ปีที่ 31 ฉบับที่ 17 วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
มจพ. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 63 ปี
มจพ. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี โดยมีผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ
กล่าวรายงาน ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี
พร้อมด้วย
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าดีเด่น จานวน 20 ราย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
สาหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 มีจานวน 19 ดังนี้ (1) นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว สาขาบริหารองค์กร
ภาครัฐ/การเมือง (2) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (3) รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (4) ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง (5) ดร.สมิช บัตร
เจริญ สาขาพัฒนาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) นายจิรวัฒน์ หิรัญเพิ่ม สาขาพัฒนาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (7) ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (8) นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (9) นาย
ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (10) ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน (11) นายรณศักดิ์ โมมิน
สาขาบริการสังคม (12) นายสมบุญ รุจิวรารัตน์ สาขาบริการสังคม (13) ดร.พรชัย สาเมือง สาขาบริการสังคม (14) ดร.ยุทธ
ปณิธานวงศ์ สาขาบริการสังคม (15) ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา สาขาบริการสังคม (16) นายพรศักดิ์ เยาดา สาขาบริการสังคม
(17) นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์ สาขาทาคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย (18) รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย สาขาทาคุณประโยชน์ให้
มหาวิทยาลัย (19) ดร.กาธร แจ้งสุทธิวรวัฒน์ สาขาธุรกิจภาคเอกชนและ (20) นายไพบูลย์ อังคณากรกุล สาขาธุรกิจ
ภาคเอกชน (ซึ่งลาดับที่ 20 เป็นของปี 2563) ตามลาดับ การจัดงาน
รูปแบบ New normal โปรดสวมหน้ากากอนามัย/ตลอดเวลา
รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/สากลนิยม

มจพ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 อันดับที่ 2 ในไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2022 ขึ้นสู่อันดับ
ที่ 2 ของไทย ด้าน Affordable and
Clean Energy เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
โดยได้รับการจัดลาดับจากสานักจัดอันดับ
กรรม่อดังจากประเทศอังกฤษ
มหาวิทรอรู
ยาลัปกิยจโลกชื
Times Higher Education หรือ THE
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ของโลก THE Impact Rankings 2022
โดย มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่ 801 1000 ของโลก จาก 1,406 สถาบันทั่วโลก

'พัชมน' สาวงามวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้า 'Miss Tourism World Thailand 2021'
นางสาวพัชมน นวกิจธนาคม (ฟ้า) นักศึกษาชั้นปีที่
3 สาขาวิ ช าการค้ า ระหว่ า งประเทศและโลจิ ส ติ ก ส์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวด Miss Tourism World Thailand 2021
พร้ อ มสายสะพายประจ าต าแหน่ ง Miss Tourism
World Thailand 2021 (MTW) และเงินรางวัล
5 แสนบาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
การครองมงกุฎชนะเลิศในเวทีอันทรงเกียรติกับความ
งดงามและความสวยที่ เ จิ ด จรั ส ในระดั บ ประเทศ
สวยงามสง่าที่สุด มีความสามารถและมั่นใจตัวเองที่สุด
ในค่าคืนนั้น และเป็นสาวสวยจากจังหวัดสมุทรสงคราม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนคร
เหนือ (มจพ) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชมน
นวกิ จ ธนาคม (ฟ้ า ) ปรบมื อ รั ว ๆ ให้ กั บ สาวงาม
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. อีกครั้ง
ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทร. 1121

