แบบฟอร์มขอใช้ E-mail Address
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.0 2942 6800 ต่อ 2933 (Tel. 0 2942 6800 ext.2933)
วันที่ (Date) ...........................................
เรื่อง

ขอ E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Subject Request E-mail Address of Chandrakasem Rajabhat University

เรียน

รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

To

Deputy Director of Information Technology

สิ่งที่แนบมาด้วย สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรที่ราชการออกให้
Attachment

A copy of ID card or a copy of government official card or a copy of government issued card

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล.............................................................
Name (Mr./ Mrs./ Miss)............................................................ Last name.................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน / บัตรราชการ (ID Card ) ...........................................................................................................................
ตาแหน่ง (Position) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภทบุคลากร (Human resources)
 ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจา (Public Servant / University employee)
 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (Temporary Employee)
 อื่น ๆ (Others) ……………………...........................................................................
สังกัดหน่วยงาน (Work Unit) ........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Tel.No) ……………................................................................ มีความประสงค์จะขอ E-mail Address
ลงชื่อ..............................................................ผู้ขอใช้บริการ (Applicant)
(............................................................................)
(Signature)

กรุณากรอกข้อมูลส่วนนี้ (Please enter this information)

สาหรับเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( For IT staff )
ชื่อผู้ใช้ (User name) : ……………………………………….@chandra.ac.th ตัวอย่าง (Sample) Name Niracha
รหัสผ่าน (Password) : …………………………………………………………………

Suanak User name : niracha.s

(ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น ความยาว 8-10ตัวอักษร)
(Username and the password should contain only English letters or numbers, 8-10 characters long.)


สาหรับผู้ขอรับบริการ (For service applicant)
ชื่อผู้ใช้ (User name) : ……………………………………….@chandra.ac.th ตัวอย่าง (Sample) Name Niracha
รหัสผ่าน (Password) : …………………………………………………………………

Suanak User name : niracha.s

(ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านควรประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น ความยาว 8-10 ตัวอักษร)
(Username and the password should contain only English letters or numbers, 8-10 characters long.)
เงื่อนไขและข้อตกลง (Terms and conditions)
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานต้องเป็นอาจารย์ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเท่านัน้
(Applicant must be a teacher and system administrator at Chandrakasem Rajabhat University.)

2. Chandra Mail ให้บริการเนื้อที่เก็บข้อมูลจานวน 2 GB และขนาดไฟล์ที่จะแนบต้องไม่เกิน 10 MB ต่อครั้ง
(Chandra Mail provides 2 GB of data storage and up to 10 MB per session.)

3. การให้บริการ e-mail Account จะสิ้นสุดลงเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการลบ Account
ทันที โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (The e-mail service will terminate upon inactivity for a period of one year. The Information Technology Department
reserves the right to cancel the account. Advance notice)

4. ท่านสามารถเข้าไปใช้งาน Chandra Mail ได้ที่ https://www.gmail.com
(Can use Chandra Mail at https://www.gmail.com )

