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4 

แผ่นท่ี.............. 

ช่ือ – นามสกลุ  ...............................................................................................................  คณุวฒุิการศกึษา: สาย ก. สาย ข. สาย ค. สาย ง.          สาย จ. 

ใบอนญุาตฯเลขที่  ...........................................  ตัง้แตว่นัที่  ..............................................  ขอเลือ่นระดบัจาก: ภาคีสถาปนิกเป็นสามญัสถาปนิก สามญัสถาปนิกเป็นวฒุิสถาปนิก 

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 (1) 

ล าดบัที ่

(2) 

รายละเอียดผลงาน  

(ประเภท/ลกัษณะอาคาร ชื่ออาคาร 

ที่ตัง้โครงการ พืน้ที่ใช้สอย) 

(3) 

วนั / เดือน / ปี 

(4) 

ลกัษณะงาน 

ที่ปฏิบตั ิ

(ชนิดงานตาม

กฎกระทรวงฯ) 

(5) 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ การ

รับผิดชอบ  

และรายชื่อสถาปนิก 

ผู้ ร่วมออกแบบ (ถ้ามี) 

(6) 

ผลของงาน 

(7) 

ได้ผลงาน 

คะแนน 

(8) 

บนัทกึและลายมือชื่อ 

ของผู้ รับรอง 

วา่ผู้ขอยื่นได้ปฏิบตัิงานจริง เร่ิมงาน

ออกแบบ 

แบบเสร็จ ก่อสร้างเสร็จ 

    รวมผลงานทัง้สิน้ คะแนน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความและหลกัฐานท่ีเสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 

ลงช่ือ  ..................................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

     ( ………………………………………………….. ) 

ชูศักดิ� จันทรป์ฐมพงศ์

ภ-ภส 717 7 กรกฎาคม 2561

ชูศักดิ� จันทรป์ฐมพงศ์

●

●
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แผ่นท่ี.............. 

ช่ือ – นามสกลุ  ...............................................................................................................  คณุวฒุิการศกึษา: สาย ก. สาย ข. สาย ค. สาย ง.          สาย จ. 

ใบอนญุาตฯเลขที่  ...........................................  ตัง้แตว่นัที่  ..............................................  ขอเลือ่นระดบัจาก: ภาคีสถาปนิกเป็นสามญัสถาปนิก สามญัสถาปนิกเป็นวฒุิสถาปนิก 

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 (1) 

ล าดบัที ่

(2) 

รายละเอียดผลงาน  

(ประเภท/ลกัษณะอาคาร ชื่ออาคาร 

ที่ตัง้โครงการ พืน้ที่ใช้สอย) 

(3) 

วนั / เดือน / ปี 

(4) 

ลกัษณะงาน 

ที่ปฏิบตั ิ

(ชนิดงานตาม

กฎกระทรวงฯ) 

(5) 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ การ

รับผิดชอบ  

และรายชื่อสถาปนิก 

ผู้ ร่วมออกแบบ (ถ้ามี) 
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ผลของงาน 
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ได้ผลงาน 

คะแนน 

(8) 

บนัทกึและลายมือชื่อ 

ของผู้ รับรอง 

วา่ผู้ขอยื่นได้ปฏิบตัิงานจริง เร่ิมงาน

ออกแบบ 

แบบเสร็จ ก่อสร้างเสร็จ 

    รวมผลงานทัง้สิน้ คะแนน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความและหลกัฐานท่ีเสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 

ลงช่ือ  ..................................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

     ( ………………………………………………….. ) 

ชูศักด ิ� จันทรป์ฐมพงศ์

ภ-ภส 717 7 กรกฎาคม 2561

ชูศักด ิ� จันทรป์ฐมพงศ์
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แผ่นท่ี.............. 

ช่ือ – นามสกลุ  ...............................................................................................................  คณุวฒุิการศกึษา: สาย ก. สาย ข. สาย ค. สาย ง.          สาย จ. 

ใบอนญุาตฯเลขที่  ...........................................  ตัง้แตว่นัที่  ..............................................  ขอเลือ่นระดบัจาก: ภาคีสถาปนิกเป็นสามญัสถาปนิก สามญัสถาปนิกเป็นวฒุิสถาปนิก 

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 (1) 

ล าดบัที ่

(2) 

รายละเอียดผลงาน  

(ประเภท/ลกัษณะอาคาร ชื่ออาคาร 

ที่ตัง้โครงการ พืน้ที่ใช้สอย) 
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แบบเสร็จ ก่อสร้างเสร็จ 

    รวมผลงานทัง้สิน้ คะแนน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความและหลกัฐานท่ีเสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 

ลงช่ือ  ..................................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

     ( ………………………………………………….. ) 

ชูศักด ิ� จันทรป์ฐมพงศ์

ภ-ภส 717 7 กรกฎาคม 2561

ชูศักด ิ� จันทรป์ฐมพงศ์

●

●
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แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนินทรายงาม (พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ: การค้นพบเนินทรายงาม) ตำบลปากคลอง อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร 100,000 ตร.ม.
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