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เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ ๖ ประจำาปี ๒๕๖๑
เรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
๒. กำาหนดการ
ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ซึ่งให้การสนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานได้จริง ทั้งนี้ คณะกรรมการของโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชน
จากเวที “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (The Seventeenth Thailand IT Contest
Festival 2018)” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เสร็จสิ้นเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น
ใ น ก า ร น ี้ ผ ล ง า น “ ก า ร พ ัฒ น า ถ ุง เ พ า ะ ช ำา ช ีว ภ า พ จ า ก ก า ก ถ ั่ว เ ห ล ือ ง แ ล ะ เ ส ้น ใ ย ผ ัก ต บ ช ว า
โดยใช้น ำ้ายางพาราเป็น วัส ดุป ระสาน” ซึ่ง เป็น ผลงานการพัฒ นาของ นัก เรีย น นิส ิต นัก ศึก ษา ในสัง กัด ของท่า น
โดยมี นายขุนทาง คล้ายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
รุ่น ที่ ๖ ประจำา ปี ๒๕๖๑ ให้ไ ด้เ ข้า ร่ว มการอบรมเชิง ปฏิบ ัต ิก ารเสริม ศัก ยภาพในการพัฒ นาต่อ ยอดผลงาน
(Workshop1) เพื่อ เสริม ความรู้ ความเข้า ใจในด้า นต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาต่อ ยอดผลงานไปสู่ก ารใช้ง าน
ได้ส ัม ฤทธิ์ผ ลตามวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการฯ ให้แ ก่เ ยาวชนที่ไ ด้ร ับ การพิจ ารณาคัด เลือ ก และนำา เสนอแนวทาง
การพัฒ นาต่อ ยอดผลงาน ต่อ คณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒ ิเ พื่อ พิจ ารณาคัด เลือ กผลงานให้ไ ด้ร ับ ทุน สนับ สนุน
พัฒ นาต่อ ยอดผลงานไปสู่ผู้ใช้ง านได้จริง ศูน ย์ฯ จึงขอเชิญ ผู้พ ัฒนาผลงานดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง อาจารย์ท ี่ป รึก ษา
เข้า ร่ว มการอบรมฯ ในระหว่า งวัน ที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อ ง Auditorium บ้า นวิท ยาศาสตร์ส ิร ิน ธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสิทธิชัย ชาติ ผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวกัลยา อุดมวิทติ )
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS)
โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๒๗, ๐๖ ๑๖๒๙ ๕๕๙๔ (นายสิทธิชัย ชาติ)
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๗๕
E-mail: sittichai.chat@nectec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-6900 โทรสาร 02-564-6901...2

National Electronics and Computer Technology Center

National Science and Technology Development Agency
112 Thailand Science Park, Phaholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
Tel. +66 2564 6900 Fax.+66 2564 6901...2 http://www.nectec.or.th

