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รายช่ือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

(รอบลงทะเบียนวันที่ 17 – 24 มกราคม 2565) 
จ านวน 26 คน 

 
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล คณะ/ส่วนงาน 

1 6413276 พิเชษฐ์ คล้ายสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 6127018 ฟิรฮาน  ดาแลหมัน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

3 6413235 ณัฐรดา แตงรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4 6406028 เจนณรงค์ มงคลสูง คณะเทคนิคการแพทย์ 

5 6389272 วรินทร วงเศษ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

6 6409150 กิติยา  แก้วขุนทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 

7 6407046 มนัสชนก ทองดอนเก็บ คณะเทคนิคการแพทย์ 

8 6325055 ภัทรานิษฐ์  นิธิเมธวิรานนท์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

9 6409078 ภัทรนันท์  สายสีไชย คณะพยาบาลศาสตร์ 

10 6370104 เจนจิรา จันทร์เเก้ว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

11 6225015 เพชราภรณ์ อินทรมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

12 6308156 อภิสิทธิ์  สุดโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

13 6423020 ธัญพิชชา ฤทธิรักษ์ คณะกายภาพบ าบัด 

14 6209203 ลักษณพร จะเรียมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

15 6470202 เพ็ญหทัย ปลูกปลื้มศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ 

16 6405050 ฟาฎีลา หมาดทิ้ง คณะวิทยาศาสตร์ 

17 6306042 ณรงค์ชัย ค ามูลตรี คณะเทคนิคการแพทย์ 

18 6419044 ปัณณวัชน์ พลทอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

19 6327047 อามีน ยูโซะ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

20 6422087 ณัฐฐานุช ขันธคีรีวัฒน์ สถาบันพระบรมราชชนก 

21 6106065 ธนภรณ์ บุญรักษาทรัพย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

22 6409252 นิสรีน ล าเลียงพล คณะพยาบาลศาสตร์ 

23 6309192 กัญญาณัฐ จีนสกุล คณะพยาบาลศาสตร์ 

24 6409117 อัสมะญ์  เบ็ญนา คณะพยาบาลศาสตร์ 

25 6224242 วรรณทรัพย์ โชติวรรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

26 6270220 สหชาต ภูมิคอนสาร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
-------------------------------- 

 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ขำดแคลนอุปกรณ์ส ำหรับ
กำรเรียนออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จะต้องด ำเนินกำรดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 
เข้ำร่วมกลุ่มไลน์ ตำม QR CODE ด้ำนล่ำง เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนและแจ้ง

ข่ำวสำรต่ำง ๆ ต่อไป 

 
https://bit.ly/3t4LUCx 

 

ข้อ ๒. ยืนยันการรับสิทธิ์และขอรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
 2.1. หลังจำกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ขอยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับกำรเรียนออนไลน์ 
นักศึกษำจะต้องท ำกำรยืนยันกำรได้รับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/sa/MUnotebook โดยกรอก
รำยละเอียดยืนยันกำรรับสิทธิ์และวิธีกำรเข้ำรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครบถ้วน ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 
2565 หากนักศึกษาไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ที่ได้รับ 

2.2. มหำวิทยำลัยจะจัดส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักศึกษำผ่ำนทำงไปรษณีย์เท่ำนั้น ยกเว้น
นักศึกษำที่อยู่ในหอพักนักศึกษำของมหำวิทยำลัยและภำยในพ้ืนที่ศำลำยำ สำมำรถมำรับด้วยตัวเองได้  

2.2.1 นักศึกษาที่อยู่ภายในพื้นที่ศาลายาและหอพักนักศึกษา 
1) นักศึกษำสำมำรถมำรับเครื่องได้หลังจำกยืนยันกำรรับสิทธิ์ในวันที่ 21-22 กุมภำพันธ์ 2565 

ในเวลำ 09.30 - 16.00 น. ณ หอพักนักศึกษำ บ้ำนศรีตรัง (หอ ๑๑) ชั้น ๑ ห้องประชุมบ้ำนศรีตรัง ซึ่งสำมำรถ
เลือกวัน - เวลำที่จะเข้ำมำรับได้ภำยในแบบฟอร์มยืนยันกำรรับสิทธิ์  

2) นักศึกษำต้องน ำส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับพร้อมเซน็รับรองส ำเนำถูกต้องมำเพ่ือใช้ในกำรท ำ
สัญญำยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในวันที่มำรับเครื่อง ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ โดยนักศึกษำต้องมำรับ
เครื่องด้วยตนเองเท่ำนั้น ไม่สำมำรถให้ผู้อ่ืนมำรับแทนได้ 

2.2.2 นักศึกษานอกพื้นที่ศาลายา 
ส ำหรับนักศึกษำที่อยู่นอกพ้ืนที่ศำลำยำ มหำวิทยำลัยจะจัดส่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำงไปรษณีย์ให้ 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) นักศึกษำต้องท ำสัญญำกำรยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับมหำวิทยำลัยก่อนกำรจัดส่งเครื่องฯ โดย

เจ้ำหน้ำที่จะส่งสัญญำยืมให้ภำยหลังจำกกำรยืนยันสิทธิ์ผ่ำนอีเมล์ที่นักศึกษำใช้ในกำรลงทะเบียน หำกนักศึกษำไม่
พบอีเมล์ดังกล่ำวสำมำรถดำวน์โหลดสัญญำยืมได้ท่ีเว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/sa/MUnotebook 
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2) ให้นักศึกษำท ำกำรดำวน์โหลดสัญญำยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก น ำมำกรอกรำยละเอียดและ
เซ็นชื่อก ำกับให้ครบถ้วน จำกนั้นแนบส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ  
 3) ส่งเอกสำรทั้งหมดมำที่กองกิจกำรนักศึกษำด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์มำที่ กองกิจกำร
นักศึกษำ โดยจ่ำหน้ำซองว่ำ “กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ยืมโน้ตบุ๊ก) ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 17 - 24 
มกราคม 2565”  
 4) อัพโหลดไฟล์ pdf ของสัญญำยืมและส ำเนำบัตรประชำชนใน google form เพ่ือใช้เป็น
หลักฐำนในกรณีที่เอกสำรเกิดสูญหำยระหว่ำงกำรส่งและเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้นได้  
โดยตั้งชื่อไฟล์ด้วย รหัสนักศึกษำ_ชื่อนักศึกษำ_สัญญำยืม.pdf หำกนักศึกษำไม่ด ำเนินกำรท ำสัญญำในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวจะถือว่ำนักศึกษำสละสิทธิ์ที่ได้รับ 

5) เมื่อนักศึกษำได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำกบริษัทขนส่งแล้ว ให้ท าการบันทึกวีดีโอในช่วงการ
เปิดกล่องพัสดุและตรวจสอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่ง หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจริง ให้
นักศึกษำส่งวีดีโอ หลักฐำนที่ได้ท ำกำรถ่ำยไว้มำยังกองกิจกำรนักศึกษำที่อีเมล์ krongkwan.bua@mahidol.ac.th 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรประสำนงำนกับบริษัทขนส่งเพ่ือขอเบิกค่ำประกันพัสดุและท ำกำรเปลี่ยนเครื่องให้กับ
นักศึกษำต่อไป  

๖) เมื่อนักศึกษำได้รับเครื่องฯเรียบร้อยแล้ว ให้ลงชื่อก ำกับที่ใบขอยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อม
ตรวจเช็คอุปกรณ์ว่ำครบถ้วนหรือไม่ จำกนั้นอัพโหลดใบขอยืมลงในฟอร์มแบบตอบรับกำรได้รับเครื่องเพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่น ำเอกสำรไปท ำสัญญำต่อไป 
 
 
 
 


