
 

 
ศูนย์ที่พักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

ให้ปฏิบติัดังน้ี 
1. มารับเงินในวันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 12.30 - 15.00 น. 
2. เตรียมบตัรนกัศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วย (ไม่ต้องถ่ายสําเนา)  
3. ติดต่อรับเงินได้ที่สํานักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย 

 
ถ้าไม่มารับเงินด้วยตนเองต้อง “มอบอํานาจ” ให้ผู้อ่ืนมาแทน พร้อมกับเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จําเป็น 
ดังนี้ 

1. กรอกเอกสารมอบอํานาจ ต้องดาวน์โหลดเอกสารได้เว็บไซต์ www.dorm.kmutnb.ac.th 
เลือกเมนู “บริการเอกสาร” > เอกสารบริการนักศึกษา  

2. กรอกข้อมูลพร้อมลงช่ือให้ครบถ้วน (เพ่ือป้องกันความผิดพลาดกรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนเขียนลงในเอกสาร) 
3. ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนของ "ผู้มอบอํานาจ" และของ "ผู้รับมอบอํานาจ" พร้อมลงช่ือรับรอง

สําเนาถูกต้อง 
4. ให้ "ผู้รับมอบอํานาจ" ถือเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้มารับเงินที่สํานักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A 

หอพักนักศึกษาชาย ในวันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น.  
และ 12.30 - 15.00 น. 
 

**ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาทีกํ่าหนดไว้  
เพราะหากมาไม่ทันตามกําหนดน้ีจะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป  

ซึ่งจะใช้เวลารอดําเนินการนานพอสมควร** 

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่เบอร์ ℡ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ 

รอบสุดท้าย 
ของปีงบฯ 59 
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ที่ ห้องพัก ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา 
1 A0207 นาย ทศพร ทองใบ sent 
2 A0208 นาย เกียรติศักด์ิ อ้นโต fail at phone 
3 A0314 นาย ธนกร จันทร์ผ่อง sent 
4 A0314 นาย จิรเมธ ศริิเขตรกรณ์ฺ sent 
5 A0319 นาย อภิชาติ สุทธิภูติ sent 
6 A0403 นาย ภูมิมุก รหุการ sent 
7 A0419 นาย ธนพร อุ้มญาติ sent 
8 A0606 นาย ธนดล ศิรงิาม sent 
9 A0617 นาย อินทัช นาคเขียว sent 
10 A0718 นาย กรพัฒน์ สมวันดี sent 
11 A0718 นาย ชาญวิทย์ คงพริ้ว sent 
12 A0911 นาย วสุพล วงศ์คําดี sent 
13 A0917 นาย อัครพล ตามลิขิต sent 
14 A1101 นาย ณัฏฐภัทร เกตยา sent 
15 A1105 นาย สัณห์ศวัส ช่วยเรียง sent 
16 A1115 นาย ภูมิภัทร ภัทรวาทิต sent 
17 A1115 นาย ภูริณัฐ สาระสังข์ sent 
18 A1116 นาย อัศวบดินทร์ อดิศรพันธ์กุล sent 
19 A1119 นาย พิทวัส วรปรัชญ์ sent 
20 A1220 นาย สุรัตน์ ยลเมืองแมน sent 
21 A1304 นาย กมลภพ ทองอินทร์ sent 
22 B0215 นางสาว กัญญพัชร กาญจนเจตนี sent 
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23 B0220 นางสาว ปฐมาภรณ์ ไพรัตน์ sent 
24 B0311 นางสาว ปัทมา ป่าจาก sent 
25 B0313 นางสาว กนิษฐา นาเหล็ก sent 
26 B0403 นางสาว สาธิกา พลอยงาม sent 
27 B0405 นางสาว นวรัตน์ หังสวะนัส sent 
28 B0510 นางสาว พัชรีภรณ์ นัยบุรุษ sent 
29 B0510 นางสาว วิชชุดา ครอบนพรัตน์ sent 
30 B0604 นางสาว สุประวีณ์ บุญเจรญิพานิช sent 
31 B0610 นางสาว ทิพาวรรณ ภพักตร์จันทร์ sent 
32 B0610 นางสาว รุ่งนภา เลี่ยวสมบูรณ์ sent 
33 B0701 นางสาว ชญานิษฐ์ ดิษฐวิถ ี sent 
34 B0711 นางสาว ณัฏธิยา บูรณะพงษ์ sent 
35 B0803 นางสาว พิมพ์พร แสงสว่าง sent 
36 B0909 นางสาว ปาริชาต วุฒิวงศ์งาม sent 
37 B1006 นางสาว จริยาพรรณ อ้ึงหลักทรัพย์ sent 
38 B1007 นางสาว ศิริวรรณ บรรจงด้วง sent 
39 B1007 นางสาว สุวนันท์ คล้ายกลิ่น sent 
40 B1104 นางสาว จุฑามาศ โมฆรัตน์ sent 

 

**จบรายการ** 

**ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาที่กําหนดไว้  
เพราะหากมาไม่ทันตามกําหนดนี้จะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป  

ซ่ึงจะใช้เวลารอดําเนินการนานพอสมควร** 


