


ระบบสุขาภิบาล และ

โครงการออกแบบ

โครงการ สาํนักงานสหกรณแ์ห่งใหม่ 
สหกรณอ์อมทรัพย์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกัด

ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ

วันที

แผ่นที

รวม

แบบแสดง

มาตราส่วน

เจ้าของ
สหกรณอ์อมทรัพย์

เขียนแบบ

-สถาปัตยกรรม

โครงสร้าง

ระบบไฟฟ้าและสือสาร

ระบบปรับอากาศ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

สถาปนิก

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสือสาร

วิศวกรรมระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ

วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล

เพิมพูน มาลีหอม

โกวิท

ยลดา     สมเพ็ชร

มหิทธยาภรณ์

ภย.

สย. 

จาํลองลักษณ์

นิพนธ์ อมรกุล

วรรณประภา

ภฟก.

สฟก. 

วรกิจ  สมันตยากรกุล   สก.

ส-สถ 

- - -

-

-

-

-

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน จาํกัด

จิรเมธ คล้ายรัศมี ภ-สถ 

- - -

วรกิจ  สมันตยากรกุล สส. 

โกวิท  มหิทธยาภรณ์ ภส. 

ฑิฆมัพร  พันธ์ไม้
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