
 

 

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. มารับเงินในวันพุธที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. 
และ 12.30 - 15.00 น. 

2. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วย (ไม่ต้องถ่ายส าเนา)  
3. ติดต่อรับเงินได้ที่ส านักงานหอพักฯ ชั้น 1 อาคาร A หอพักนกัศึกษาชาย 

 
ถ้าไม่มารับเงินด้วยตนเองต้อง “มอบอ านาจ” ให้ผู้อื่นมาแทน พร้อมกับเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็น 
ดังนี ้

1. กรอกเอกสารมอบอ านาจ ต้องดาวน์โหลดเอกสารไดเ้ว็บไซต์ www.dorm.kmutnb.ac.th 
เลือกเมนู “บริการเอกสาร” > เอกสารบริการนักศึกษา  

2. กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อให้ครบถ้วน (เพื่อป้องกันความผิดพลาดกรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนเขียนลงในเอกสาร) 
3. ถ่ายส าเนาบัตรประชาชนของ "ผู้มอบอ านาจ" และของ "ผู้รับมอบอ านาจ" พร้อมลงชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ให้ "ผู้รับมอบอ านาจ" ถือเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้มารับเงินที่ส านักงานหอพักฯ ชั้น 1 

อาคาร A หอพักนักศึกษาชาย รับเงินในวันพุธที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 12.30 - 15.00 น. 
 

**ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  
เพราะหากมาไมท่ันตามก าหนดนี้จะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป  

ซึ่งจะใช้เวลารอด าเนนิการนานพอสมควร** 

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามทีเ่บอร์  02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ 

http://www.dorm.kmutnb.ac.th/?wpdmact=process&did=MTUuaG90bGluaw==


 

 

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ท่ี ห้องพัก ชื่อ - นามสกุล ผลการส่ง SMS 

1 A0208 นาย เกยีรตศิกัดิ์ อน้โต fail at phone 

2 A0307 นาย คชาชาญ มาลา sent 

3 A0314 นาย จริเมธ ศิรเิขตรกรณฺ ์ sent 

4 A0314 นาย ชยัยะรนิทร ์หมืน่หมวด fail at phone 

5 A0319 นาย อภชิาต ิสุทธภิูต ิ sent 

6 A0420 นาย ตตยิะ เลก็ผลจนัทร ์ fail at phone 

7 A0616 นาย สรวชิญ ์ลอืเกียรตไิพศาล sent 

8 A0712 นายกมัพล  ผลานิผล sent 

9 A0718 นาย กรพฒัน ์สมวนัด ี sent 

10 A0814 นาย สุดเขตต ์ สมทรานุกูล sent 

11 A0911 นาย วสุพล วงศค์ าด ี sent 

12 A1011 นาย วุฒชิยั เหลอืงเกยีรตคิุณ fail at phone 

13 A1102 นาย วสุชนม ์นามศรี fail at phone 

14 A1109 นาย สทิธพิงศ ์หงษส์ทีอง sent 

15 A1204 นาย ธนพล วทิยาวรางกูร sent 

16 A1220 นาย สุรตัน ์ยลเมอืงแมน sent 

17 A1304 นาย กมลภพ ทองอนิทร ์ sent 

18 B0215 นางสาว กญัญพชัร กาญจนเจตน ์ sent 

19 B0402 นางสาว สุวพชิญ ์ศลษิฏอ์รรถกร sent 

20 B0403 นางสาว สาธกิา พลอยงาม sent 

21 B0417 นางสาว ณิชารยี ์ตงุใย sent 

22 B0515 นางสาว ฐติมิา  บวัผยุ sent 

23 B0701 นางสาว ชญานิษฐ ์ดษิฐวถิ ี sent 

มีต่อหน้าถัดไป… 
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ท่ี ห้องพัก ชื่อ - นามสกุล ผลการส่ง SMS 

24 B0710 นางสาว รตันสุดา ไชยตาแสง sent 

25 B0803 นางสาว พมิพพ์ร แสงสวา่ง sent 

26 B0809 นางสาว เรอืงรนิ ซุน้สุวรรณ ์ sent 

27 B0903 นางสาวสาวนิี  วรีะมณฑารพ sent 

28 B0904 นางสาว สุทธดิา  ชกัแสง sent 

29 B0919 นางสาว ศุภรตัน ์พลภกัด ี sent 

30 B1006 นางสาว จรยิาพรรณ อึ้งหลกัทรพัย ์ sent 

31 B1013 นางสาว วชิญาดา ปราบเขตต ์ sent 

32 B1104 นางสาว จฑุามาศ โมฆรตัน ์ sent 

33 B1209 นางสาว ปภสัรา  คงคานอ้ย sent 

 

**จบรายการ** 

**ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  
เพราะหากมาไมท่ันตามก าหนดนี้จะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป  

ซึ่งจะใช้เวลารอด าเนนิการนานพอสมควร** 

 


