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การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) Outlook Express  Version 5

คูมือการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ดวย Outlook Express Version 5 นีเ้หมาะสํ าหรับ
กรณีท่ีใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  ในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีผูใชงานหลายๆคน  โดยจะแสดงวิธี การ
ติดต้ัง รายชื่อผูใชแตละราย (New Identity) พรอมการติดต้ังรหัสผานเพ่ือปองกันมิใหผูอ่ืนเขาสูระบบ จด
หมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Box) ของผูใชนั้นๆ  โดยมีข้ันตอนดังนี้

1. เม่ือเปดโปรแกรม Microsoft Outlook Express Version 5  จะปรากฎหนาตางใหคลิกท่ีเมนู  File  แลว
เลือกเมนูยอย Identities แลวเลือกคลิก  Add New Identities  เพือ่สรางชื่อผูใชงาน

(รูปท่ี 1)

2. ในชอง Type you name  ใหใสชื่อนามสกุลจริงของผูใชใหมลงไป
และเลือก    "   Ask me for a password when I start

(รูปท่ี 2)



                                                                                สํ านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Technology Services)! 2

3.   โปรแกรมจะถาม Password  ท่ีจะใชในการ Log In  เขาชือ่ของผูใชใหม ผูใชสามารถกํ าหนดรหัสผานไดเอง
      ซึง่ไมจ ําเปนตองเหมือนกับท่ี สบทร.ออกให  หลังจากนั้น ใหคลิก OK จะปรากฎหนาจอตามรูปท่ี 2

   
                                               (รูปท่ี 3)

4.   จากนั้นโปรแกรมจะถาม  Do you want switch to
      (ช่ือ,นามสกุล ของผูใชใหม)  now ?  กด  Yes

          (รูปท่ี 4)

5.   ในชอง  Display name :  ใส   ชื่อ,นามสกุล  ของทานลงไป  จากนั้นคลิกปุม   Next

                                                                          (รูปท่ี 5)

6. คลิกเลือกท่ีชองวงกลมท่ีมีขอความวา � I already have an e-mail address that I�d like to use.�  จากนั้น
ในชอง  E-mail address  ใหใส  E-mail address  ท่ีทานไดรับจาก สบทร.  แลวคลิกปุม  Next
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         (รูปท่ี 6)

7. ในชอง  My incoming mail server is a ��������.. server  เลือกคา POP3  เพื่อเลือกใชวิธีการ
อานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เแบบ POP3  จากนัน้ใหใสคาดังนี้
•  ชอง  Incoming mail (POP3,IMAP or HTTP) server:  ใหใสคาเปน ampere.gits.net.th
•  ชอง  Outgoing mail (SMTP) server :  ใหใสคาเปน  ampere.gits.net.th

        (รูปท่ี 7)
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8.  จากนั้นใหใสคาตาง ๆ ดังนี้
•  ชอง  Account name :  ใสชื่อบัญชีของทานท่ีทาง สบทร.ออกให
•  ชอง   Password        :  ใสรหัสผานท่ีไดรับจาก สบทร.

      ***  ใหคลิกเคร่ืองหมาย  ✔   ในชอง Remember password นีอ้อกเพื่อความปลอดภัยของบัญชีทาน
เพราะเม่ือเวลา Log In  โปรแกรมจะทํ าการถามรหัสผานทุกคร้ัง เพื่อยืนยันความเปนเจาของบัญชี ***
    คลิกปุม  Next  เพื่อดํ าเนินการตอไป

      (รูปท่ี 8)

9. คลิกปุม  Finish

(รูปท่ี 9)
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10.    เม่ือเสร็จส้ินการใชงานในโปรแกรม  Microsoft Express  ใหทํ าการปดโปรแกรม โดย Logoff  ตามขั้น
ตอน

  ดังนี้  เลือกเมนู  File   แลวเลือกเมนูยอย  Identities  แลวเลือกคลิก  Logoff �..(ชื่อของทาน)�.

      (รูปท่ี 10)

11.   เม่ือปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนแลว   สํ าหรับคร้ังตอไปท่ีจะใชงานโปรแกรม   Microsoft Outlook Express
ก็จะปรากฏชื่อของทานใหเลือก เพื่อทํ าการ Log in เขาโปรแกรมเพ่ืออานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
โดยทานเลือกท่ีชื่อของทานและยืนยัน Password  ท่ีใชในการ Log in  (ขอ 3)

       (รูปท่ี 11)

12. ตอจากนั้นเม่ือทานจะทํ าการอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ใน Inbox  จะปรากฏหนาตาง
      Logon  -  ampere.gits.net.th   
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เพือ่ใหใสรหัสผานกอนเขาสูการอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
•  ในชอง User Name  จะปรากฏชื่อของทานตามท่ี  สบทร.  ออกให
•  ชอง  Password   ใหใสรหัสผานท่ีไดรับจาก สบทร.

    (รูปท่ี 12)

!!!!!!!!!!!!  การเพ่ิมผูใชในการอานจดหมายบนเคร่ืองเดียวกัน  ใหทํ าตามข้ันตอนที่ไดกลาวมาขางตน

การใชงานทั่วไป

1. การเขียนและสงจดหมาย  โดยทานสามารถเร่ิมเขียนจดหมายไดโดยคลิกเลือกท่ี  New Mail

(รูปท่ี 1)
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2. เม่ือทานตองการสงใหกดท่ีปุม  Send

(รูปท่ี 2)

3. การแนบไฟลไปกับจดหมาย  ใหกดท่ีปุมรูปคลิปหนีบกระดาษ

(รูปท่ี  3)
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4. จากนัน้ใหทานเลือกไฟลท่ีตองการจะสง  แลวกด  Attach   

(รูปท่ี 4)

5. จะปรากฎชื่อ file ท่ีทานตองการแนบหลังหัวขอ Attach และทานสามารถพิมพขอความเพิ่มเติม
       ประกอบการแนบ file ได จากนั้นใหทานกดปุม Send เม่ือทานตองการสงจดหมาย
    

 (รูปท่ี 5)


