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Number 5: Show your Email Address @bu.ac.th.  

หมายเลข 5: Email Address @bu.ac.th ท่ีจะได้รับ 

 

Number 6: Specify your password. 

หมายเลข 6: ระบรุหสัผา่นท่ีต้องการ 

 

Number 7: Confirm your password. 

หมายเลข 7: ยืนยนัรหสัผ่านให้เหมือนกบัหมายเลข 6 

 

Number 8-11:  Specify your hint question, hint answer, secondary E-mail address and 

telephone number for check in case forgotten password. 

หมายเลข 8-11: กรอกคําถาม และเบอร์โทรศพัท์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบกรณีท่ีลืม Password 

 

4. When you fill detail complete you should to click “Register New Account” in number 12 

เม่ือกรอกข้อมลูครบแล้วให้ทําการยืนยนัโดยคลิกปุ่ ม Register New Account ดงัหมายเลข 12 

[Register New Account] 

5. When you create Faculty account successfully. You can test account by fill your 

username and password at http://inet.bu.ac.th. 

บคุลากรท่ีสร้าง Account เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าทดสอบการใช้งาน โดยนํา Username 

และ Password ท่ีได้ไปใช้งานท่ีเวบ็ไซต์ http://inet.bu.ac.th 
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Remark หมายเหตุ 

1) Internet Service Account or http://inet.bu.ac.th offer change password service and 

register BU Wi-Fi by MAC Address of the Laptop Smartphone or Tablet that can connect 

to Wi-Fi. 

สามารถเปลี่ยน Password และลงทะเบียนใช้งาน BU Wi-Fi ด้วย MAC Address ของอปุกรณ์

โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ตท่ีสามารถเช่ือมตอ่ Wi-Fi ได้ โดยเข้าไปท่ี URL 

http://inet.bu.ac.th 

  

2) MyBU service and gmail account is available in next day. 

บริการ MyBU และ Gmail จะสามารถใช้งานได้ในวนัทําการถดัไป 

 

3) If you have problem about registration or usage BU Account, Please contact 1715 

หากท่านมีปัญหาการลงทะเบียนหรือการใช้งาน BU Account กรุณาติดตอ่เบอร์ภายใน 1715 

 

4) If your Faculty information is incorrect, Please contact 1815 or 1816 

หากพบว่าข้อมลูสว่นตวัของท่านไม่ถกูต้อง เชน่ วนัเดือนปีเกิด หรือช่ือ นามสกลุไม่ถกูต้อง กรุณา

ตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เพ่ือแก้ไขข้อมลู ติดตอ่เบอร์ภายใน 1815 หรือ 1816 

Computer Center   

 

 


