
หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจ านวนเงินท่ีนักศึกษาจะได้รับคืน  มีอัตราค่าธรรมเนียม
ภายในเขต 10 บาทและนอกเขต 20 บาท/รายการ ซ่ึงนักศึกษาได้ยอมรับเง่ือนไขตอนท่ีได้แจ้งสละสิทธ์ิผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว

1. เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันท่ีก าหนด
2. กรุณาน าสมุดเงินฝากไปปรับสมุดเพ่ือตรวจสอบยอดเงินท่ีเข้าบัญชีหรือตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
3. หากเงินไม่เข้าบัญชีตามวันท่ีก าหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีหอพักฯ โดยด่วน 

ส่ง 
SMS

1 A0208 นาย ณัฏฐ์ดนัย นามวงษ์ *******406 BBL บางกรวย
2 A0217 นาย อนุสรณ์ ผาค า *******953 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 A0314 นาย ธนัท ลิมปโชติ *******132 BBL บางกรวย
4 A0713 นาย กมลเวทย์ ทองรอด *******377 BBL บางกรวย
5 A0713 นาย ศุภกฤต บุญสุข *******633 BBL บางกรวย
6 A0805 นาย กาณฑ์ คันธินทระ *******890 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 A0901 นาย ยศเทพ บรรจงศิริ *******696 BBL บางกรวย
8 A0910 นาย จินตปัญญ์ ลือชาพงศ์ทิพย์ *******348 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 A0919 นาย เกตุรัฐ ลัดเลีย *******443 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10 A1012 นาย ภานุพงศ์ ชาญนรา *******849 BBL ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 A1013 นาย เอกลักษณ์ บุตรเพชร *******534 BBL บางกรวย
12 A1013 นาย ธีร์ ธีระเสถียร *******888 BBL บางกรวย
13 A1015 นาย เอกพจน์ มรกฏจินดา *******559 BBL สามพราน
14 A1207 นาย วรวิทย์ เสนศิริวงษ์ *******028 BBL บางโพ
15 A1207 นาย ธนวุฒิ อ่ิมประเสริฐ *******767 BBL บางกรวย
16 A1208 นาย ณัฐชนน เจริญปรุ *******545 BBL บางกรวย
17 A1214 นาย อติชาต ศรีรพงษ์ *******055 BBL บางกรวย
18 B0301 นางสาว ธัญญพัฒน์ หอมชูทิพย์ *******005 BBL บางกรวย
19 B0318 นางสาว ปุณยวีร์ อินทร์เอ่ียม *******619 BBL เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
20 B0407 นางสาว คนธวัลย์ ข้อล  า *******834 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21 B0407 นางสาว ศุภกานต์ แสงส่องฟ้า *******651 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
22 B0409 นางสาว ทวินันท์ กมลเพ็ชร์ *******185 BBL บางกรวย
23 B0419 นางสาว สุวนันท์ แจ้งสว่าง *******204 BBL บางกรวย
24 B0419 นางสาว รักษ์สุดา หาญประยุทธ *******636 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25 B0517 นางสาว เจนจิรา เลิศภาณุมาศ *******588 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาธนาคาร

ศูนย์ท่ีพักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ
แจ้งการโอนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจ ากุญแจ

ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  รอบท่ี 5

โอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาในวันพฤหัสบดีท่ี 9 สิงหาคม 2561 

มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามท่ีเบอร์ 02 555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ

เลขบัญชีท่ี ห้องพัก ช่ือ - นามสกุล

ส่งเอกสารครบถ้วนและมี "ใบแจ้งความ" ใบเสร็จรับเงินค่าประกันฯ หาย
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26 B0518 นางสาว ภัทรวิจิตรา สุพล *******780 BBL บางกรวย
27 B0703 นางสาว วริษา อุ่นศรี *******823 BBL บางกรวย
28 B0718 นางสาว จิราภรณ์ สหวัฒน์ *******203 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29 B0801 นางสาว สุชัญญา ทิพย์พงษ์จิตรา *******456 BBL บางกรวย
30 B0814 นางสาว วรลักษณ์ ปาลวัฒน์ *******433 BBL บางกรวย
31 B0814 นางสาว ศศิกานต์ บุตรภู *******286 BBL บางกรวย
32 B0815 นางสาว พริมพลอย รอดพลอย *******466 BBL บางกรวย
33 B0820 นางสาว ไอยลดา ก๋งจุ้ย *******667 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
34 B1012 นางสาว เขมทิพา ทองเจริญ *******755 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
35 B1101 นางสาว ธัญวรัตน์ วิริยะเชษฐ์กุล *******367 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
36 B1103 นางสาว ประภัสสร ภะวะภูทะ *******973 BBL บางกรวย
37 B1103 นางสาว ศศิพร พรมมาอินทร์ *******237 BBL บางกรวย
38 B1213 นางสาว สิริกานต์ ไชยสัตย์ *******314 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
39 A0712 นาย ถกลกร ทองดอนนาค *******196 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40 A1215 นาย สุรกิต อ่ึงฮวบ *******782 BBL ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
41 B0620 นางสาว พิชญ์พินทุสร ลอยเวียงค า *******231 BBL บางกรวย

*จบรายการ*
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