
 
 
 
 

 
 

วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ. ................ 
 

เรียน   นักวิชาการศึกษา 
เรื่อง ขอใช้ห้องปฏิบัติการ 
 

 ข้าพเจ้า...............................................นักศึกษาชั้นปีท่ี...... สาขาวิชา......................................... ....... sec. ……….....เบอร์โทรติดต่อ 
..........................ได้รับมอบหมายให้ ฝึกปฏิบัติในรายวิชา.................................................................ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต   
 

 ในการน้ี จึงขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ 
 

  โรงภาพยนตร์   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1201/1) 
  โรงถ่ายภาพยนตร์ 1 (Studio1)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1201/4) 
  โรงถ่ายภาพยนตร์ 2 (Studio2)    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1203/1) 
  ห้องเรียนต้นแบบอัจฉริยะ [ Smart Class Room  (1402) ]   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1203/2) 
  สตูดิโอภาพนิ่ง (1115/1)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1203/3) 
  สตูดิโอภาพนิ่ง (1115/2)   ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว [ Motion Capture(Studio3) ] 
  สตูดิโอภาพนิ่ง (1115/3)   ห้องปฏิบัติการสต็อปโมชั่น  (Stop Motion)       
  สตูดิโอภาพนิ่ง (1115/4)   ห้องปฏิบัติการระบบประมวลภาพเคลื่อนไหว  [ Render Farm (1201/2) ]  
  สตูดิโอภาพนิ่ง (1214)   ชุดออกแบบและพิมพ์วัตถุ 3 มิติ (Print 3D)  
  ห้องออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง (1316/1)   ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1406/1, 1406/2) 
  ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  (1316/2)   ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1407/1) 
  ห้องปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ (1313)   ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1407/2) 
  ห้องบันทึกเสียงระบบ 7.1    [ Studio Mixer 7.1 (1314) ]        ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1408/1) 

  ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio4)   ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1408/2) 

  ห้องฝึกปฏิบัติควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์    ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1409/1) 

       (Master Control Room/MCR)    ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสี (1409/2) 

  ห้องบันทึกเสียง (1215)  

                                                       อาคารโรงพิมพ์/สาขาการพิมพ์ 

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสี (1202/1)   ห้องปฏิบัติการการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น (โรงพิมพ์ 106) 
  ห้องปฏิบัติการตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (1202/2)   ห้องปฏิบัติการการพิมพ์ดิจิทัล (โรงพิมพ์ 201/2) 
  ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ (1202/3)   ห้องปฏิบัติการพิมพ์สกรีน (โรงพิมพ์ 303) 
  ห้องปฏิบัติการหลังพิมพ์ (โรงพิมพ์ 101/2)   ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการพิมพ์ (โรงพิมพ์ 307/8) 
  ห้องปฏิบัติการตัดกระดาษ (โรงพิมพ์ 103)   ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ (โรงพิมพ์ 310) 
  ห้องปฏิบัติการท าแม่พิมพ์ CTP (โรงพิมพ์ 104)  

 

เพื่อฝึกปฏิบัติงาน ในวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. ...........เวลา............น. ถึง เวลา...........น.โดยมีนักศึกษาท่ีใช้ห้องปฏิบัติการ  
จ านวน .................คน  ตามรายชื่อดังแนบท้าย 

ท้ังนี้  นักศึกษายินดีจะรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความประมาท พล้ังเผลอ ทุกประการ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

(................................................................) 
ผู้ขออนุญาต 



 
 
 
 
 
 
            
 
 

ความเห็นของอาจารย์ประจ ารายวิชา/อาจารยผ์ู้ดูแล 
 

(    ) อนุญาต  (    ) ไมอ่นุญาต 
 
 
 

........................................................ 
 (............................................................) 
อาจารย์ประจ ารายวิชา/อาจารยผ์ูดู้แล 

หมายเหต ุ: 
ห้องปฏิบตัิการ นักวิชาการดแูลห้องปฏบิัติการ 
โรงภาพยนตร์ นายอนุสรณ์  สาครดี 

สตูดิโอภาพนิ่ง  1115/1 , 1115/2, 1115/3 , 1115/4 
สตูดิโอภาพนิ่ง  1214 

นายเกียรตวิัฒน์ ไหลน าเจริญ 

ห้องบันทึกเสียง (1215) นางสาวกรกช  ใจศักดิ ์
ห้องออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง (1316/1) นายวรท   ภู่นพคุณดี 

ห้องฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง (1316/2) นางสาวกรกช ใจศักดิ ์
ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียงระบบ 7.1 [Studio Mixer 7.1(1314)] นายวรท  ภู่นพคุณดี 

ห้องฝึกปฏิบัติควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์ 
(Master Control Room/MCR) นายสิทธิชยั  เขมะสุข 

ห้องปฏิบัติการบันทึกเทปโทรทัศน์ (1313) 
โรงถ่ายภาพยนตร์ 1-2 (Studio1-2) นายอนุสรณ์  สาครดี 
ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio4) นายสิทธิชยั  เขมะสุข 

ห้องเรียนต้นแบบอัจฉริยะ [Smart Class Room(1402)] นายวรท  ภู่นพคุณดี 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1201/1 , 1201/4 , 1203/1. 1203/2, 1203/3) นายชัยวัฒน์   วราภิรมย ์

ห้องปฏิบัติการจับภาพเคลื่อนไหว [Motion Capture (Studio3)] นายเกียรตวิัฒน์  ไหลน าเจริญ 
ห้องปฏิบัติการสต็อปโมชั่น (Stop Motion) นายปองภพ  โรจนโพธิ์ 

ห้องปฏิบัติการระบบประมวลผลภาพเคลื่อนไหว 
[Render Farm (1201/2)] อาจารย์ชิรพงษ์  ญานุชิตร 

ชุดออกแบบและพิมพ์วัตถ ุ3 มิติ (Print 3D) 

ห้องปฏิบัติการศูนย์วจิัยส ี
(1406/1, 1406/2, 1407/1, 1407/2, 1408/1, 1408/2, 1409/1, 1409/2) 

 

นางสาวกานต์รวี  ถาวรพันธุ ์

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสี (1202/1) 
นายพรพรหม  อิทธิรส ห้องปฏิบัติการตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (1202/2) 

ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ (1202/3) 
ห้องปฏิบัติการหลังพมิพ์ (โรงพมิพ์ 101/2) 

นายสิทธิชัย  โชติตระกูล 

ห้องปฏิบัติการตดักระดาษ (โรงพิมพ์ 103) 

ห้องปฏิบัติการท าแม่พิมพ์ CTP (โรงพิมพ์ 104) 

ห้องปฏิบัติการการพมิพ์ออฟเซตป้อนแผ่น (โรงพิมพ์ 106) 

ห้องปฏิบัติการการพิมพ์ดิจิทัล (โรงพิมพ์ 201/2) 
ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการพิมพ์ (โรงพิมพ์ 307/8) 

ห้องปฏิบัติการพิมพ์สกรีน (โรงพิมพ์ 303) 
นายพรพรหม  อิทธิรส 

ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ (โรงพิมพ์ 310) 

 

ความเห็นของนักวิชาการดูแลห้องปฏิบัติการ 
(    ) สามารถใช้ห้องปฏิบัติการได ้  
(    ) ไม่สามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้  
       เพราะ...................................................................................    
 

........................................................ 
 (............................................................) 

นักวิชาการดูแลห้องปฏิบตัิการ 
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