
 

มจพ. ก ำหนดวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (2561) 
 

ปท่ีี   27  ฉบับที ่ 30 วั นที ่ 10 – 14  กันยำยน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์มา
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค (บางนา) รายละเอียด ดั้งนี้ 

1. มจพ. ก าหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 21 
กันยายน 2561 บัณฑิตสามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ที่   http://ceremony.kmutnb.ac.th/Login.aspx  
บัณฑิตที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจ าตัวนักศึกษา และเลขประจ าตัวประชาชนไม่ผ่าน สามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  

2. การฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 
2.1การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
2.2การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (ปริญญาตรี)  
และ มจพ. วิทยาเขตระยอง (ปริญญาตรี) 

3. วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. 
4. วันฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) 
5. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ 
    ประชุมไบเทค (บางนา) 
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางในบริเวณ

โดยรอบ  และบริเวณที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ขอให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยง
เส้นทางการจราจร ในวัน-เวลา ดังกล่าว 

สอบถำมรำยละเอยีดได้ที่ กลุ่มงำนทะเบียนและสถิตินักศึกษำ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628 – 
1635  โทรศัพท์สำยตรง  0-2587-4341  หรือติดตำมควำมเคลื่อนไหวได้ที่ FB/WEB พิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตร มจพ.  หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ มจพ. โทรศัพท์ 0 -2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 
1628-1635  

 
 

 



 
 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

น.ศ มจพ. วิทยำเขตระยอง  คว้ำรำงวัลชนะเลิศ   
จำกกำรแข่งขันฝีมือแรงงำนอำเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)   

 
 นำยนำธำร สมำนสันติ นักศึกษำสำขำวิศวกรรมเครื่องกลและยำนยนต์ คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง คว้ำรำงวัลชนะเลิศ สำขำเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Gold medal - Mechanical Engineering CAD) จำกกำรแข่งขัน
ฝีมือแรงงำนอำเซียน ครั้งที่  12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)  ภำยใต้แนวคิด “ASEAN Skills, 
Crafting the Future” หรือ “ทักษะอำเซียนสรรสร้ำงอนำคต” เม่ือวันที่ 30 สิงหำคม - 4 กันยำยน 2561 ณ 
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็คเมืองทองธำนี  มีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี  มจพ. วิทยาเขตระยอง  เป็นที่ปรึกษาโครงการแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ชิงแชมป์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที ่27 ประจ าปี 2561 (ระดับประเทศ)   

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 331 คน เป็น
จัดการแข่งขัน ครั้งที่ 12 โด ยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพส าหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  ได้แก่ 1) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร 3) แฟชั่นและครีเอทีฟ 4) ขนส่งและโลจิสติกส์ 5) เทคโนโลยีก่อสร้าง
และอาคาร และ 6) บริการส่วนบุคคลและสังคม รวม 26 สาขา โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52 คนซึ่ง
การแข่งขันฝีมีแรงงานอาเชียนครั้งที่ 12  จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาฝีมีแรงงาน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดงานเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้เยาวชนและคนท างานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย 
Thailand 4.0 และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาด้านเทคนิคและการท างานในหมู่เยาวชนและแรงงานที่มี
ทักษะ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิคการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก และ
สนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม นายจ้างและองค์กรแรงงาน รวมถึงสถาบัน
ฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับความเป็นเลิศในการท างานและเกิดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูง  

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  อาคมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์  080-204-2291 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้น าชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัย 

 

 

1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดเก็บคลิปปิ้งเพรส (Clipping Press)  
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ. ที่ได้รับการเผยแพร่
ผ่านสื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้
บริการ สืบค้น กฤตภาคข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถสืบค้นข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปที่ Clipping Press 

2. IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ  
ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพ่ือการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) มจพ. 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับ
ทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจ าปี 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 6 ตุลาคม 2561  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 2-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 
หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org 


