
 

                                                  Biographical Information Change Form 
(แบบคํารองขอแกไขขอมูลนักศึกษา) 

(วัน)_____Month (เดือน)________Year (ป)______ 
(Mr./ Mrs./ Ms./Title) First Name (ชื่อ)……………………………………………Surname (ชื่อ)…………………….………….……………Group(กลุม)…………….. 

Telephone (โทร.)…………….…………………………………….……… Email Address (อีเมล)…..…………………………………………………………..………………… 

Student ID (รหัสนักศึกษา)    

Degree of Study (ระดับ):    Master’s Degree (ป.โท)     Doctoral Degree (ป.เอก)    Other (อื่นๆ) ……………….…….………….. 

Field of Study (สาขาวิชา) ……………….…………………………………….……….… Faculty (คณะ)…….………………………………..……….……………………………… 

Reason (s) for changing biographical information (attach supporting documents) 

(มีความประสงคขอแกไขขอมูลทางการศึกษา (กรุณากรอกขอมูลตวับรรจงใหถูกตองชัดเจนและแนบเอกสารประกอบ)) 

  1. Change first name from (เปลี่ยนช่ือจากเดิม) ………………………....……………………...…. to (เปน)……………….……………………………………… 

  2. Change surname from (เปลี่ยนสกุลจากเดิม) ……………………….……………..……..……... to (เปน)……………………….……………………………… 

  3. Change the name title from (เปลี่ยนคํานําหนาจากเดมิ)…….……………..………………. to (เปน)……………………….……………………………... 

  4. Change the address according to the household registration. . (เปลี่ยนท่ีอยูตามทะเบียนบาน) 

from (จากเดิม) ……………………….…………..………………………………………….………….………………………………………………………………….……...  

to (เปน)………………………………………………………….………………….……….…………………………………………………………………………..…………….. 

  5. Change the current address from (เปลี่ยนท่ีอยูท่ีติดตอไดจากเดิม) …….…….……………….….…. to (เปน) ......……………….……….……… 

  6. Change the bank account number from (เปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารจากเดิม) ..........................to (เปน)................................... 

  7. Change photo (เปลีย่นรูปในระบบ)  

  8. Others (please specify) (อ่ืนๆ โปรดระบุ) ……………………………………………………….………..……………………………………………………………. 

Attachment:  Student is required to attach supporting documents that proves the changes and also to self-certify them.             
(เอกสารแนบ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   1. A copy of government issued name change documentation. (สําเนาการเปลี่ยนช่ือ / นามสกุล) 

 2. A copy of government issued title change documentation. (สําเนาขอเปลี่ยนคํานําหนา) 

 3. A copy of current household registration. (สําเนาทะเบียนบาน) 

 4. A copy of the bank book (สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร) 

 5. A photo (รูปถาย) 

 6. Others (Please Specify) (อ่ืนๆ โปรดระบุ) ....…………………………………………..……………………………………………………………. 

NOTE: In case of name or photo change, student is required to make a new student ID card. Please contact the counter 
service at the Office of Academic Affairs to obtain the form and instruction. The new student ID card will be issued within 
one month. (หมายเหตุ กรณีเปลื่ยนชื่อ นามสกุล หรือรูป นักศึกษาตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม สามารถติดตอเคานเตอรบริการ สํานัก 
สงเสริมวิชาการ เพ่ือขอแบบคํารองทําบัตรนักศึกษาใหม (โดยมีอัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศของสถาบันฯ) แลวดําเนินการตาม
กระบวนการ และรอรับบัตรใหมภายใน 1 เดือน) 

Student’s signature (ลายมือช่ือ นศ.) ……………………………..……………………………………….. 
(………………………………………………………………………) 

Date ………………. /……………….…….. /……………… 

Process within the Office of Academic Affairs. (ขั้นตอนการดําเนินการจากสํานกัสงเสริมวิชาการ) 

 

 

 

 

Received No.  AA-G.03/2559 

Received by.  Date 

1.2  Manager / SRD Officer  
       (ผลการดําเนินการ) 
  Processed (ดําเนินการแลว)      Did not process (ไมดําเนินการ) 
.……………………………………………………………………………………………………… 

Signature ……………………….…………….……………. 

( ………………………………………………… ) ……./ …... /….... 

 

1.1 Director / Assistant Director / Manager’s comment 
(ผอ.สํานักสงเสริมวิชาการ) 

        Approved (อนุมัติ)       Do not process (ไมอนุมัติ) 
.…………………………………………………………………………………………..………… 
 
Signature ………………………….…………….………..……. 
( ………………………………………………… ) …..…./ ……... /……... 
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Instructions to submit the Request Form to Change Student’s Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

A student obtains the request form at the counter service, Office of Academic 
Affairs, or downloads at http://reg.pim.ac.th 

นักศึกษารับแบบคํารอง ท่ีเคานเตอรบริการ สํานักสงเสรมิวิชาการ (สสว.) 
หรือ ดาวนโหลดเอกสารในหนาขาวประกาศ ท่ี http://reg.pim.ac.th 

 

Completely fill out the form. 
กรอกแบบคํารองใหครบถวนตามความเปนจริง 

The student submits the request form to the Office of Academic Affairs in order to 
obtain an approval from the director of the Office. 

นักศึกษาสงแบบคํารอง ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ เพ่ือรับความเห็นชอบ / อนุมัต ิจากผูอํานวยการ
สํานักสงเสรมิวิชาการ 

Completion. 
สําเรจ็ 

Officers process the request. 
เจาหนาท่ีงานบัณฑิตศึกษาดาํเนินการ 

Notify related departments. 
แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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