
 
 
 
 
 
  

ปีที่  28  ฉบับที่  24  วันที่ 5 – 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 

 
 

 
 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ในระหว่างวันที่ 6 - 13 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เพ่ือ
เทิดพระเกียรติตลอดจนเพ่ือถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ มจพ. ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมงานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีดังนี้ 

 
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

- ร่วม ชม ชิม ช้อป และแชร์เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ 
ในพระราชด าริ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสินค้า 
ธงฟ้าราคาประหยัด กระทรวงพาณิชย์ และสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
 

- พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เวลา 09.00 น. – 09.30 น. - ลงทะเบียน  
 - ชมการร าถวายพระพร จากนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง 
 - พิธีมอบรางวัลและชมผลงานการประกวดภาพถ่าย “รอยยิ้มพิมพ์ใจ”  
เวลา 10.00 น.  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 - ชมและฝึกอบรมการท าผ้าคลุมไหล่ผ้ามัดย้อม โดย สหกรณออมทรัพยพระจอม 

เกลาพระนครเหนือ จ ากัด /จ าหน่ายสินค้าจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
ช่างทองหลวง 

 - จ าหน่ายต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าวันแม่ : มะลิ / ร่วม ชม ชิม ช้อป และแชร์เพ่ือ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ ในพระราชด าริ โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย /สินค้า ธงฟ้าราคาประหยัด /สินค้าจากโรงงานใน
เครือสหพัฒน์ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เวลา 09.00 – 16.00 - จ าหน่ายสินค้าจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
 - 

 
ร่วม ชม ชิม ช้อป และแชร์เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
พระราชด าริ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย /สินค้าธงฟ้าราคา
ประหยัด /สินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์ 

 มจพ. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2562 

 



เวลา 10.00 น. – 13.00 น. - ชมและฝึกอบรมการท ากาแฟเบื้องต้น (บารีสต้า) ชมและฝึกอบรมการท าโอริโอ้
ชีสพาย โดยสหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จ ากัด  

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
เวลา 07.15 – 08.00 น.    - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทร

ราชินี /พิธีตักบาตรอาหารแห้ง 
เวลา 09.00 – 16.00 น. - ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เวลา 10.00 น. - ชมและฝึกอบรมการประดิษฐ์ช่อประดู่แดงส าหรับติดเสื้อ ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและ

สิ่งจูงใจ 
 - จ าหน่ายสินค้าจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
หมายเหตุ :  - การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า/มีการจ าหน่ายของตักบาตร-อาหารแห้ง โดยชมรมพุทธศาสน์ มจพ. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีม
หุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig รองแชมป์โลกอันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ (Best in Class Mobility) นวัตกรรม
สมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจ าปี พ.ศ. 2562 (World 
RoboCup Rescue 2019) ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 - เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง 
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก ำหนดกำร ดังนี้ 

 
เวลา 17.00 น. - แขกผู้มีเกียรติถึงหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ 

รับชมการแสดงดนตรีไทย โดย วงดนตรีไทยมงกุฎวดี  
เวลา 17.30 น. - ชมวีดิทัศน์ “เส้นทางสู่ความส าเร็จ” ในการแข่งขัน World RoboCup Rescue 2019 
 - ชมการแสดงศักยภาพของหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig 
เวลา 18.00 น. - ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน  
 - ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี 
 - ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ  กล่าวแสดงความยินดี  
 - นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สวมเสื้อสามารถให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig 
 - อธิการบดี มอบทุนการศึกษาให้กับทีมหุ่นยนต์ iRAP Sechzig/มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการ

คุณสนับสนุนทีมหุ่นยนต์ iRAP Sechzig / เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ มจพ. และ
หน่วยงานภายใน มจพ. มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig 

เวลา 20.00 น - ปิดงาน 
 
 

 มจพ. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนตก์ู้ภัย iRAP Sechzig รองแชมป์โลกอันดับ 1  

 

ขวญัฤทยั ศรวีฒันพล/ข่าว 
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