
ค ำชี้แจงเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลของกองเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
 กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ชื่อ - สกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
(หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุตัวตนได้) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวนี้สมาชิกฯ ได้ให้
ไว้เมื่อมีการติดต่อขอใช้บริการผ่านแบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ ของกองฯ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการหรือเพื่อติดต่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยตามที่จ าเป็นเท่านั้น โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศจะเก็บรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล  

 ดังกล่าวอยา่งเหมาะสม 
Privacy Notice of Division of Information Technology. 
 Division of Information Technology will collect personal data of Mahidol university’s IT members such as first name, last name, national 
ID card number (passport number or other identified documents) address, phone number, E-mail Address, etc., that are provided when 
members request services via our service request forms. The purpose of collecting IT members personal data is only for IT services and 
announcement providing to our members. Division of Information Technology will maintain the security of our member personal data 
appropriately. 

 

หมำยเหต ุ  1. โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัว พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (Please attach a copy of your employee card with certified copy.) 
(Remark) 2. โปรดระบุ E-mail ส ำรอง ของท่ำนเพื่อใช้รับ Reset password link  (Please specify an alternative E-mail to receive reset password link.) 

3. กองเทคโนโลยีสำรสนเทศจะด ำเนินกำรส่ง Link เพื่อรับ Password ใหม ่ไปยัง E-mail ส ำรองของทำ่น โปรดตรวจสอบ E-mail ของทำ่น เพื่อเขำ้ไปกด 
Link ตั้งรหัสผ่ำนใหมด่้วยตนเอง (Information Technology Department will send a password reset link to your email. Please check 
your inbox for the manual reset password link.) 

 
กรุณำส่งแบบฟอร์มมำที่กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนอธิกำรบดี (Please send this form back to Division of Information Technology, Office of the 
President) อีเมล (E-mail address): account@mahidol.ac.th  สอบถามเพิ่มเติม (For more Information, please call)      0-2849-6022 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประเภทสมาชิก (Member Type)   บุคลากร (Staff)    เจ้าหนา้ที่ในโครงการ/หน่วยงาน (Project Staff)  
  ผู้เกษียณอาย ุ(Retire Staff)  แพทย์ประจ าบ้าน (Resident)  
  อาจารยพ์ิเศษ (Lecturer)     โครงการ/หน่วยงานของมหาวิทยาลยั (Project/Department)  

 อื่น ๆ /Other......................................................................................................... 
ข้อมูลสมำชิก  (Member Profile) 
ชื่อ – สกุล (First name - Last name)………………………………………………….……………. Username/Email address .................................................................@mahidol.ac.th 
โปรดระบุ E-mail ส ารอง ที่ไม่ใช ่E-mail ของมหาวิทยาลยัมหิดล  (Please specify an alternative E-mail, don’t use Mahidol E-mail.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เลขประจ าตัวประชาชน (ID card/Passport no.)......................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ มอืถือ (Mobile no.).............................................................................. ที่ท างาน (Office no.)..................................................................................................... 
 
** ส ำหรับกรอกข้อมูล กำรขอรบั Password ใหม่ ส ำหรบัรหัสใช้งำนเครือขำ่ยสื่อสำรมหำวิทยำลยั ประเภทโครงกำร/หน่วยงำน เทำ่น้ัน  
(For project/department member only) 
ชื่อโครงการ/หน่วยงาน (Name of project/department)..................................................................................................................................................................................... 
Username/Email address..........................................................................................................................................................................@mahidol.ac.th  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน (Name of person in charge)......................................................................................................................................................................... 
โปรดระบุ E-mail ส ารอง ของผู้รับผิดชอบ (Please specify an alternative E-mail.)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile no.)................................................................. ที่ท างาน (Office no.)................................................................................................................ 
  

  
ข้าพเจ้ารับทราบค าชี้แจงเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหิดล และยินดีจะปฏิบตัิตามแนวทางการให้บริการสมาชิกเครือข่าย

สื่อสารและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
              จึงขอลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

I hereby agree to the privacy notice of Division of Information Technology Mahidol University and the membership service guidelines of  
the division.  

Confirm that the above details are true 
 

ลงชื่อ (Signature).................................................................ผู้ยื่นค ำขอ 
    (........................................................................) 

วันที่ (Date)......../........./.......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“เป็นเลิศด้ำน IT เต็มทีด่้วยใจบริกำร” 

แบบฟอร์มขอ Password ใหม ่สมำชกิเครือข่ำยสื่อสำรมหำวิทยำลัยมหิดล (New Password Request Form) 
 

mailto:account@mahidol.ac.th

