
   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181027 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ลาภาสระน้อย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ RMUTI ภ่ายภาพทางอากาศประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาว์” 
 เจ้าของผลงาน : ศิริชัย ลาภาสระน้อย* ศิริชัย ลาภาสระน้อย รุ่งเพชร ก่องนอก  เกรียงกมล มงคลเมือง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่ , ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181029 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์กิตตินัน สระสวย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวัดสถานะทางไฟฟ้า” 
 เจ้าของผลงาน : กิตตินัน สระสวย* วิชาญ จันที 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181032 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์พิเชษฐ์ โคว้ตระกูล   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “เคร่ืองสกัดน้ามันงาด าส าหรับวิสาหกิจชุมชน” 
 เจ้าของผลงาน : พิเชษฐ์ โค้วตระกูล* ณัฐธินี ทรายแก้ว เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181036 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์พิเชษฐ์ โคว้ตระกูล   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การพัฒนาเคร่ืองกรองน้ ามันงาด้าด้วยระบบสุญญากาศ” 
 เจ้าของผลงาน : พิเชษฐ์ โค้วตระกูล* เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย ณัฐธินี ทรายแก้ว ณัฐกานต์ วงปินตา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181037 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์ประชุม ค าพุฒ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแกวเพ่ือสิ่งแวดลอม” 
 เจ้าของผลงาน : ประชุม ค าพุฒ* ธวัชชัย อริยะสุทธิ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181042 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี รินทร์ค า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ครีมนวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย” 
 เจ้าของผลงาน : สุนทรี รินทร์ค า* บรรเจิด แสงจันทร์ ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว พงศกร วรรณมณี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181046 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์บุญญฤทธ์ิ วังงอน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ระบบควบคุมการผสมธาตุอาหารส าหรับพืชแบบอัตโนมัติ” 
 เจ้าของผลงาน : บุญญฤทธ์ิ วังงอน* กชพรรณ สีอูด ตระการ วงศ์สม วีระพล โสนะชัย ภาคภูมิ ปานเพ็ชร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181048 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เคลือบวัง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพ้ืนห้องเรียน” 
 เจ้าของผลงาน : จักรกฤษณ์ เคลือบวัง* ประสิทธิ ศรีนคร พรพิทักษ์ กันยะ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181051 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์คัชรินทร์ ทองฟัก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “เคร่ืองเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนด้วยระบบอัตโนมัติ” 
 เจ้าของผลงาน : คัชรินทร์ ทองฟัก* วาสนา สิงห์ดวง วิไรวรรณ แสนชะนะ อดิศักด์ิ ภู่กลัด 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/181057 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์สิทธเดช หมอกมีชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “เคร่ืองปิดผนึก” 
 เจ้าของผลงาน : สิทธเดช หมอกมีชัย* ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182028 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์พณัฐ วรรณภีร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือการศึกษางานพุทธศิลปอนิมิสเจดียวัดเจ็ดยอดโดยใชเทคโนโลยีเสมือนจริง” 
 เจ้าของผลงาน : นพณัฐ วรรณภีร์* ไอลดา แก้วดก สิดาพร นางทะลา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182030 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “เกมส์สอนวางแผนการเงินด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เจ้าของผลงาน : ช่อทิพย์ นิมิตรกุล* มุกดา ศิริ นสิชา พิชัยพรหม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182035 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์เดือนแรม แพ่งเก่ียว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียมและเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล” 
 เจ้าของผลงาน : เดือนแรม แพ่งเก่ียว* สุวรรณ ภู่เชย ธนโชติ ทับชาวนา กิตติพงษ์ มาตรักชาติ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182038 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์ธวัชชัย อริยะสุทธิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบาจากตนกัญชง” 
 เจ้าของผลงาน : ธวัชชัย อริยะสุทธิ* ประชุม ค าพุฒ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182040 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์อมเรศ บกสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “งานสร้างสรรค์ผนังดินอัดส าเร็จรูปส าหรับบ้านดินสมัยใหม่” 
 เจ้าของผลงาน : อมเรศ บกสุวรรณ* ประชุม ค าพุฒ ธวัชชัย อริยะสุทธิ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182041 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภา พงษ์จันตา   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผงจิมม์: ซินไบโอติกกล้วยหอมทอง” 
 เจ้าของผลงาน : จิรภา พงษ์จันตา* บุญญารัสมิ์ ศรีใจสถาน นิอร โฉมศรี รุ่งทิวา กองเงิน พยุงศักด์ิ มะโนชัย ธัญ

ลักษณ์ บัวผัน ธนพร วางที 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182044 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน นายครรชิต เงินค าคง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “สาหร่ายลดโลกร้อน” 
 เจ้าของผลงาน : ครรชิต เงินค าคง* นันท์นภัส เงินค าคง ประภาส ภูเวียง ศิรประภา ชัยเนตร พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182044 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์นันท์นภัส เงินค าคง   คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “สาหร่ายลดโลกร้อน” 
 เจ้าของผลงาน : ครรชิต เงินค าคง* นันท์นภัส เงินค าคง ประภาส ภูเวียง ศิรประภา ชัยเนตร พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182044 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์ประภาส ภูเวียง   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “สาหร่ายลดโลกร้อน” 
 เจ้าของผลงาน : ครรชิต เงินค าคง* นันท์นภัส เงินค าคง ประภาส ภูเวียง ศิรประภา ชัยเนตร พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182045 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิราวุฒิ เพชรเย็น   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “เซ็นเซอร์ตรวจคัดกรองโรคเก๊าท์แบบพกพาส าหรับระบบสาธารณสุขไทย” 
 เจ้าของผลงาน : ชิราวุฒิ เพชรเย็น* กัมมาล กุมาร ปาวา เบญญา เชิดหิรัญกร วสิศ ลิ้มประเสริฐ เจียรนัย เล็กอุทัย 

อัสสรีญา อบอุ่น โศธนะ วิชาเรือง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182047 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน นายวัฒน์สันต์ อุ่นแก้ว   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองพิมพ์สามมิติส าหรับข้ึนรูปเซรามิก” 
 เจ้าของผลงาน : วัฒน์สันต์ อุ่นแก้ว* สิทธิพล  ฟูธรรม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182052 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน นายพีรพล พูลสนิท   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “นวัตกรรมเตาอบเซรามิกเพ่ือลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์เซรามิก” 
 เจ้าของผลงาน : พีรพล พูลสนิท* ภาคภูมิ จารุภูมิ มงคล ทรงตระกูลวงศ์ สิทธิพงษ์ ก๋าแก้ว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/182055 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา   สถาบันวิจัยเทคโนโลีเกษตร 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “สับปะรดลูกผสมสายพันธ์ุใหม่” 
 เจ้าของผลงาน : รุ่งนภา ช่างเจรจา* สันติ ช่างเจรจา พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183031 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์วาสนา สิงห์ดวง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากฟางข้าว” 
 เจ้าของผลงาน : วาสนา สิงห์ดวง* วิไรวรรณ แสนชะนะ คัชรินทร์ ทองฟัก ภาคภูมิ ชานาญศรี ทศกร สมนึก ธนบดี 

ชมพูวณิชกุล ภานุการ จาปัน ศุภชัย ดิษฐ์กระจัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183033 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุ่นใจสมุนไพร” 
 เจ้าของผลงาน : เยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ* อัจฉราวรรณ ไชยนวรัตน์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183034 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร” 
 เจ้าของผลงาน : เยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ* พัชรา สุริวัลย์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183039 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ าพริกลาบ บ้านสันผักแค ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” 
 เจ้าของผลงาน : วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์* รจนา บุญลพ จิราภรณ์ นาทะสันต์ ปิยะดา หนาแน่น ศิริพร บ้านสระ สุภา

รัตน์ เครืออินตา วงกต ช่างสาร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183043 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกลักษณ์ สุมนพันธ์ุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบบรรจุภัณฑจากแผ่นไมดวยแสงเลเซอร์” 
 เจ้าของผลงาน : เอกลักษณ์ สุมนพันธ์ุ* ประมูล บัวน้อย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183049 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิริโชค   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ผ้าทอมือจากเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นด้ายขนแกะและเส้นด้ายไหมอีร่ี” 
 เจ้าของผลงาน : ญาณิศา โกมลสิริโชค* ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183050 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์สุบิน ใจทา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “ระบบจ่ายน้ า ปุ๋ย และวัดความช้ืนแบบอัตโนมัติทางการเกษตร” 
 เจ้าของผลงาน : สุบิน ใจทา* จินตนา มานาแวน ประภัชรา คร่องไหม สรายุทธ ธิปทา จิระพนธ์ ถ้้ากลาง อัษฏาวุธ 

ปินตาสาร ธนากร ทาแกง สถานะ ยุทธพงษ์ ตาระปิน อนุกูล สุนันตา อัครพงศ์ วงแก้ว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183053 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์หริพล ธรรมนารักษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “อุปกรณ์ช่วยจุดธูปเทียนอัตโนมัติ” 
 เจ้าของผลงาน : หริพล ธรรมนารักษ์* ญัฐพล จันทร์แก้ว พิชญ์พิมาน บุญถือ อรรถพล ใฝ่จติ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183054 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์หริพล ธรรมนารักษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “คุกกี้กล้วยกรอบ (หอมทองยัดเยียด)” 
 เจ้าของผลงาน : หริพล ธรรมนารักษ์* ภัทราวรรณ รวมจิตร สิรินทรา สิทธิชัยวงค์ ปรเมศ ศรีแก้ว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183056 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ปลาร้าอัดก้อน” 
 เจ้าของผลงาน : ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย* สิทธเดช หมอกมีชัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



   

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
    w3conference.org 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 50220 
โทรศัพท์ : 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 โทรสาร : 0 5326 6522 เว็บไซต์การประชุมวิชาการ www.w3conference.org 

ที่ 2561/183058 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
เรียน อาจารย์ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ตามที่ ท่านได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  ประจ าปี 2561 ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 5 (CRCI-2018) น้ัน 

 ช่ือผลงาน : “กล่องคู๋ใจ ผ้าคู่กาย” 
 เจ้าของผลงาน : ณงค์นุช นทีพายัพทิศ* มณีรัตน์ ลอยละลิ่ว ผ่องพรรณ สร้อยเรือน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ โดยให้ท่านจัดท าโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่นต่อ 1 เร่ือง โดยมีสาระส าคัญ            
ในโปสเตอร์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง, ช่ือเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด, ช่ือผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี), ความเป็นมา, 
จุดเด่น / ความแปลกใหม่, ประโยชน์ของผลงาน และแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น ทั้งน้ี ท่านสามารถดาวน์โหลด    
ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ w3conference.org ก าหนดการลงทะเบียน 20 – 30 พฤศจิกายน 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 


