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คู่มือการลงทะเบยีนศษิยเ์ก่า Alumni ใน We Mahidol  Application 
 

1. การเปิดใช้ We App คร้ังแรกหลังจาก Install โปรแกรม 

  ให้ผู้ใช้งานคลิกยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้ันตอนดังนี้ 

      

รูปที่ 1 ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้งาน 

        

รูปที่ 2 นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล 
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รูปที่ 3 ข้อมูลแอปพลิเคชั่น 

 

2. ขั้นตอนการลงทะเบยีน ส าหรับศิษยเ์ก่า 

การลงทะเบียนส าหรับศิษย์เก่าที่จบก่อนปีงบประมาณ 2562 เพ่ือขอรหัสผู้ใช้งาน ในการ login เข้า we 

App มีขั้นตอนดังนี้ 

          

รูปที่ 4 ขั้นตอนการเข้าไปเรียกใช้ปุ่มลงทะเบียน (ส าหรับศิษย์เก่า) 

น าเมาสค์ลิกท่ีรูปคน 



 คูมื่อการลงทะเบียนศิษยเ์ก่า Alumni We App        หนา้ 4 
 

OPIT-DA-We App (Alumni)-UM-USERMU-V01-20211224      กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ส  านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

           

รูปที่ 5 หน้าจอการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า 

           

รูปที่ 6 ใส่อีเมล์ส่วนตัวที่ติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์,รหัสนักศึกษา และกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
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รูปที่ 7 หน้าจอขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชน 

        

รูปที่ 8 หน้าจอขั้นตอนการถ่ายหน้าตรง 

       

รูปที่ 9 หน้าจอขั้นตอนถ่ายภาพคู่บัตรประชาชน 
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รูปที่ 10 หนา้จอแสดงการยืนยนัตวัตนเรียบรอ้ยแลว้ 

3. ตรวจสอบผลการลงทะเบยีนศิษยเ์ก่า 

 หลงัจากยืนยนัตวัแลว้ ใหร้อประมาณ 5 วนั ทางกองกิจการนกัศกึษา หนว่ยศิษยส์มัพนัธ ์จะท าการ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดล้งทะเบียน และแจง้ผลการลงทะเบียนผา่นไปทาง Email ของผูใ้ชง้านท่ีไดแ้จง้ไวต้อน

ลงทะเบียน 

3.1 กรณีได้รับการอนุมัติ 

 

รูปท่ี 11 หนา้จอ Email ท่ีไดร้บัการอนมุตัิท่ีจะไดส้รา้งบญัชีผูใ้ชง้านประเภทศษิยเ์ก่า 

 หลงัจาก 1 วนัจะมี Email แจง้มายงัผูใ้ชง้านใหท้ าการ Activate Account  

คณุทดสอบ   ศิษยเ์ก่า 
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รูปท่ี 12 หนา้จอ Email ท่ีระบบไดส้รา้งบญัชีผูใ้ชง้าน และใหไ้ปเปิดใชง้านบญัชีตาม link ท่ีแจง้ 

 

รูปท่ี 13 หนา้จอการเปิดใชง้านบญัชีท่ี https://it-portal.mahidol.ac.th/alumni  

 ใหก้รอกรายละเอียด รหสันกัศกึษา, เลขบตัรประชาชน, วนัเดือนปีเกิด ตามขัน้ตอนของระบบ พรอ้ม

ก าหนดรหสัผา่น ในการใชง้าน Account Alumni 

3.2 กรณีไม่ได้รับการอนุมัติ 

 
รูปท่ี 14 หนา้จอ Email ท่ีไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิแจง้ไปยงัผูข้อใชง้านลงทะเบียนศษิยเ์ก่า 

4537001 

test.alu@alumni.mahidol.ac.th 

คณุทดสอบ   ศิษยเ์ก่า 

4537001 
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4. การเปลี่ยนรูปภาพบัตรแสดงตน (Virtual ID) ใน We App 

ใหท้  าการ login เขา้ WeApp ดว้ย ช่ือ.นามสกลุ@alumni.mahidol.ac.th  ตามท่ีไดล้งทะเบียนศษิยเ์ก่า  

            

รูปที 15 หนา้จอการ login เขา้ We App และตรวจสอบรูปบตัรแสดงตน 

                

รูปท่ี 16 หนา้จอเลือกรูปภาพท่ีจะน าไปแสดงท่ีบตัรแสดงตน 

mailto:เข้า%20WeApp%20ด้วย%20ชื่อ.นามสกุล@alumni.mahidol.ac.th
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รูปท่ี 17  หนา้จอบตัรแสดงตน (Virtual ID) หลงัจากเปล่ียนรูปภาพแลว้ 

 

Test   Alumni 

4537001 


