
 

แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ 

Form to Borrow Equipment 

ชื่อ-สกลุ (Name-Surname) ........................................................  นักศึกษา (Student) ภาค  ปกต ิ(Regular)  พิเศษ (Special) 
รหัสประจำตัวนักศึกษา (Student ID No.) ........................................................ ชั้นปีที่ (Student Year) .............  
แขนงวิชา (Field of Study) .............................................................................. เบอร์โทรศัพท ์(Phone No.) ..................................  
 

1. ขอยืมอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ (Borrow the Following Equipment) 
 กล้องCanon   C100 จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 
          700D จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 
          650D จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 
          80D จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 
 กล้องPanasonic  172  จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

    102  จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

 ชุดเลนส์ (Lens Kit) Canon C100 จำนวน (Amount) .................. ชุด (Set)   No. …………… 

    Panasonic จำนวน (Amount) .................. ชุด (Set)   No. …………… 

 ขาตั้งกล้อง            Manfortto จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

 (Camera Tripod)  Tripod จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

    Monopod จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

 จอมอนิเตอร์ 7 น้ิว (Monitor Swit) จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… (ใช้/ไม่ใช้ หัวแปลง HDMI) 

 ไฟติดหัวกล้อง (Camera Head Light) จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

 ไฟ Cool light (LED)  จำนวน (Amount) .................. ชุด (Set)   No. …………… 

 ชุดไมค์บูมพร้อมอุปกรณ์บันทึก (Zoom) จำนวน (Amount) .................. ชุด (Set)   No. …………… 

 ไมโครโฟนไร้สายWireless (Sennheiser) จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set)   No. …………… 

 DJI Ronin-M   จำนวน (Amount) ............... ตัว (Set)   No. …………… 

 DJI Osmo   จำนวน (Amount) ............... ตัว (Set)   No. …………… 

 ชุดรางดอลลี่ประกอบ (Dolly)จำนวน (Amount) ............... ชุด (Set)   No. …………… 

           ชุดรางสไลด์ (Konova)  จำนวน (Amount) ..............  ชุด (Set) No. …………… ขาตั้งราง No. …………… 

 ชุด Jib Arm   จำนวน (Amount) .................. ชุด (Set) No. …………… ขาตั้ง 502 No. …………… 

           ปลั๊กโรล (Roll Power Plug)  จำนวน (Amount) .................. ตวั (Set) No. …………… 

           อุปกรณ์อื่นๆ (โปรดระบุ) Other Devices (PleasSpecify)................................................................................................................... 

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



 
ใช้ถ่ายทำ (Used For) ........................................................... ของอาจารย์ (Lecturer) .................................................................. สถานที่ใช้ 
(Location).......................................................................ยืมวันที ่(Borrowed Date)......................................... เวลา (Time) ........................... 
คืนวันที ่(Return Date) .............................................. เวลา (Time) .................................                                                                             
                                             
                                         
 
 ลงช่ือ ................................................... อาจารย์ประจำวิชา                                          

                                                        (......................................................) Lecturer 

 

 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้ยืม/ผูร้ับอุปกรณ ์  ลงช่ือ ....................................................... เจา้หน้าท่ี 

       (.......................................................) Borrower/Receiver                          (........................................................) Officers 

 

หมายเหตุ : ก่อนนำอุปกรณ์ออกจากห้องให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานและจำนวนของอุปกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

Note : Before removing the device from the room,  please check the condition of use and the number of devices to be 

completely correct. 

**ผู้ยืมสามารถยมือุปกรณ์ได้ 3 วันนับจากวันยืม และต้องนำอุปกรณ์ส่งคืนตามกำหนดเวลา  

หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธ์ิในการยืมอุปกรณ์ทันที** 

** Borrowers can borrow equipment for 3 days from the borrowing date and the device must be returned on time. 

Failure to comply will be disqualified from borrowing the device immediately.** 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าท่ี : รับคืนอุปกรณ ์(For officers) 

   อุปกรณ์ส่งคืนเรียบร้อยครบถว้น  วันท่ี .......................................................... 

   อุปกรณ์มีปญัหา คือ ....................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้คืนอปุกรณ ์     ลงช่ือ ..........................................................เจา้หน้าท่ี 

      (.........................................................) Device Returner         (...........................................................) 


