แบบ สภส. 5-1 (2554)

นันทวัฒน วิธีเจริญ
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา:
7 กุมภาพันธ 2550 ขอเลื่อนระดับจาก:
ภ-สถ 11388 ้งแรกตั้งแต่ วันที่ ...................................
ใบอนุญาตฯเลขที่ ........................ครั

/

สาย ก.
สาย ข.
สาย ค.
ภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก

/

แผ่นที่..............

สาย ง.
สาย จ.
สามัญสถาปนิกเป็นวุฒสิ ถาปนิก

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
(1)
ลาดับที่

1.

(2)
รายละเอียดผลงาน
(ชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ โครงการ
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย)

ประเภทอาคาร : โรงแรม
ลักษณะอาคาร : ค.ส.ล. 3 ชั้น
เจาของ : คุณพูลสุข กสิกรรม
ที่ตั้งโครงการ : โฉนดเลขที่ ๕๐๐๒
ม.3 ต.กรํ่า อ.แกลง จ.ระยอง

(3)
วัน / เดือน / ปี
เริ่มงาน
ออกแบบ

ออกแบบ
แล้วเสร็จ

ก่อสร้างเสร็จ

(4)
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ)

สิงหาคม
2553

มกราคม
2554

มิถุนายน
2555

งานออกแบบ
และอํานวยการกอสราง

พื้นที่ใชสอย : 3,000 ตร.ม.

(5)
ขอบเขต อานาจหน้าที่ การ
รับผิดชอบ
และรายชื่อสถาปนิก
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้ามี)

สถาปนิกโครงการ
และผูควบคุมงาน

(6)

(7)

ผลของงาน

ได้ผลงาน
คะแนน

แลวเสร็จ

60

โดยมีผูออกแบบรวม
นายสมลักษณ บุญณรงค
ส-สถ 2911

(8)
บันทึกและลายมือชื่อ
ของผู้รับรอง
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง

ขอรับรองวาผูขอใบอนุญาต
เปนสถาปนิก ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรมหลัก ซึ่งได
ปฏิบัติงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณและคุณภาพผลงาน
...............................................
นายสมลักษณ บุญณรงค
ส-สถ 2911

รวมผลงาน

...............................................
นายศักดา ทองหวั่น
ส-สถ 2825
คะแนน

ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
นันทวัฒน วิธีเจริญ
( ………………………………….....................………………..
)

แบบ สภส. 5-1 (2554)

นันทวัฒน วิธีเจริญ
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา:
7 กุมภาพันธ 2550 ขอเลื่อนระดับจาก:
ภ-สถ 11388 ้งแรกตั้งแต่ วันที่ ...................................
ใบอนุญาตฯเลขที่ ........................ครั

/

สาย ก.
สาย ข.
สาย ค.
ภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก

/

แผ่นที่..............

สาย ง.
สาย จ.
สามัญสถาปนิกเป็นวุฒสิ ถาปนิก

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
(1)
ลาดับที่

2.

(2)
รายละเอียดผลงาน
(ชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ โครงการ
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย)

ประเภทอาคาร : บานพักอาศัย
ลักษณะอาคาร : ค.ส.ล. 2 ชั้น
เจาของ : คุณประดิษฐ บุญกวาง
ที่ตั้งโครงการ : โฉนดเลขที่ ๖๖๒๑๔
ม.11 ต.คลองนารายณ อ.เมือง
จ.จันทบุรี

(3)
วัน / เดือน / ปี
เริ่มงาน
ออกแบบ

ออกแบบ
แล้วเสร็จ

ก่อสร้างเสร็จ

(4)
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ)

ธันวาคม
2557

พฤษภาคม
2558

ธันวาคม
2559

งานออกแบบ
และบริหารงานกอสราง

(5)
ขอบเขต อานาจหน้าที่ การ
รับผิดชอบ
และรายชื่อสถาปนิก
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้ามี)

สถาปนิกโครงการ
และผูควบคุมงาน

(6)

(7)

ผลของงาน

ได้ผลงาน
คะแนน

แลวเสร็จ

100

(8)
บันทึกและลายมือชื่อ
ของผู้รับรอง
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง

ขอรับรองวาผูขอใบอนุญาต
เปนสถาปนิก ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรมหลัก ซึ่งได
ปฏิบัติงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณและคุณภาพผลงาน
...............................................
นายสมลักษณ บุญณรงค
ส-สถ 2911

พื้นที่ใชสอย : 783 ตร.ม.

รวมผลงาน

...............................................
นายศักดา ทองหวั่น
ส-สถ 2825
คะแนน

ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
นันทวัฒน วิธีเจริญ
( ………………………………….....................………………..
)

แบบ สภส. 5-1 (2554)

นันทวัฒน วิธีเจริญ
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา:
7 กุมภาพันธ 2550 ขอเลื่อนระดับจาก:
ภ-สถ 11388 ้งแรกตั้งแต่ วันที่ ...................................
ใบอนุญาตฯเลขที่ ........................ครั

/

สาย ก.
สาย ข.
สาย ค.
ภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก

/

แผ่นที่..............

สาย ง.
สาย จ.
สามัญสถาปนิกเป็นวุฒสิ ถาปนิก

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
(1)
ลาดับที่

3.

(2)
รายละเอียดผลงาน
(ชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ โครงการ
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย)

ประเภทอาคาร : โรงเรียน
ลักษณะอาคาร : ค.ส.ล. 2 ชั้น
เจาของ : คุณอรพิน เจียมพิรุฬหกิจ
ที่ตั้งโครงการ : โฉนดเลขที่ ๔๑๔๓
ม.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

(3)
วัน / เดือน / ปี
เริ่มงาน
ออกแบบ

ออกแบบ
แล้วเสร็จ

กันยายน
2554

ตุลาคม
2554

ก่อสร้างเสร็จ

มิถุนายน
2555

(4)
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ)

งานออกแบบ

(5)
ขอบเขต อานาจหน้าที่ การ
รับผิดชอบ
และรายชื่อสถาปนิก
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้ามี)

(6)

(7)

ผลของงาน

ได้ผลงาน
คะแนน

สถาปนิกโครงการ

แลวเสร็จ

100

(8)
บันทึกและลายมือชื่อ
ของผู้รับรอง
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง

ขอรับรองวาผูขอใบอนุญาต
เปนสถาปนิก ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรมหลัก ซึ่งได
ปฏิบัติงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณและคุณภาพผลงาน
...............................................
นายสมลักษณ บุญณรงค
ส-สถ 2911

พื้นที่ใชสอย : 680 ตร.ม.

รวมผลงาน

...............................................
นายศักดา ทองหวั่น
ส-สถ 2825
คะแนน

ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
นันทวัฒน วิธีเจริญ
( ………………………………….....................………………..
)

แบบ สภส. 5-1 (2554)

นันทวัฒน วิธีเจริญ
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา:
7 กุมภาพันธ 2550 ขอเลื่อนระดับจาก:
ภ-สถ 11388 ้งแรกตั้งแต่ วันที่ ...................................
ใบอนุญาตฯเลขที่ ........................ครั

/

สาย ก.
สาย ข.
สาย ค.
ภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก

/

แผ่นที่..............

สาย ง.
สาย จ.
สามัญสถาปนิกเป็นวุฒสิ ถาปนิก

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
(1)
ลาดับที่

4.

(2)
รายละเอียดผลงาน
(ชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ โครงการ
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย)

ประเภทอาคาร : โรงงาน
ลักษณะอาคาร : ค.ส.ล. 2 ชั้น
เจาของ : คุณสุชาติ สายกระสุน
ที่ตั้งโครงการ : โฉนดเลขที่ ๒๓๘๐
ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

(3)
วัน / เดือน / ปี
เริ่มงาน
ออกแบบ

ออกแบบ
แล้วเสร็จ

เมษายน
2552

สิงหาคม
2552

ก่อสร้างเสร็จ

-

(4)
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ)

งานออกแบบ

(5)
ขอบเขต อานาจหน้าที่ การ
รับผิดชอบ
และรายชื่อสถาปนิก
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้ามี)

สถาปนิกโครงการ

(6)

(7)

ผลของงาน

ได้ผลงาน
คะแนน

รอกําหนด
ยังไมเริ่ม
กอสราง

50

(8)
บันทึกและลายมือชื่อ
ของผู้รับรอง
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง

ขอรับรองวาผูขอใบอนุญาต
เปนสถาปนิก ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรมหลัก ซึ่งได
ปฏิบัติงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณและคุณภาพผลงาน
...............................................
นายสมลักษณ บุญณรงค
ส-สถ 2911

พื้นที่ใชสอย : 1,000 ตร.ม.

รวมผลงาน

...............................................
นายศักดา ทองหวั่น
ส-สถ 2825
คะแนน

ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
นันทวัฒน วิธีเจริญ
( ………………………………….....................………………..
)

แบบ สภส. 5-1 (2554)

นันทวัฒน วิธีเจริญ
ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................
คุณวุฒิการศึกษา:
7 กุมภาพันธ 2550 ขอเลื่อนระดับจาก:
ภ-สถ 11388 ้งแรกตั้งแต่ วันที่ ...................................
ใบอนุญาตฯเลขที่ ........................ครั

/

สาย ก.
สาย ข.
สาย ค.
ภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก

/

แผ่นที่..............

สาย ง.
สาย จ.
สามัญสถาปนิกเป็นวุฒสิ ถาปนิก

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
(1)
ลาดับที่

5.

(2)
รายละเอียดผลงาน
(ชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ โครงการ
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย)

(3)
วัน / เดือน / ปี
เริ่มงาน
ออกแบบ

ออกแบบ
แล้วเสร็จ

ก่อสร้างเสร็จ

(4)
ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ)

ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม มิถุนายน
2562
ลักษณะอาคาร : ค.ส.ล. 2 ชั้น
เจาของ : คุณกรองทอง วิเศษธรรมคุณ
ที่ตั้งโครงการ : โฉนดเลขที่ ๔๘๖๙๐
ม.- ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

สิงหาคม
2562

ธันวาคม
2562

งานออกแบบ
และอํานวยการกอสราง

(5)
ขอบเขต อานาจหน้าที่ การ
รับผิดชอบ
และรายชื่อสถาปนิก
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้ามี)

สถาปนิกโครงการ
และผูควบคุมงาน

(6)

(7)

ผลของงาน

ได้ผลงาน
คะแนน

แลวเสร็จ

100

(8)
บันทึกและลายมือชื่อ
ของผู้รับรอง
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง

ขอรับรองวาผูขอใบอนุญาต
เปนสถาปนิก ผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรมหลัก ซึ่งได
ปฏิบัติงานตามบัญชีแสดง
ปริมาณและคุณภาพผลงาน
...............................................
นายสมลักษณ บุญณรงค
ส-สถ 2911

พื้นที่ใชสอย : 280 ตร.ม.

รวมผลงาน
ทั้งสิ้น

410

...............................................
นายศักดา ทองหวั่น
ส-สถ 2825
คะแนน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
นันทวัฒน วิธีเจริญ
( ………………………………….....................………………..
)

