
มจพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ 

และธงตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในระหว่างวันที่  1-4 

พฤษภาคม 2562  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ 1 – 4 พ.ค. 62   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
         ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ 
 วันที่ 2 พ.ค. 62   - พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 วันที่ 3 พ.ค. 62  - กิจกรรม  BIG CLEANING & GREEN KMUTNB DAY 
 วันที่ 4 – 6 พ.ค. 62  - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าว 

การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 
1121, 1166, 1175 
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  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

 
 
 

1. มจพ. จัดงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Sharing Day 2019 : KMUTNB’s 60th  
Anniversary : Invention to Innovation” ใน วัน พุ ธที่  8 พฤษภาคม  2562 ตั้ งแต่  08.00 - 17.00 น . ณ 
หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างส่วนงาน (คณะ/ส านัก) มีกิจกรรมการประกวด Show & Sharing เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ตลาดนัด Show & Sharing : มี Dee มา Show และการจัดบอร์ดนิทรรศการ พร้อม
ทั้งร่วมคัดเลือกผลงาน Popular Vote  ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทุกๆ ท่าน ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 1190 

2.  สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มจพ. จัดสัมมนาในงาน Intermach 2019 เรื่อง NDT Applications  
and Criteria (ASME Code) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง MR 215 และภายใน
งาน Intermach 2019 มีการจัดบูธแสดงผลงานแนะน าหน่วยงาน  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รับจ ากัดเพียง 30 ท่าน สามารถส ารองที่นั่ง
และสมัครได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/AoGaTBt1Eh4zMYxS9 หรือ  
E-mail: anbthailand@gmail.com โทร. 0-2555-2512    

3. สถาบันพลังจิตตานุภาพ 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรมสมาธิ
ให้กับบุคลากรภายในและภายนอก หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกตนเองที่วิเศษ) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 15 
พฤษภาคม ถึง 11 กันยายน 2562 สัปดาห์ละ 3 วัน (พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์)  เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ชั้น 12 บัณฑิต
วิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี และ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.ระยอง  เรียนฟรี ! สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ติดต่อได้ที่ คุณเบญจมาศ จงรักษ์  กองงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี  มจพ. โทร. 1141, 2092 โทรสาร 02-555-2092 มือถือ 089-212-4335   
 4. มจพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตาม ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562  รายละเอียดดังนี้ มจพ. กรุงเทพ รับจ านวน 13 อัตรา  
มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับจ านวน 9  อัตรา และ มจพ.ระยอง รับจ านวน 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2562  สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทดสอบความสามารถเหมาะกับต าแหน่ง วันศุกร์ที่ 19 
กรกฎาคม 2562 ประกาศผลการสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. รายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้สนใจสามารถสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบได้ที่  
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6  มจพ. กรุงเทพฯ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144, 
1159, 1189, 1035, 1036  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300 และ มจพ.วิทยาเขตระยอง 
โทร. 038-627-000 ต่อ 5106 หรือที่เว็บ  http://www.hrd.kmutnb.ac.th/images/23042019171821.pdf 
 5. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ
โควตาพ้ืนที่ภาคตะวันออก (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต รวม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ( ICPE) รับจ านวน 90 คน และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)  รับจ านวน 90 คน รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20  พฤษภาคม 2562  สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 23  พฤษภาคม 2562 ประการศผลสอบคัดเลือก วันที่ 27  พฤษภาคม 2562  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 
038-627-000 ต่อ 5402 หรือที่ http://www.sciee.kmutnb.ac.th/upload/news/43/file_1_3835.pdf 

https://forms.gle/AoGaTBt1Eh4zMYxS9%20หรือ
http://www.hrd.kmutnb.ac.th/images/23042019171821.pdf

