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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับวัดมัชฌันติการาม ก าหนดจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ในระหว่างวันที่ 14 - 17 
พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์   เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี พ.ศ.2562 ตรงกับวันที่ 
18 พฤษภาคม 2562 (วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6) เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่หลักธรรมค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 
ถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป  รวมทั้งให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้มีส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
วันที่ 14 - 17 พ.ค. 2562  
เวลา 09.00 – 16.00 น 

- ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
- ชมนิทรรศการงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา “วิสาขบูชามหามงคล” ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
- สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
- ร่วม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้าราคาประหยัด 

วันที่ 17 พ.ค. 2562  
เวลา 07.15 – 07.45 น. 

พิธีท าบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ 
- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี 
- ลงทะเบียนร่วมงาน 

เวลา 08.00 น. - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน  
ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ 
- พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป ประจ าสถานที่ประกอบพิธี 

เวลา 09.00 น. 
วันที่ 18 พ.ค. 2562 

พิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ ผู้บริหาร ผู้มาร่วมกิจกรรม รับชุดเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมท าบุญตักบาตร การบ าเพ็ญกุศลความดีอ่ืน ๆ 
รักษาศีล-ฟังธรรม งดเว้นการท าบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน เวียนเทียน และกิจกรรม ที่เป็น
สาธารณะกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) หรือวัดใกล้บ้าน 

  
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง) 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121,1166, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th 
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  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

มจพ. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพ่ือหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กูภ้ัย มจพ.(iRAP Robot) 
ร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2019 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย–จีนและส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนด
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ท่ี 16 มิถุนายน 2562 Blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด 
งามวงศ์วาน-แคราย  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  เพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. (iRAP Robot) เข้า
ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก World Robocup Rescue 2019 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562  ณ  
เมืองซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย อัตราค่าสมัครแข่งขัน ทีมกิตติมศักดิ์  ทีมละ  30,000 บาท ทีมทั่วไป  ทีมละ 
10,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 หรือสามารถสมัครในวันแข่งขัน 

สอบถามรายละเอียดและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อได้ที่ (1) คุณวิไลวรรณ หาดี  โทร. 081-136-
9999 โทรสาร 02-5874350 (2) คุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์ โทร. 081-458-7058, 0-2555-2000 ต่อ 1604  โทรสาร 
02-5552094 และ (3) คุณจตุพร คีมนารักษ์ โทร. 087-0544579  โทรสาร 02-5552094   

 
 
 

 1. 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 
 2. 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 ประกาศผลสอบคัดเลือก 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 
 3. กิจกรรม 5 ส ส านักงานอธิการบดี มจพ. จากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 5 ส ส านักงาน
อธิการบดี และการประกวดส านักงานน่าอยู่ ครั้งที่ 1/2562 ได้สรุปวันตรวจประเมิน 5 ส และการประกวดส านักงาน
น่าอยู่ รายละเอียดดังนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตรวจส านักงานน่าอยู่ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 Big 
Cleaning Day ครั้งที่ 2  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ตรวจส านักงานน่าอยู่ ครั้งที่ 2  และวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
พิธีมอบรางวัลส านักงานน่าอยู่ 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1108 
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