
 

 

 ปีที่ 27 ฉบับที ่22 วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2561 ไป
ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น 8 ค่ า เดือน 8) ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) 
ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัยให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ 
พร้อมทั้งเพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และน าปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม 

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคลากร  นักศกึษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านรว่มเป็นเจา้ภาพ  และท าบุญได้
ที่กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2587-4343-4   
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 2091, 1121 หรือ www.kmutnb.ac.th   

ก าหนดการ 
งานทอดผ้าปา่สามัคคี ประจ าปี พ.ศ. 2561 และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรม 

ณ วัดมัชฌันติการาม (วดัน้อย) เขตบาซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 

………………………………………………………………….. 
 

เวลา 07.30 น. ตั้งขบวนองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 07.45 น. เคลื่อนขบวนผ้าป่าสามัคคีเพื่อไปวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)   

08.45 น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ณ บริเวณพิธีวางศิลาฤกษ ์
09.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบชูารัตนตรัย 
09.45 น. ประกอบพิธวีางศิลาฤกษ ์
10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์ถวายผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกนั 
11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ/์พระสงฆ์อนโุมทนา เปน็เสร็จพิธ ี
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

 

มจพ. จัดงานทอดผ้าปา่สามัคคี ณ วดัมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

http://www.kmutnb.ac.th/


[Type here] 
 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121 
 

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2561 ณ ลาน
อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม  2561 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนพรรษา 66 พรรษา เพ่ือเป็นการเทิดทูน
และเผยแพร่พระเกียรติคุณ  น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดีเฉลิม 
พระเกียรติ  กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 24 - 25 ก.ค. 61 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ www.kmutnb.ac.th พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) วันที่ 26 ก.ค. 61 พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่
พระสงฆ์  จ านวน  9  รูป  และพิธีตักบาตรอาหารแห้ง ส่วน วันที่ 27-31 ก.ค. 61 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้ตรงกับวันส าคัญทางศาสนา    (วันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา)   วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลจัดพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  และสามเณร  จ านวน  670 รูป  โดยพร้อมเพรียงกันทั่ว
ประเทศ  ส่วนกลาง  ก าหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ก าหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 
 

 
 วทอ. มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มจพ.  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับปริญ ญาตรี ในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศกรรม
เครื่องกล เปิดรับสมัครระหว่าวันที่ 16 - 27 กรกฎาคม 2561  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 30 กรกฎาคม 
2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 3 สิงหาคม 2561 หลักสูตรนี้เป็นโครงการสร้าง
บัณฑิตพันธุใหม่ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยเรียนรู้ร่วมกับการท างานแบบบูรณาการการทักษะและ
ความรู้ไปด้วยกัน ร่วมด้วยบริษัทชั้นน าระดับโลก Amcor Flexibles Thailand 
       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่น าวิชาพ้ืนฐานหลักว่าด้วย 
วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัต ิวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการเข้าดว้ยกนั  เพื่อการออกแบบและสร้างผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหนา้
ขึ้น สาขาย่อยของวิศวกรรมก็ขยายและพัฒนา จุดประสงค์ของแมคคาทรอนิกส์จึงเป็นกระบวนการออกแบบที่รวม
เป็นหนึ่งเดียวของสาขาย่อยเหล่านี้  
    สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาคาร 63 ชั้น 1 ติดต่อ ผศ.ดร. ทศพร  โทร.0-2555-2000 ต่อ 6426, 6426 หรือ 0-2555-2273  
 

มจพ. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

http://www.kmutnb.ac.th/

