะถาวร 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การลดความชื้นในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านไบโอชาร์
โดยใช้ระบบตรวจวัดความชื้นแบบอัจฉริยะ 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  เสกข์สิทธิ์ ค าหล่อ, ภัทราวุธ อุดเตน, ธนพงษ์ บุญตา, สุเทพ บุญมาบ ารุง, สถาพร พิมสาร, 
กันยาพร ไชยวงศ์, ณัฐพล วิชาญ 

 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง ผลเชิงพลังงานและเศรษฐศาสตร์ตามการ
เปลี่ยนแปลงรูปทรงของชุดควบแน่นน้ าส้มควันไม้ จากเตาถ่านชีวภาพ  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  สุรเดช รุ่งทอง, รพีพล ทรัพย์พาลี, รจพรรณ นิรัญศิลป์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบการบดเศษขยะอินทรีย์จาก
ครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ 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  อภิเศษ ญานิกา, ขาวเอี่ยม, รจพรรณ นิรัญศิลป์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอของตู้เย็นเพ่ือการอัด
เก็บแก๊สชีวภาพ 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  ศุภสิทธิ์ อภิมุขเจริญ, ศราวุฒิ จันทร์ย้อน, รจพรรณ นิรัญศิลป์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การแยกชั้นผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลในกระบวนการ 
ทรานเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสี 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  เมธาวัฒน์ วิชารักษ์, ธนาคม โพธิ, รจพรรณ นิรัญศิลป์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง ระบบผสมปุ๋ยน้ าชีวภาพอัตโนมัติจากน้ าล้นของ
กระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ 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  เอกราช ขอบขันค า, สิทธิชัย ดีจันทร์, รจพรรณ นิรัญศิลป์ 
 

ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาใบกวนและประยุกต์ใช้ส าหรับตัวเร่ง
ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในถังปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่น  เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชา 
การรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 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)” 
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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) 
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ตามที่ท่านได้ส่งบทความทางวิชาการเรื่อง การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านชีวภาพ 
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Smart Community ในระหว่างวันที่  10 -  12 พฤศจิกายน 2564  ณ วิทยาลัยพลั งงานทดแทน  
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    จังหวัดเชียงใหม่  50290 

 

       21 กันยายน 2564 
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จากไม้ไผ่ โดยใช้เทคนิคการวัดค่าความต้านทาน เพ่ือน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้ งที่  14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture  
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