Breakdown Sheet: [1/7] เรือนจําคายทหาร วันจันทร 2 ธันวาคม 2556 เชา–บาย
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

วัน เดือน ป:

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน
ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

พิธีเปดกลอง /
ผูสื่อขาว

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก

สถานที่จริง
เวลา 09.09 น.?

ชีวิตของ แมน กับ หลุยส
ที่เรือนจํา

เรือนจําทหาร คายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช / เรือนจํา

/ภายใน /ภายนอก /กลางวัน

ฉาก 04 /งัดขอ

เรือนพักในคุก

กลางวัน / ภายใน

ฉาก 07 /พระใหศีล

เรือนพักในคุก

กลางวัน / ภายใน

ฉาก 20 /ขอพรพระเจา

เรือนพักในคุก

กลางคืน / ภายใน

ฉาก 05.2 /ขังเดี่ยว

หองขังเดี่ยว

กลางวัน / ภายใน

ฉาก 05.1 /แหกคุก

ในปา

กลางวัน / ภายนอก

ฉาก 08** /พานักโทษทํางาน

ขางนอกเรือนจํา

กลางวัน / ภายนอก

ฉาก 09** /หลุยส พนโทษ

ประตูหนาเรือนจํา

กลางวัน / ภายนอก

ฉาก 12 /แมน พนโทษ

ประตูหนาเรือนจํา

กลางวัน / ภายนอก

** มีบทพูด นอกนั้นไมมี /ฉาก 04 แมน หลุยส งัดขอทามกลางเสียงเชียรของเพื่อนนักโทษ /ฉาก
07 พระใหศีลนักโทษ /ฉาก 08 ผูคุมพานักโทษออกไปทํางานขางนอก /ฉาก 20 แมน กับหลุยส สวด
มนตรขอพรจากพระเจากอนนอน จําลองเปนกลางคืน /ฉาก 05.2 หลุยส วิ่งหนีในปา (แหกคุก) ผูคุมไล
ติดตาม /ฉาก 05.1 หลุยส ถูกจับไดและถูกผลักเขาในหองขังเดี่ยว

คําอธิบาย:

ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

แมน หลุยส
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

–

–

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

นักโทษชาย 10 คน, ผูคุม 2 คน –

สห. 2, ตํารวจ 1

(1)

Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

–

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

–
#P07 ที่นอน หมอน กลอง
#P08 หนังสือสวดมนตร
#P09 ถาดอาหาร 12 ใบ (12 คน)
#P10 โซตรวน
#P11 อาวุธปนของผูคุม
#P12 จอบ /พลั่ว /ฆอน
#P18 #P19 กระเปาสวนตัว แมน
และ หลุยส ตอนออกจากคุก

เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

#W18 นักโทษ 12 คน
#W15 ผูคุม 2 คน
#W11 หลุยสออกจากคุก
#W01 หลุยสทํางานคุมบอน
#W03 แมนออกจากคุก

รวม 24 คัท (ประมาณ)
SC.04 #1–8, SC.07 #1–2
SC.20 #1,
SC.05.1 #1–2
SC.05.2 #1–3, SC.08 #1–7
SC.09 #1–2, SC.12 #1

จันทร 2 ธันวาคม 2556
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น. (ตอ)

อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

–ไฟพื้นฐาน
–crane–1, crane–2,
–vest–arm + steady–cam
–boom mic., wireless mic.

Production Note:

กลอง DSLR เลนซ 50มม.,
เลนซ 70–200 มม.

*ไฟพื้นฐาน = Halogen 2kw., 0.5kw. x3 + filter gel แสงขาว, ไฟ 1,200 LED ขาว
*crane–1 = max. 2.5 m. + hot–head + ขา + ลอ dolly ไมมีราง
*crane–2 = max. 6.0 m. + ขา ไมมี dolly

2

Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

Breakdown Sheet: [2/7] อูเปยก จูงนาง วันจันทร 2 ธันวาคม 2556 กลางคืน
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

ไลลาในสุสานรถ

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

วัน เดือน ป:

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน

จันทร 2 ธันวาคม 2556
18.00 – 24.00 น.

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

อูเปยก จูงนาง / สุสานรถ

ภายนอก / กลางคืน

ฉาก 01 /แมน หลุยส ไลยิงกัน ในสุสานรถ

ภายนอก / กลางคืน

ฉาก 02 /หลิว ตามหาแมน

ในสุสานรถ

ภายนอก / กลางคืน

ฉาก 03 /ปลุกพระเจาใหตื่น

ในสุสานรถ

ภายนอก / กลางคืน

ฉาก 18 /เขาไปในสุสานรถ

ทางเขาสุสานรถ

ภายนอก / กลางคืน

ฉาก 19 /เผชิญหนา 3 คน

ตอทางเขา – ในสุสานรถ

ภายนอก / กลางคืน

ฉาก 01–03 ถายคลุม ไมมีบทพูด /ฉาก 18 ลําดับการวิ่งเขามาในสุสาน หลุยส (หนี) แมน (ไลยิง)
หลิว (ตาม) /ฉาก 19 เฉพาะ #05a–05c, #07a–07b, #10a–10e, 11a–11l ที่เหลือถายใน studio
คําอธิบาย:

ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

แมน หลุยส หลิว
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

–
เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

ประกายไฟ (กระสุนปนยิง
พลาด) ปนเล็ก 5 จุด ปนใหญ
3 จุด

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

–

–

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

–

พนง.ปลอยแมว ปลอยหนู

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

#W24 แมว 1 ตัว
#P03 ปนลูกซอง (แมน)
#W25 หนู 3 ตัว
#P04 /1 /2 ปน .358 .22
#P06 ลูกแบงค ลูกซอง, .358
#P04 /1 /2 ปนพก (หลุยส, หลิว)
#P20 รูปถายแมนกับหลิว
#P21 สรอยคอรูปพระเจา
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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

#W03 แมน หลังออกจากคุก
#W08 หลุยส อยูกับหลิว
#W13 หลิว ชุดนอน
#W12.1 หลิว ถูกยิง

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

รวม 53 คัท (ประมาณ)
SC.01 #1–13 SC.02 #01–02
SC.03 #01–10 SC.18 #01–04
SC.19 #01 #04 #05a–05c
#07a–07b #10a–10e #11a–11l

อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

–ไฟพื้นฐาน +ไฟ 5kw.
–crane–1, crane–2,
–vest–arm + steady–cam
–boom mic., wireless mic.

จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

Production Note:

กลอง DSLR เลนซ 50มม.,
เลนซ 70–200 มม.

*ไฟพื้นฐาน = Halogen 2kw., 0.5kw. x3 + filter gel แสงขาว, ไฟ 1,200 LED ขาว
*crane–1 = max. 2.5 m. + hot–head + ขา + ลอ dolly ไมมีราง
*crane–2 = max. 6.0 m. + ขา ไมมี dolly
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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

Breakdown Sheet: [3/7] หางเซนทรัล พิษณุโลก วันอังคาร 3 ธันวาคม 2556 กลางวัน
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

วัน เดือน ป:

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน

อังคาร 3 ธันวาคม 2556
12.00 น.

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

ฉาก 06 /แมนถูกตํารวจจับ

หางเซนทรัล พิษณุโลก /ธนาคาร

ภายใน / กลางวัน

ฉาก 21 /แมน พาหลิวเที่ยว

หางเซนทรัล พิษณุโลก /โรบินสัน

ภายใน / กลางวัน

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

–

–

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

–พนักงานแบงค 3 คน
–นักเที่ยวคนอื่นๆ

–

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

โทรศัพทไอโฟน,
#P22 ถุงช็อปปง

–

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

คําอธิบาย:

…

ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

แมน หลิว
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

ตํารวจ ในเครื่องแบบ 1, นอก
เครื่องแบบ 1
เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

–
เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

#W04 แมน สํานักงาน
#W06 แมน ชุดเที่ยว
#W16 ตํารวจในเครื่องแบบ
ตํารวจนอกเครื่องแบบ
อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

รวม 6 คัท
SC.06 #1–4
SC.21 #1–2
Production Note:

–

5

Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

Breakdown Sheet: [4/7] บานคุณตุน–หอพักคุณชานนท วันอังคาร 3 ธันวาคม 2556 กลางวัน
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

วัน เดือน ป:

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน

อังคาร 3 ธันวาคม 2556
09.00 – 12.00 น.
17.00 – 19.00 น.

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

ฉาก 10

บานคุณตุน / บอนพนัน

กลางวัน / ภายใน – ภายนอก

ฉาก 10.1 /หลุยส ไปทวงหนี้

หอพักคุณชานนท / หองพักลูกหนี้ กลางวัน / ภายใน

ฉาก 10.2 /เจาพอใหรางวัล

บานคุณตุน / บานเจาพอ

กลางวัน / ภายนอก

ฉาก 11 /หลุยส นอนกับหลิว

บานคุณตุน / หองนอนของหลิว

กลางวัน / ภายใน

ฉาก 14 /รถแท็กซี่มาสงแมน

บานคุณตุน / หนาบาน

กลางวัน (ค่ํา) / ภายนอก

ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

ฉาก 16 /แมน เห็นหลุยสนอน บานคุณตุน / หองนอนของหลิว
กับหลิว โกรธเอาปนมายิง

กลางวัน (ค่ํา) / ภายใน (ตอ)

ฉาก 17 /หลุยส วิ่งหนี แมน

กลางวัน (ค่ํา) / ภายนอก

บานคุณตุน / หนาบาน

…บานคุณตุน ถาย 2 ชวง เหตุการณกลางวัน กับเหตุการณหัวค่ําตอถึงกลางคืน อาจลดแสง
จําลองเปนกลางคืน เพื่อถายใหเสร็จกลางวัน (เพราะมีฉากที่ตองถายตอ ตอนค่ําที่หองอาหาร) / หรืออาจ
เปลี่ยนฉากหองอาหาร จําลองขึ้นที่หนาบานของคุณตุน เพื่อสะดวกในการยายกองถาย. (เพราะเปนฉาก
สุดทาย กอนกลับบาน)
คําอธิบาย:

ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

นักพนัน 10 คน

–

แมน หลุยส หลิว
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

เจาพอ และผูหญิงของเจาพอ
ลูกหนี้ และผูหญิงของลูกหนี้
คนขับรถแท็กซี่
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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

รอยกระสุนปน ที่หมอน, หัว
เตียง, หนาตาง, พื้นดิน

#P03 ปนลูกซอง
#P04 /1 /2 ปน .358 .22
#P06 ลูกแบงค ลูกซอง, .358
#P13 ไพ 1–2 สํารับ /บุหรี่ /ไฟ
#P15 กระเปาเงินของหลิว
#P16 ลูกกุญแจรถ
#P17 ขวดเหลา
#P20 รูปถายแมนกับหลิว
#P21 สรอยคอรูปพระเจา
#Px1 หมอนระเบิด
#Px2 หัวเตียงระเบิด

#W26 หมา 1
#W27 แมไก 1

เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

#W03 แมน พนโทษกลับบาน
#W07 หลุยส ทํางาน /ทวงหนี้
#W08 หลุยส หลักเลิกงาน
#W12 หลิว นักเที่ยว เลน ดื่ม
#W13 หลิว ชุดนอน
#W19 นักพนัน 10 คน
#W20 ลูกหนี้ /และผูหญิง
#W21 เจาพอ /และผูหญิง

รวม 31 คัท (ประมาณ)
SC.10 #1–6
SC.10.1 #1–2
SC.10.2 #1
SC.11 #1–4
SC.14 #1–2
SC.16 #1–15
SC.17 #1

อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

–ไฟพื้นฐาน +ไฟ 5kw.
–crane–1, crane–2,
–vest–arm + steady–cam
–boom mic., wireless mic.

Production Note:

กลอง DSLR เลนซ 50มม.,
เลนซ 70–200 มม.

*ไฟพื้นฐาน = Halogen 2kw., 0.5kw. x3 + filter gel แสงขาว, ไฟ 1,200 LED ขาว
*crane–1 = max. 2.5 m. + hot–head + ขา + ลอ dolly ไมมีราง
*crane–2 = max. 6.0 m. + ขา ไมมี dolly
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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

Breakdown Sheet: [5/7] หองสตูดิโอ ... กลางวัน
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

วัน เดือน ป:

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน
ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

ฉาก 19
/พระเจา มนุษย โตเถียงกัน
คําอธิบาย:

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

สตูดิโอ igoodmedia อ.สูดิน
/ ศาลพระเจา

ภายใน / กลางวัน
จําลองเปนสวรรค กลางคืน

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

–

–

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

–

–

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

#P02 ฉากพระเจา จําลอง

–

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

ใชบทพูดเปนหลัก

ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

พระเจา มนุษย
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

–
เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

–พระเจา กับ มนุษย หลุด
ออกมาจากภาพ สูมิติโลก
–กระสุนโดน ฉากหลังของพระ
เจา และโดนที่ราวระเบียงศาล
ของพระเจา
เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

#W01 พระเจา
#W02 มนุษย

อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

รวม 12 คัท (ประมาณ)
SC.19
#02
#03
#06a–06b
#08a–08b
#12a–12b
#13a–13c
#14 (จบ)
Production Note:

หองสตูดิโอ
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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

Breakdown Sheet: [6/7] สวนอาหาร วันอังคาร 3 ธันวาคม 2556 กลางคืน
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

วัน เดือน ป:

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน

อังคาร 3 ธันวาคม 2556
17.00 – 19.00 น.

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

ฉาก 11.1 /หลิว กลางคืน

สวนอาหาร / บารเหลา

ภายใน / กลางคืน

ฉาก 22 /แมนนั่งดื่มกับหลุยส

สวนอาหาร / สวนอาหาร

ภายนอก / กลางคืน

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

–

–

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

นักเที่ยว นักดื่ม

–

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

#P17 ขวดเหลา แกว

–

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

คําอธิบาย:

…

ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

หลิว แมน หลุยส
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

นักดื่มชาย 2 คน (ฉาก 11.1)
เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

–
เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

#W12 หลิว สาวนักเที่ยว ดื่ม
#W06 แมน
#W09 หลุยส

รวม 6 คัท
SC.11.1 #1
SC.22 #1–5

อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

–ไฟพื้นฐาน +ไฟ 5kw.
–crane–1, crane–2,
–vest–arm + steady–cam
–boom mic., wireless mic.

Production Note:

กลอง DSLR เลนซ 50มม.,
เลนซ 70–200 มม.

**ถาเวลาไมพอ อาจจําลองบาน
คุณตุน เปนสวนอาหาร

*ไฟพื้นฐาน = Halogen 2kw., 0.5kw. x3 + filter gel แสงขาว, ไฟ 1,200 LED ขาว
*crane–1 = max. 2.5 m. + hot–head + ขา + ลอ dolly ไมมีราง
*crane–2 = max. 6.0 m. + ขา ไมมี dolly
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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

Breakdown Sheet: [7/7] รถแท็กซี่ วันอังคาร 3 ธันวาคม 2556 กลางวัน
วัน เดือน ป หรือ ตนฉบับ / ราง ที่: 01
(Screenplay version / Date)

ฉากที่ / ชื่อ ฉาก:
(Scene No. / Scene Name)

ผูสราง / ผูกํากับ
(Production Company / Director):

นักศึกษานิเทศศาสตร / อ.สูดิน

อังคาร 3 ธันวาคม 2556
16.00 – 18.00 น.

สถานที่ถายทํา: / สถานที่ในภาพยนตร:
(Location Shooting) / (Location Scene)

ภายนอก / ภายใน / กลางวัน / กลางคืน
(EXT. / INT. / DAY / NIGHT)

ฉาก 13 /แมน นั่งรถกลับบาน บนถนน / รถแท็กซี่
ตัวละคร / นักแสดงหลัก (Main Cast):

แมน
ตัวประกอบ (Extras / Atmosphere):

คนขับรถแท็กซี่
เทคนิคพิเศษ (Special Effects):
Optical / Mechanical / Make up

#W03 แมน
อุปกรณถายทํา (Special Equipment):

ถนน / รถแท็กซี่

ตัวละคร / นักแสดงรอง (Extras Cast)

นักแสดงแทน (Stunts):

–

–

ตัวประกอบฉาก (Extras / Silent bits)

ผูชวย (Security / Teacher / Aids)

–

–

วัสดุอุปกรณประกอบฉาก (Props):
Set Dressing / Greenery

พาหนะ / สัตว ประกอบในฉาก
Vehicles / Animals

มีหลิวนั่งไปดวย –มุมที่แมนเห็น –
แมน นั่งคนเดียว –มุมคนขับรถ
เสื้อผา หนา ผม นักแสดง (Wardrobe):

วัน เดือน ป:

จํานวนคัท ในฉาก (Est. no. of Set ups)

–
จํานวนเวลาถายทํา (Est. prod. time)

3–5 คัท
Production Note:

–car mount*
End.
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