
1.1 โต๊ะ __________ตวั 7.1 __________เคร่ือง

1.2 เก้าอี ้ 7.2 __________เคร่ือง

7.3 __________เคร่ือง

1.3 __________ บอร์ด 7.4 __________เคร่ือง

1.4 7.5 __________ จอ

1.5 7.6

2.1 8.1

2.2 8.2

8.3

2.3

2.4

2.5 8.4

2.6

9.1

9.2

5.1 5.2 ข้อมลู

5.3

VIP _______ ตวั

บอร์ด ขนาด 1.00 x 2.00 ม.

ผ้าปโูต๊ะ _______ ผืน ผ้าระบาย ________ ผืน

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะนิเทศศาสตร์

บันทึกข้อความเพิ่มเติม

Screen (จอ)

LCD Projector

** ดาว์โหลดแบบฟอร์มบันทึกวีดีโอ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ / คณะนิเทศศาสตร์

8. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสตูดิโอ ชัน้ 4 โทร. 2884 - 5

2. ฝ่ายเทคนิค  หัวหมาก  โทร. 4444

   ฝ่ายปฏิบัติการและบ ารุงรักษา  สุวรรณภูมิ  โทร. 5555

4. ฝ่ายนิติการและอ านวยการ หัวหมาก โทร. 1220 / สุวรรณภูมิ โทร. 2606 - 8

บสัขนาดกลาง / ใหญ่ _________ คนั

ที่จอดรถ

9. แผนกรักษาความปลอดภัย หัวหมาก โทร. 1234 / สุวรรณภูมิ โทร. 2888

อ่ืนๆ __________________________________________________
   ได้ที่ www.ca.au.edu/wp-content/uploads/2017/08/avrequest.pdf

บนัทกึ  เวลา __________
ถ่ายทอดออก ______ จอ เวลา ________

__________ /_________/___________

ลงช่ือ ________________________________

(                                                                       )

Head of Physical Plants Dept. / Staff

__________ /_________/___________

บริเวณ ________________________

ลงช่ือ________________________________

ผู้จดัการโครงการ AU Mall / ABAC Plaza

ลงช่ือ ________________________________

(                                                                       )

 __________ / __________ / __________

Admin / Registra Offiice/Faculty Staff

ไม่อนุมัติ

5. Front CL Bld. + Center:

ลงช่ือ________________________________

(                                                                    )

ผู้อ านวยการส านกัรองอธิการบดฝ่ีายบริหาร

No. ___________________________

1. SCIT ………………………………………………
3. VME ………………………………………………

2. VMS ………………………………………………

No. _________________________

6. Other Place ……………………..……………..

แบบฟอร์มขอใช้บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลักษณะงาน  :  _______________________

เบอร์โทรติดต่อ  :  _____________________

5. ศนูย์สารสนเทศ  หัวหมาก โทร. 1153 / สุวรรณภูมิ โทร. 2524

6.  ฝ่ายบริหารพืน้ที่ AU Mall / ABAC Plaza โทร. 5930 - 2

ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

3. แผนกศลิป์ หัวหมาก โทร.1146

ป้ายบอกสถานที่จดังาน

(กรุณาพิมพ์ข้อความแนบท้ายและส่งมาพร้อมแบบฟอร์มน้ี)

ลงช่ือ _____________________________

อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ศนูย์กิจกรรม /

______/______/______

7. ส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  หัวหมาก  โทร. 3333 / สุวรรณภูมิ  โทร. 2833

Notebook

อ่ืนๆ _________________________________________________________

ปลัก๊ไฟ ________ อนั สปอร์ตไลท์ _________ ดวง

สมัมนา (0.60 x 1.50 ม.)

ธรรมดา _________ ตวั

1. ฝ่ายอาคารสถานที่ หัวหมาก โทร. 3639 / สุวรรณภูมิ โทร. 2615

ลกัษณะงาน  :  ______________________________

เบอร์โทรตดิตอ่  :  ____________________________ผู้ประสานงาน   :  ____________________________________

วนัด าเนินงาน   :  ____________________________________ เวลา  :  ____________________________________

สถานที่จดังาน  :

หนว่ยงานที่ขอ  :   _________________________________

หน่วยงานส านักงานเทคโนโลยสีารสนเทศส านักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

     (                                                               )

ผู้บงัคบับญัชาตามหนว่ยงานวนัเตรียมงาน   :  ____________________________________ เวลา  :  ____________________________________

วิทยาเขตหวัหมาก วิทยาเขตสวุรรณภมิู
สถานที่ใช้จดังาน / ห้อง : ___________________________________________________________________

AU Mall

__________ / __________ / __________

(                                                                 )

อนุมัติ

Computer

Visualizer

ไมโครโฟน (นอกห้องเรียน / นอกห้องประชมุ)

ตัง้โต๊ะ ______ ตวั ยืนพืน้ ______ ตวั

ไมล์ลอย ______ ตวั

เลคเชอร์ _______ ตวั

อ่ืนๆ __________________________________________________

สว่นบคุคล _________ คนั

ไมโครโฟน (ภายในห้องเรียน / ห้องประชมุ) _________ ตวั

ไมค์ลอย (ภายในห้องเรียน / ห้องประชมุ) _________ ตวั

พนกังานรักษาความปลอดภยั __________ คน

วีดทีศัน์ / VDO เวลา _______

หมายเหตุ: _____________________________________________

โทรศพัท์ ภายใน / ภายนอก ________ เคร่ือง

เปิดระบบปรับอากาศเวลา ___________

เคร่ืองเสยีง (แบบเคลือ่นที่) _________ เคร่ือง

อ่ืนๆ _________________________________________________________

ตดิตวัอกัษรโฟม

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

** ขอใช้ยานพาหนะ (เขียนแบบฟอร์มจองรถน าสง่ฝ่ายนิตกิารฯ)

ต้อนรับ

ถ่ายภาพ  เวลา_______________________

ขอใช้พืน้ที่ บริเวณ ________________________

ส านักรองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและสิทธิประโยชน์

ABAC Plaza

Salathai Dome 4

ส าหรับนักศึกษา / อาจารย์ / หน่วยงาน

4. VMC …………………………...…………………

หน่วยงานที่ขอ  :   ___________________________

ผู้ประสานงาน   :  ___________________________

ห้อง / สถานที่ใช้จดังาน

วันด าเนินงาน   :  ___________________
แบบฟอร์มขอใช้บริการ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เวลา  :  ________________________


