
 

ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 
ณ วัดโพธิ์ลังกา จ. สุพรรณบุรี 

 

 
 
 
   

 ปีที่  27  ฉบับที่  35  วันที ่15 – 19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 

ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จ าพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิ์ลังกา 
ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทุนทรัพย์บริจาคร่วมสมทบทุนสร้าง
อุโบสถ และศาสนาสถานภายในวัด 

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคลากร  นักศกึษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านรว่มเป็นเจา้ภาพ  และ
ท าบุญได้ทีก่องคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2587-
4343-4  กลุ่มงานประชาสมัพันธ์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 2091, 1121 หรือ www.kmutnb.ac.th   

 
ก าหนดการ 

งานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันอาทิตยท์ี่ 4 พฤศจิกายน 2561 
ณ วัดโพธิ์ลังกา ต. บางปลาม้า อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบรุ ี

………………………………………………………………….. 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 17.00 น. - ตั้งองค์กฐินและบริวาร ณ วัดโพธิ์ลังกา 

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 07.00 น. - ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เวลา 09.00 น. - เดินทางถงึวดัโพธิ์ลงักา ต. บางปลามา้ อ. บางปลามา้ จ. สุพรรณบรุ ี
เวลา 10.00 น. - พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ลังกา 

- ถวายผ้ากฐินสามัคคี พระเถระผู้เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา 
- พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี 

เวลา 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร 
 

 

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


 
 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 

 1121, 1166 
 

  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

 
 

1. มจพ. ก าหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญา
บัตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 (2561) แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) ในวันพฤหัสบดีที่  15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
(บางนา) ดังนี้ (1)  การฝึกซ้อมย่อย  ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน  2561  (2) วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 11 
พฤศจิกายน  2561  ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.  (3) วันฝึกซ้อมใหญ่   วันที่  13 
พฤศจิกายน 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)  และ (4) วันพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628 – 1635 

2. สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย -
เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดอบรมหลักสูตร
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1 / A1-2/A1.3 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2561 ค่าลงทะเบียน
เรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ไม่รวมค่าหนังสือ) ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท  วัน – เวลา
เรียน : เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  16.30 - 19.45 น. (เรียน 40 คาบ) 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
ส านักงานเกอเธ่ ชั้น 5  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)  
E-mail panupong.chantawat@bangkok.goethe.org หรือโทรศัพท ์086-7982049 

3. สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
จั ด งาน สั ม ม น า  Welding and Inspection Forum # 3 ใน งาน  METALEX 2018 ใน วั น เส าร์ที่  2 4 
พฤศจิกายน  2561  เวลา 12.30 - 15.30 น.  ณ ห้อง  MR 212  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
(บางนา) สัมมนาฟรี รับเพียง 50 ท่าน รศ.ดร. บรรเลง ศรนิล ประธานคณะกรรมการ Governing Board 
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย และประธาน ANB-Thailand กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  สอบถาม
รายละเอี ยด เพ่ิม เติมได้ที่  สถาบันการเชื่ อมแห่ งประเทศไทย  โทรศัพท์  0 -2555 -2512 E-mail : 
wit@Op.kmutnb.ac.th หรือ FB : wit anbthailand 

4. บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 
ประจ าปี การศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้ งแต่บัดนี้ จนถึ งวันที่  31 ตุลาคม 2561 สมัครออนไลน์ ได้ที่ 
http://grad.admission.kmutnb.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  
สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 02-555-2000 ต่อ 2422, 2424  หรือ FB.Com/grad.kmutnb/  
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครตรงใช้ความสามารถ
พิเศษไม่ใช้คะแนน รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 รับสมัครเข้าศึกษาต่อ 1) โควตาความสามารถพิเศษด้าน
กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 2) โดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561 สอบบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 0-2555-
2000 ต่อ 1626, 1627 
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