
 

 
 

                                ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 

รายวิชา ETTI01: Environmental Trend, Technology and Innovation (เพ่ิมเติม) 
 
                                                                                                    

                                           

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผูสนใจ 
เขาศึกษาใน “โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” รอบท่ี 2  
ในรายวิชา ETTI01: Environmental Trend, Technology and Innovation โดยไดมีการขยายเวลารับสมัครถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2565 นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
ในรายวิชาเพ่ิมเติมจํานวน 5 ทาน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี    สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ศรีอริยวัฒน)  

หัวหนาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 
    ประธานคณะกรรมการดําเนินงานแพลตฟอรมการศึกษาฯ 
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                       รายละเอียดแนบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 

รายวิชา ETTI01: Environmental Trend, Technology and Innovation (เพ่ิมเติม) 
 

ลําดับท่ี              ช่ือ - นามสกุล 
1 นายชัช  เหลืองอาภา 
2 นายณัฐกันต  สมทรัพย 
3 นายณัฐภัทร  จันทวงศ 
4 นายรัฐพล  เนตรบารมี 
5 นางสาวอําไพ  ลิ่ววัฒนะโชตินันท 

 
 

 

                               ผูมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ 
     1)  แจงยืนยันรายวิชาท่ีจะเขาศึกษาตามรายละเอียดใน E-mail ซ่ึงโครงการฯ จะสงไปท่ีผูสมัครอีกครั้งในภายหลัง 

เม่ือประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาบนเว็บไซตแลว 
     2)  ผูเรียนท่ีไมใชนิสิตปจจุบันและบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ETTI01: Environmental Trend, Technology and Innovation จํานวน 9,000 บาท ผานทาง 
             ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 
             ชื่อบัญชี กองทุนบริการวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
            เลขท่ีบัญชี 630-2-06982-2 
โดยสามารถแจงยืนยันรายวิชาท่ีจะเขาศึกษาในขอ 1) และสงหลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนในขอ 2) 
 มาท่ี E-mail: Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th ภายในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 

     3)  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะไดรับ E-mail แจงชองทางการเขาเรียน เพ่ือเขาเรียนตามกําหนดวันเวลาตอไป  

    หมายเหตุ: 
1) นิสิตหรือผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดรับการพิจารณายกเวนคาลงทะเบียนเรียน 

ในโครงการนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผูสมัครไดชําระเงิน 
คาลงทะเบียนเรียนแลว และประสงคจะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 

mailto:Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th


 

 
 

                                  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2  

     รายวิชา IWRM01 : Integrated Water Resources Management (เพ่ิมเติม) 
                                                                                                    

                                           

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผูสนใจ 
เขาศึกษาใน “โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” รอบท่ี 2  

    ในรายวิชา IWRM01 : Integrated Water Resources Management โดยไดมีการขยายเวลารับสมัครจนถึง 
    วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 นั้น บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 
    เขาศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติมจํานวน 1 ทาน ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 

 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี    สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ศรีอริยวัฒน)  

หัวหนาโครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานแพลตฟอรมการศึกษาฯ 
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                       รายละเอียดแนบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2  
รายวิชา IWRM01 : Integrated Water Resources Management (เพ่ิมเติม) 

 
ลําดับท่ี            ช่ือ - นามสกุล 

1 นายวิฑูรย  บุบผามาศ 
 

                               ผูมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ 
1) แจงยืนยันรายวิชาท่ีจะเขาศึกษาตามรายละเอียดใน E-mail ซ่ึงโครงการฯ จะสงไปท่ีผูสมัครอีกครั้งในภายหลัง 

 เม่ือประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาบนเว็บไซตแลว 
2) ผูเรียนท่ีไมใชนิสิตปจจุบันและบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตองชําระคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

 IWRM01 : Integrated Water Resources Management จํานวน 9,000 บาท ผานทาง 
             ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 
             ชื่อบัญชี กองทุนบริการวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
            เลขท่ีบัญชี 630-2-06982-2 
 โดยสามารถแจงยืนยันรายวิชาท่ีจะเขาศึกษาในขอ 1) และสงหลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนในขอ 2) 
 มาท่ี E-mail:  Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th ภายในพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 

3)  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะไดรับ E-mail แจงชองทางการเขาเรียน เพ่ือเขาเรียนตามกําหนดวันเวลาตอไป  

    หมายเหตุ: 
1) นิสิตหรือผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดรับการพิจารณายกเวนคาลงทะเบียนเรียน 

ในโครงการนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผูสมัครไดชําระเงิน 
คาลงทะเบียนเรียนแลว และประสงคจะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 

mailto:Lifelonglearning_program@eng.chula.ac.th
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