
 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณมิตร 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตคาเบรียล 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 
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ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
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เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
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เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทาขามพิทยาคม 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
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เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
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เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนรมเกลา 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
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                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนศรบีุญยานนท 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนศรยีานุสรณ 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 



 
 
ที ่ศธ 0524.23/1309      

 
 

 
 
                           3   สิงหาคม  2561 
 
เรื่อง     แจงรายชื่อโครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 
 
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
สิ่งที่สงมาดวย   1. ประกาศผลการคัดเลือก  
 2. ขนาดพ้ืนที่จัดโครงงาน 
  
 เนื่องดวย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ไดจัดใหมีการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ชิงถวยพระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.   

ณ หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  โดยแบงการประกวดออกเปน 2 

ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครู นักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสสงผลงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีเขาประกวด พรอม

ทั้งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี โดยการจัดงานครั้งนี้จะเปนการสงเสริม

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินกับการประยุกตใชความรูดาน  นาโนเทคโนโลยีในระดับชุมชน พรอมทั้งกระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาองคความรูอันกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยนาโนฯ  ขอเชิญบุคลากรในหนวยงานของทานที่ไดรับการคัดเลือกโครงงานเขารวม
ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ไมมีคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขารวมการประกวด สําหรับคาเดินทางและที่พักหนวยงานตนสังกัดเปนผูรับผิดชอบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรในหนวยงานของทานเขารวมการประกวด 
                                                          
                       ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                             (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน)  
                                    คณบดี  
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  
โทร. 02-329-8000 ตอ 3075 
E-mail : nanokmitl@hotmail.com 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง   
กรุงเทพฯ 10520 
 


