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ข้อมูลสมาชิก / ผู้รับผิดชอบรหัสใช้งานเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัย (Member profile) 
ค ำน ำหน้ำ (Title)  .........................  ช่ือ – สกุล (Name – Last name) .................................................................................................................... 
Username /E-mail Address …………………………………………………………………@mahidol.ac.th 
เลขประจ ำตัวประชำชน (ID card/Passport no.) ……………................................................ประเทศ (Country) …………........................................... 
ส่วนงำน (Faculty/Institute/College)....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile no.) ..........................................................โทรศัพท์ท่ีท ำงำน (Office no.)........................................................................... 

 
  1. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (Profile update request) 

  ช่ือ – สกุลภำษำไทย  (Change Thai name)  เดมิ (Prior)......................................................เป็น (to).................................................... 
  ช่ือ – สกุลภำษำอังกฤษ (Change English name) เดมิ (Prior)................................................เป็น (to)................................................... 
 Username/E-mail address เดมิ (Prior)..........................................................................เป็น (to).......................................................... 
 ประเภทสมำชิก (Change member type) เป็น (to)    บุคลำกร (Staff)     เจ้ำหน้ำท่ีในโครงกำร/หน่วยงำน (Project staff)    
 แพทย์ประจ ำบ้ำน (Resident)    อื่น ๆ /Other 
.............................................................................................................................. 

 เปลี่ยนหน่วยงำนต้นสังกัดเป็น (Change affiliation to)  
• คณะ/สถำบัน/วิทยำลยั (Faculty/Institute/College) ………………………………………………………………………………………..................... 
• ภำควิชำ/หน่วยงำน (Department)……………………………………………………………………………………………………………............................ 
 

 2. ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ/หน่วยงาน (Project/department profile update request) 
  เปลี่ยนช่ือผูร้ับผดิชอบรหัสใช้งำนฯ (Change name of person in charge)   

เดิม (Prior)....................................................................................เปน็ (to)................................................................................................. 
  เปลี่ยนช่ือโครงกำร/หน่วยงำน (Change name of project/department)  

เดิม (Prior)....................................................................................เปน็ (to)................................................................................................ 
  เปลี่ยน (Change) Username/E-mail address  

เดิม (Prior).....................................................................................เปน็ (to)............................................................................................... 
 

 3. ขอยกเลิกการใช้งาน (Account cancellation) เนื่องจำก (Reason)............................................................................................................... 
วันท่ีมีผลบังคับ (Effective Date)......................................................................... 
หมำยเหตุ  กรุณำส ำรองข้อมูลที่อยู่ใน Inbox ของท่ำน ก่อนท ำกำรยกเลิกกำรใช้บริกำรเครือข่ำยสื่อสำรฯ เนื่องจำกกองเทคโนโลยสีำรสนเทศ

จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ กับข้อมูลของท่ำน (Please back up your data before cancelling the service as we will not 
respond for any loss of data.) 

 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ  
(I confirm that the above details are true.) 

 
 ลงชื่อ (Signature) ................................................................... 
 (…………………………………………………………………………..) 
 วันท่ี (Date)….……. / ………… / ………… 

 
➢ กรณีเปลี่ยน ชื่อ - สกุล โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัว และ ใบเปลี่ยน ชื่อ- สกลุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

(If you change name or last name please attach a copy of your employee card and Certificate of name/last name change 
with certified copy) 

➢ กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด  โปรดแนบหนังสือค าสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงาน  
 (If you change affiliation please attach a copy of the current contract.) 
  
กรุณาส่งกลับมาท่ีกองเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานอธิการบดี   
(Please send this form back to Division of Information Technology, Office of the President) 
อีเมล (E-mail address): account@mahidol.ac.th   Fax 0-2849-6039                             
สอบถำมเพิ่มเติม (For more Information, please call)  0-2849-6022 

“เป็นเลิศด้าน IT เต็มที่ด้วยใจบริการ” 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูสมาชกิเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล (Change Request Form) 
 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูสมาชกิเครือข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล (Change Request Form) 
 
 

mailto:account@mahidol.ac.th

