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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ อีสาน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบด ี 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบดี  
วทิยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
�
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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
�
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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           10   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจ้งรายชื่อโครงงานท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที ่9 
 
เรียน ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการคัดเลอืก  
 2. ขนาดพ้ืนทีจ่ัดโครงงาน 
  
 เน่ืองด้วย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสส่งผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลยีเข้าประกวด พร้อม
ทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งน้ีจะเป็นการส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด สําหรับค่าเดินทางและที่พักหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมตัิบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ต่อ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
�


