
ทีม iRAP_Fe นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ 26 

 

 
 
 
 
 
 

 ปีที่ 28 ฉบับที่ 17 วันที ่3 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 

 
 

 
 

 

ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Fe ฝีมือนักศึกษาสร้างชื่อให้ มจพ. อีกครั้ง โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 (เงินรางวัล 10,000 บาท)  จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 26 เมื่อวันท่ี 
1-2 มิถุนายน 2562  เป็นอีกหนึ่งเวทีท่ีต่อยอดศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือท าและการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้
สามารถท างานและใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและมุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2562  เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่ง
สาร สะท้านขุนเขา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

   ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Fe นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.)  ทีมหุ่นยนต์ฝีมือนักศึกษา มจพ. จัดได้ว่าโดดเด่น ไม่รองใคร สุดยอดฝีมือการ
สร้างหุ่นยนต์จากรั้ว มจพ. ทั้งนี้ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Fe ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสู่การแข่งขันหุ่นยนต์ 
ABU  Robot  Contest  Thailand  เพื่อไปร่วมการแข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี 16 มิถุนายน 2562 เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี อย่าลืมส่งก าลังใจร่วมเชียร์น้องๆ ทีม
หุ่นยนต์ iRAP_Fe 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  ขอปรบมือดัง ๆ และขอแสดง
ความชื่นชม ยินดี ในความส าเร็จของทีมหุ่นยนต์ iRAP_Fe และอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ด้วย...สุด
ยอดทุกคน 

 
 
 
 
 



  รอบรั้ว มจพ. 
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มจพ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี 
2562 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2562 
ไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (ข้ึน 12 ค่ า เดือน 8) 
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสมทบทุน
สร้างศาลาปฎิบัตธรรม เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัดและมหาวิทยาลัย
ให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ พร้อมทั้งเพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้
มั่นคงสืบไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็น
เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีและร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยได้ที่ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 
ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ที่ 02 -555-2000 ต่อ 
1166, 2091, 112 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. มจพ. รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบท่ี 5 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบท่ี 5 ปี การศึกษา 2562 
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 และ ปวช. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 
7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ก าหนดสอบสัมภาษณ์ TCAS 
ดังนี้ http://www.admission.kmutnb.ac.th/announce/list-eligible-candidates/289 

2. มจพ. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ.( iRAP Robot) ร่วม
การแข่งขัน World Robocup Rescue 2019  มจพ. ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย–จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 Blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์
วาน-แคราย  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  เพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. (iRAP Robot) เข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก World Robocup Rescue 2019 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562  ณ  เมือง
ซิดนีย์  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   

3. สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวในงานซ่อมบ ารุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม   ในงานสัมมนา 
Manufacturing Expo 2019  วัน เสาร์ที่  22 มิ ถุ น ายน  2562 เวลา 13.00-16.00 น . ห้ อ ง MR 211 ณ  ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   รับจ านวนจ ากัดเพียง 30 ท่าน และภายในงาน Manufacturing Expo 
2019 มีการจัดบูธแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย  โทร 0-2555-2512 Fax. 02-585-3810 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่Facebook : Wit Anbthailand  หรือ http://wit.kmutnb.ac.th/ 
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