
 

 

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

ให้ปฏิบัติดังนี ้

1. มารับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 12.30 - 15.00 น. 
2. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนด้วย (ไม่ต้องถ่ายเอกสาร)  
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 รับเงินในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  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 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ท่ี ห้องพัก ชื่อ - นามสกุล ผลการส่ง SMS 

1 A0215 นาย สุกิจ น้อยบุญ ส าเร็จ 

2 A0312 นาย ณฐภณ กิตติพลัง ส าเร็จ 

3 A0411 นาย อภิมุข สุภาพพูล ส าเร็จ 

4 A0417 นาย วายุ ญาติพรหม ส าเร็จ 

5 A0417 นาย สุชาครีส์ แสงวิรฬุห์ ส าเร็จ 

6 A0501 นาย หลักชัย บญุชุ่มใจ ส าเร็จ 

7 A0703 นาย จิตรภานุ บูชา ส าเร็จ 

8 A0705 นาย รัชนาท สุทธิสวัสดิคุณ ส าเร็จ 

9 A0715 นาย พิสิฐธรณ์ บุญศร ี ส าเร็จ 

10 A0719 นาย แทนเทพ ทับแสง ส าเร็จ 

11 A0813 นาย กรวัชร ศิริสุวรรณ ส าเร็จ 

12 A0902 นาย พีรวิชญ์ เดือนแรม ส าเร็จ 

13 A0913 นาย ณัฐนันท์ ศภุสุข ส าเร็จ 

14 A0913 นาย ปุญยธร กิตติวรรณศักดิ ์ ส าเร็จ 

15 A1001 นาย สิริวุฒิ อ๊อดทรัพย ์ ส าเร็จ 

16 A1009 นาย นครินทร์ อินทชิต ส าเร็จ 

17 A1117 นาย บุรินทร์ สทิธิมงคล ส าเร็จ 

18 A1120 นาย กฤษฎิ ์สมวันด ี ส าเร็จ 

19 A1204 นาย ศิวัช สุรัตนวนิช ส าเร็จ 

20 A1210 นาย นิธิพล ปทุมยา ส าเร็จ 

21 A1211 นาย อติวิชญ์ วฒุินิธิธ ารง ส าเร็จ 

22 B0209 นางสาว วิภาวี เกิดสุข ส าเร็จ 

23 B0411 นางสาว นิชาภา จันทรง์าม ส าเร็จ 

 

มีต่อหน้าถัดไป… 



 

 

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)                                              วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ท่ี ห้องพัก ชื่อ - นามสกุล ผลการส่ง SMS 

24 B0415 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ เชาว์ปรีชา ส าเร็จ 

25 B0619 นางสาว สรารัตน์ ภูมิพฤกษ ์ ส าเร็จ 

26 B0806 นางสาว ธัญรัตน์ อัตตานุชิต ส าเร็จ 

27 B0809 นางสาว เรืองรนิ ซุ้นสุวรรณ ์ ส าเร็จ 

28 B0910 นางสาว นภัสสร เวชสาร ส าเร็จ 

29 B1116 นางสาว ญาณิศา พยัฆเวช ส าเร็จ 

30 B1201 นางสาว กมลชนก บึ้งสลุง ส าเร็จ 

31 B1201 นางสาว วีย์รญา แซ่ชื้อ ส าเร็จ 

32 B1214 นางสาว จุฑารัตน์ ธรรมภูษิต ส าเร็จ 

 

**จบรายการ** 

**ขอให้นักศึกษามารับเงินตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  
เพราะหากมาไมท่ันตามก าหนดนี้จะต้องรอประกาศใหม่ในรอบต่อไป  

ซึ่งจะใช้เวลารอด าเนนิการนานพอสมควร** 

 


