
 

 
ศูนย์ที่พักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 

ให้ปฏิบติัดังน้ี 
1. มารับเงินในวันจันทร์ที่ 11 และวันองัคารที่ 12 กรกฎาคม 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 ต้องดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์หอพักนักศึกษา 
www.dorm.kmutnb.ac.th ที่เมนู “คืนเงินประกัน” 

2. กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อให้ครบถ้วน (เพ่ือป้องกันความผิดพลาดกรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนเขียนลงในเอกสาร) 
3. ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนของ "ผู้มอบอํานาจ" และของ "ผู้รับมอบอํานาจ" พร้อมลงชื่อ

รับรองสําเนาถูกต้อง 
4. ให้ "ผู้รับมอบอํานาจ" ถือเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้มารับเงินที่สํานักงานหอพักฯ ชั้น 1 

อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย ในวันจนัทร์ท่ี 11 และวันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559          
เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 12.30 - 15.00 น. 
 

**ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาที่กําหนดไว้  
เพราะหากมาไม่ทันตามกําหนดนี้จะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป  

ซ่ึงจะใช้เวลารอดําเนินการนานพอสมควร** 
 

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามท่ีเบอร์ ℡ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ 
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ท่ี ห้องพัก ชื่อ - นามสกุล  ผลการส่ง SMS 
1 A0201 นาย สุรวุฒิ ภูมินิรันดร sent 
2 A0206 นาย ศภุณัฐ พนาสนธิ์ sent 
3 A0207 นาย ทศพร ทองใบ sent 
4 A0208 นาย เกยีรติศกัด์ิ อ้นโต sent 
5 A0208 นาย ปิติกร ทองแซม sent 
6 A0209 นาย พงศธร บุญดี sent 
7 A0303 นาย ปัณณวฒัน์ ลีลิตธรรม sent 
8 A0309 นาย วายุ ญาติพรหม sent 
9 A0314 นาย จิรเมธ ศิริเขตรกรณฺ ์ sent 
10 A0319 นาย กรธรรม ศรีธนธรรม sent 
11 A0319 นาย อภิชาติ สุทธิภูติ sent 
12 A0406 นาย ภคณนท์ กิจศรีไพศาล sent 
13 A0418 นาย ภคพล สงวนมานะศักด์ิ sent 
14 A0505 นาย ณธัชพงศ์ จิรานนท์อัครโชค sent 
15 A0510 นาย วัชรชล สิทธินุกูลชัย sent 
16 A0512 นาย ธรีวัจน ์ภัทรธรีชัยเจริญ sent 
17 A0512 นาย อิศวะ มีแสง sent 
18 A0515 นาย จารุโรจน์ จ่ันทิม sent 
19 A0518 นาย พสธร ธรีะกานตภิรัตน์ sent 
20 A0606 นาย ธนดล ศิริงาม sent 
21 A0616 นาย กษิดิศ วัฒนวศิิษฏ์สิริ sent 
22 A0617 นาย โอม เดชา sent 
23 A0620 นาย ภูดิศ ชศูรีรักษ์ sent 



 

 
ศูนย์ที่พักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

24 A0704 นาย ธัชพล ศรีน้อย sent 
25 A0709 นาย ปฏิพัทธ ์วงศ์กาฬสินธุ ์ sent 
26 A0718 นาย กรพัฒน์ สมวันดี sent 
27 A0718 นาย ชาญวิทย์ คงพริ้ว sent 
28 A0801 นาย ธนวัฒน ์พูลผลอนันต์ sent 
29 A0808 นาย สันต์วิชา ผ้ึงวรางคณา sent 
30 A0809 นาย นราวิชญ์ โชติช่วง sent 
31 A0810 นาย พงศ์ญานนท์ ยางเอน sent 
32 A0814 นาย ณัฐพล ล้ีพัฒนโรจน์กุล sent 
33 A0819 นาย ธนธรณ ์โพโสภา sent 
34 A0904 นาย บุญฤทธิ์ กิจสวัสด์ิ sent 
35 A0905 นาย บริญญา สอนอาจ sent 
36 A0906 นาย จักรพันธ์ จันทร์สุโรจน์ sent 
37 A0911 นาย จินตภัทร์ จิรังกาล sent 
38 A0914 นาย ธนาคาร นันท์ธนวิมล sent 
39 A0915 นาย ธรรมนญู เซียวสธนกุล sent 
40 A0916 นาย จตุรภุช แสงสว่าง sent 
41 A0916 นาย จิรายุส แสงสว่าง sent 
42 A0917 นาย อัครพล ตามลิขิต sent 
43 A0920 นาย วรรธนะพงษ์ สุบรรณพันธ ์ sent 
44 A1001 นาย กรวิชญ ์วาจาสัตย ์ sent 
45 A1001 นาย อภิสิทธิ ์ฉายาเศรษฐกุล sent 
46 A1012 นาย มนัสนัยน์ ทองรอด sent 
47 A1014 นาย นราธร รองพล sent 



 

 
ศูนย์ที่พักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

48 A1014 นาย ศวิกร มจุลินทร์ fail at phone 
49 A1101 นาย ณฏัฐภทัร เกตยา sent 
50 A1104 นาย ศิริชยั แก้วสอาด sent 
51 A1105 นาย จักรภพ คนคม sent 
52 A1107 นาย กฤษฎี ถิระสิทธิเวทย ์ sent 
53 A1107 นาย ภรัณย ูบุญเสาวภาคย ์ sent 
54 A1115 นาย ภูมภิัทร ภัทรวาทิต sent 
55 A1115 นาย ภรูิณัฐ สาระสังข์ sent 
56 A1118 นาย ธงไชย มณีทอง sent 
57 A1119 นาย พิทวัส วรปรัชญ ์ sent 
58 A1205 นาย ปิติพัฒน์ ขุราษี sent 
59 B0209 นางสาว กรกนก ไตรพจน์ sent 
60 B0310 นางสาว นัทธนันท์ มีราช sent 
61 B0312 นางสาว ลัดดาวัลย์ วฒุิเกตุ sent 
62 B0401 นางสาว กรกนก วรวิทยว์รรณ sent 
63 B0405 นางสาว นวรตัน์ หังสวะนัส sent 
64 B0509 นางสาว จิดาภา บรรลือเขตต์ sent 
65 B0604 นางสาว วรรณรดา ศิลาวรรณา sent 
66 B0604 นางสาว สุประวีณ ์บุญเจริญพานิช sent 
67 B0610 นางสาว ทิพาวรรณ ภพักตร์จันทร์ sent 
68 B0618 นางสาว วริาวรรณ วรวงษ์ sent 
69 B0701 นางสาว ชญานิษฐ์ ดิษฐวิถี sent 
70 B0702 นางสาว กุลสิริ แสงรุ่งเรืองศรี sent 
71 B0702 นางสาว พัณนิตา ขาวผ่อง sent 
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72 B0706 นางสาว ธนาภา โสณมัย sent 
73 B0707 นางสาว เมทินี ไกรสอาด sent 
74 B0806 นางสาว ธัญญา กล่ินเกษร sent 
75 B0909 นางสาว ชนากานต์ ลายรกัษ์ sent 
76 B0911 นางสาว กนกนาฏ กุณดี sent 
77 B0916 นางสาว ทักษพร อ่อนทอง sent 
78 B1006 นางสาว จริยาพรรณ อ้ึงหลักทรัพย ์ sent 
79 B1101 นางสาว ญาณิมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา sent 
80 B1111 นางสาว ศิรนิทิพย์ รูปมะเลา sent 
81 B1114 นางสาว พาฤดี คุณนาน sent 
82 B1114 นางสาว อิศราภรณ์ รอดทิม sent 
83 B1116 นางสาว ชลธชิา เกษมุติ sent 
84 B1119 นางสาว กาญจนาวรรณ พรมสอน sent 
85 B1201 นางสาว จุฑามาศ ศรีสวสัด์ิ sent 
86 B1201 นางสาว ศิรพิร อริยขันติ sent 
87 B1208 นางสาว วรางคณา ลีลาชัยภัทร sent 
88 B1210 นางสาว จุฑารัตน์ สร้อยมี sent 
89 B1215 นางสาว ชนญัญา แซ่กัง sent 
90 B1215 นางสาว ญาตาวี สถาพงศ์ภักดี sent 
91 B1319 นางสาว บุญฤทัย แม้นทิม sent 
92 B1319 นางสาว ปารฉัิตร ยุบลบัณฑิตกุล sent 

 

**จบรายการ** 


