
แบบฟอรมขอใชพื้นท่ีสําหรับจัดทําฐานขอมูลเว็บไซด   
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
วันที่............/.................../................. 

เร่ือง   ขอใชพ้ืนที่สําหรับจัดทําฐานขอมูลเว็บไซด 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......สมบัติ......นามสกุล........นํ้าจันทร......เบอรภายใน.....1810.... มือถือ...086-5158624   
 สถานภาพ   � อาจารย       อาจารยพิเศษ      บุคลากร      �  อื่นๆ................................................................................. 
 สังกัดหนวยงาน  คณะ/สํานัก/สถาบัน .........บัณฑิตวิทยาลัย........................................................................................................ 

มีความประสงคขอความอนุเคราะหจัดสรรพื้นที่ฐานขอมูลเว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ  สําหรับใชในงาน..................................  
 .............เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

กรุณากรอกขอมูลสวนน้ี 
  Host address :  www.bsru.ac.th 
 

                 ช่ือ database :                 (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

  ช่ือผูใช (User name)  :                 (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
  

  รหัสผาน (Password) :                 (อักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเทาน้ัน) 
 

           E-mail :   ………Sombat@hotmail.com…………………………   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ลงช่ือ..........สมบัติ   นํ้าจันทร.........(ผูขอรับบริการ)              
                 (......นายสมบัติ   นํ้าจันทร......) 

เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร  

 บันทึกผูรับเร่ือง  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
�ไดรับเอกสารการขอใชพ้ืนที่เว็บไซดเรียบรอย 
     โดย ช่ือ ...........................สกุล......................(ผูรับเร่ือง)
      รับเรื่องเมื่อวันที่........................................................... 

� อนุมัติ 
� ไมอนุมัติ   เน่ืองจาก............................................................ 

 บันทึกผูปฏิบัติ 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 
ความคิดเห็น............................................................................. ดําเนินการเรียบรอย  เมื่อวันที่..................................... �  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 
                              

� ไมสามารถดําเนินการได  
      เน่ืองจาก....................................................................... 
      ..................................................................................... 
       .................................................................................... 
                     ลงช่ือ..................................(ผูอนุมัติ) ลงช่ือ..................................(ผูปฏิบัติ) 

                    (วันที่........./............./............                                 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร)                   

 
*หมายเหต*ุ   1.  กรุณากรอกรายระเอียดใหครบถวน  กอนสงแบบฟอรมทุกคร้ัง 
    

สนค. สารสนเทศ 02 

เลขท่ี........................ 

 

 

 

 

ติดตอสอบถาม: สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อาคาร 10 ช้ัน 8 โทร.1723 หรือ 1988 



 
สําหรับผูขอรับบริการ 

              Host address :  www.bsru.ac.th 
              ช่ือ database  :        (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

     ช่ือผูใช (User name)  :       (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
รหัสผาน (Password)  :       (อักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเทาน้ัน) 

 
 
 

ขอตกลงสําหรับการขอพ้ืนท่ีสรางเว็บไซต 

 1. การเรียกใชงานพ้ืนที่เว็บไซด URL   http://www.bsru.ac.th/......................................... (ตามดวยช่ือผูใช) 
2. การเรียกใชฐานขอมูลที่ URL   http://www.bsru.ac.th/phpmyadmin/  แลวใสช่ือผูใช และรหัสผานของทาน       
3. การขอพ้ืนที่สรางเว็บไซดจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับ E-mail ตอบกลับไปยังผูขอใชงานแลวเทาน้ัน 
4. ใชงานผานโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Cute FTP, WSFTP  
5. การใหบริการฐานขอมูล ใหนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน  หากขอมูลสูญหายไมวากรณีใดๆ  ทาง

สํานักคอมพิวเตอรจะไมรับผิดชอบ  และหากมีการปรับปรุงเคร่ืองแมขายใหบริการทางสํานักคอมพิวเตอรจะแจงใหทราบลวงหนาทาง 
www.bsru.ac.th     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมขอใชพื้นท่ีสําหรับจัดทําฐานขอมูลเว็บไซด   
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
วันที่............/.................../................. 

เร่ือง   ขอใชพ้ืนที่สําหรับจัดทําฐานขอมูลเว็บไซด 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล............................เบอรภายใน................ มือถือ.....................   
 สถานภาพ   �   อาจารย      �   อาจารยพิเศษ     �  บุคลากร      �  อื่นๆ
................................................................................. 
 สังกัดหนวยงาน  คณะ/สํานัก/สถาบัน .......................................................................................................................................... 

มีความประสงคขอความอนุเคราะหจัดสรรพื้นที่ฐานขอมูลเว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ  สําหรับใชในงาน..................................  
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

กรุณากรอกขอมูลสวนน้ี 
  Host address :  www.bsru.ac.th 
 

                 ช่ือ database :                 (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

  ช่ือผูใช (User name)  :                 (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
  

  รหัสผาน (Password) :                 (อักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเทาน้ัน) 
 

           E-mail :   …………………………………………………………   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ลงช่ือ..................................................(ผูขอรับบริการ)              

                 (..................................................) 
เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร  

 บันทึกผูรับเร่ือง  ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
�ไดรับเอกสารการขอใชพ้ืนที่เว็บไซดเรียบรอย 
     โดย ช่ือ ...........................สกุล......................(ผูรับเร่ือง)
      รับเรื่องเมื่อวันที่........................................................... 

� อนุมัติ 
� ไมอนุมัติ   เน่ืองจาก............................................................ 

 บันทึกผูปฏิบัติ 

.................................................................................................. 

................................................................................................. 
ความคิดเห็น............................................................................. ดําเนินการเรียบรอย  เมื่อวันที่..................................... �  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 
                              

� ไมสามารถดําเนินการได  
      เน่ืองจาก....................................................................... 
      ..................................................................................... 
       .................................................................................... 
                     ลงช่ือ..................................(ผูอนุมัติ) ลงช่ือ..................................(ผูปฏิบัติ) 

                    (วันที่........./............./............                                 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร)                   

 
*หมายเหต*ุ   1.  กรุณากรอกรายระเอียดใหครบถวน  กอนสงแบบฟอรมทุกคร้ัง 
    

สนค. สารสนเทศ 02 

เลขท่ี........................ 

 

 

 

 

ติดตอสอบถาม: สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อาคาร 10 ช้ัน 8 โทร.1723 หรือ 1988 



 
สําหรับผูขอรับบริการ 

              Host address :  www.bsru.ac.th 
              ช่ือ database  :        (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

     ช่ือผูใช (User name)  :       (อักษรภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
รหัสผาน (Password)  :       (อักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเทาน้ัน) 

 
 
 

ขอตกลงสําหรับการขอพ้ืนท่ีสรางเว็บไซต 

 1. การเรียกใชงานพ้ืนที่เว็บไซด URL   http://www.bsru.ac.th/......................................... (ตามดวยช่ือผูใช) 
2. การเรียกใชฐานขอมูลที่ URL   http://www.bsru.ac.th/phpmyadmin/  แลวใสช่ือผูใช และรหัสผานของทาน       
3. การขอพ้ืนที่สรางเว็บไซดจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับ E-mail ตอบกลับไปยังผูขอใชงานแลวเทาน้ัน 
4. ใชงานผานโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Cute FTP, WSFTP  
5. การใหบริการฐานขอมูล ใหนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน  หากขอมูลสูญหายไมวากรณีใดๆ  ทาง

สํานักคอมพิวเตอรจะไมรับผิดชอบ  และหากมีการปรับปรุงเคร่ืองแมขายใหบริการทางสํานักคอมพิวเตอรจะแจงใหทราบลวงหนาทาง 
www.bsru.ac.th     
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