
 
        แบบฟอร์มขอยืมอปุกรณ์ส ำหรับกำรถ่ำยท ำ 

 
 

ชื่อ-สกุล ................................................................................  นักศึกษำ  ภำค   ปกต ิ   พิเศษ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ ........................................................ ชั้นปีที ่................. 
คณะ .................................................... แขนงวิชำ ............................................. เบอร์โทรศัพท ์............................................ 
1. ขอยืมอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 กล้องCanon   C100 จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
          700D จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
          650D จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
          80D จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
 กล้องPanasonic  172  จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
    102  จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
 ชุดเลนส ์  Canon C100 จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… 
    Panasonic  จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… 

 ขำตั้งกล้อง  Libec จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
    Manfortto จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
    Tripod จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
    Monopod จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 

 จอมอนิเตอร์ 7 นิ้ว(Swit)  จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… (ใช้/ไม่ใช้ หัวแปลง HDMI) 
 ไฟติดหัวกล้อง   จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
 ไฟ Cool light (LED)  จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… 
 ไฟ Cosmo 800w.  จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… 
 ชุดไมค์บูมพร้อมอุปกรณ์บันทึก (Zoom) จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… 
 ไมโครโฟนไร้สำยWireless (Sennheiser) จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
 DJI Ronin-M   จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
 DJI Osmo   จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 
 ชุดรำงดอลลี่ประกอบ (Dolly) จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… 
           ชุดรำงสไลด์ (Konova)  จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… ขำตั้งรำง No. …………… 
 ชุด Jib Arm   จ ำนวน .................. ชุด   No. …………… ขำตั้ง 502 No. …………… 
           ปลั๊กโรล   จ ำนวน .................. ตัว   No. …………… 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................. ........ 

ใช้ถ่ำยท ำ .................................................... ของอำจำรย์ ................................................ .. สถำนที่ใช้.................................. 

ยืมวันที่ .............................................. เวลำ ........................... คืนวันที่ ......................... ..................... เวลำ......................... 



                                                                               
                                                                                     

                                                                                     ลงชื่อ ....................................................... ผู้ยืม 
                                                                                         (............................................................) 

 

 

 

ลงชื่อ .................................................................... หัวหน้ำศนูย์ปฏิบัติกำรวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง 
       (....................................................................) 

 

หมำยเหตุ : ก่อนน ำอุปกรณ์ออกจำกห้องให้ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนและจ ำนวนของอุปกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ยืม/รับอุปกรณ์  ลงชื่อ ....................................................... เจ้ำหน้ำที่ 
       (.......................................................)        (........................................................) 

ลงชื่อ ......................................................... พยำน 
       (........................................................) 

**ผู้ยืมสำมำรถยมือุปกรณ์ได้ 3 วันนับจำกวันยืม และต้องน ำอุปกรณ์ส่งคืนตำมก ำหนดเวลำ  
หำกไม่ปฏิบัติตำมจะถูกตัดสิทธ์ิในกำรยืมอุปกรณ์ทันที** 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ : รับคืนอุปกรณ์ 
   อุปกรณ์ส่งคืนเรียบร้อยครบถ้วน  วันที่ .......................................................... 
   อุปกรณ์มีปัญหำ คือ .......................................................................................  

 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้คืน/รับอุปกรณ์     ลงชื่อ ..........................................................เจ้ำหน้ำที่ 
      (.........................................................)             (...........................................................) 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ในกำรยืมอุปกรณ์ 
.......................................................................................................
....................................................................................................... 
 
ลงช่ือ ............................................................อำจำรย์ประจ ำวิชำ 
     (................................................................) 


