
 

 
 

                                  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 

     รายวิชา COOGB01 : Carbon Credit for oil and gas business sector 
รายวิชา : COOGI01 : New CO2 and Methane emissions target for oil and gas industries 

รายวิชา : COFS01 : Carbon farming stategies 
รายวิชา : COAP01 : Carbon action partnership 

 
 

                                                                                                    

                                           

        ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผูสนใจ      
เขาศึกษาใน “โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” รอบท่ี 2    
ในรายวิชา COOGB01/COOGI01/COFS01/COAP01 ซ่ึงปดรับสมัครไปแลวนั้น คณะกรรมการดําเนินงานขอเรียน
ชี้แจงเนื่องจากจํานวนผูสมัครเรียนในรายวิชาท่ีทานประสงคจะเขาศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑท่ีโครงการกําหนด 
ดังนั้น  การเปดสอนท้ัง 4 รายวิชา จึงขอนําไปดําเนินการสอนในรอบท่ี 3 แทน เดือนกันยาย( น 2565) โดย 
คณะกรรมการดําเนินงานจะนํารายชื่อผูสมัครเรียนในรอบท่ี 2 ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ไปพิจารณา 
รวมกับผูสมัครเรียนในรอบถัดไป และจะพิจารณาใหสิทธิ์การคัดเลือกรายชื่อของทานกอน กรณีท่ีผูสมัครเรียนยัง
ประสงคเรียนรายวิชา ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานจะประสานงานสอบถามทาง E-mail ของผูสมัครเรียนตอไป 

 
 
 

   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 COOGB01 : Carbon Credit for oil and gas business sector 

 
ลําดับท่ี            ช่ือ - นามสกุล 

 1 นางสาวกาญชณา  ตันวิยะ 
2 นายกิตติธัช  นราวิชญ 
3 นายกิตติพงษ  ทรัพยแกวยอด 
4 นายธนวรรธน  อูวัฒนสมบัติ 
5 นายพีรวัส  พ่ึงไทยเจริญ 
6 นางสาวมัสลิน  วรรณประเวศ 
7 นางสาววิรินธร  สุธาวุฒิไกร 
8 นายอัษฎา  นิลสัมฤทธิ์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                             ผูมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ 
1) ติดตามประกาศกําหนดวันและเวลาเรียนในรอบท่ี 3 ซ่ึงโครงการฯ จะสอบถามความประสงคในการ 

สมัครเรียนของผูสมัครเรียนไปทาง E-mail และทานสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต 
           https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program       
      2)  สําหรับผูสมัครเรียนท่ีเปนบุคคลภายนอก และมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี 2 ทานยังไมตองชําระ 
           คาลงทะเบียนเรียนในรอบท่ี 2 นี้ โดยเม่ือทานไดรับการติดตอจากโครงการฯ และแจงความประสงค 
           ยืนยันเรียนในรอบท่ี 3 แลว จึงจะชําระเงินคาลงทะเบียนตามกําหนดวันท่ีประกาศตอไป 

    หมายเหตุ: 
1) นิสิตหรือผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดรับการพิจารณายกเวนคาลงทะเบียนเรียน 

ในโครงการนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผูสมัครไดชําระเงิน 
คาลงทะเบียนเรียนแลว และประสงคจะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 



 

 

 
                       รายละเอียดแนบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 
รายวิชา COOGI01 : New CO2 and Methane emissions target for oil and gas industries 

 
ลําดับท่ี            ช่ือ - นามสกุล 

1 นายกิตติพงษ  ทรัพยแกวยอด 
2 นางสาวกนกวรรณ  สุขรักษ 
3 นางสาวกาญชณา  ตันวิยะ 
4 นายธนวรรธน  อูวัฒนสมบัติ 
5 นายปฐวี  เอกอารีชัย 
6 นายพีรวัส  พ่ึงไทยเจริญ 
7 นายสหวัชร  อยูม่ันธรรมา 
8 นายอัษฎา  นิลสัมฤทธิ์ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    หมายเหตุ: 
1) นิสิตหรือผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดรับการพิจารณายกเวนคาลงทะเบียนเรียน 

ในโครงการนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผูสมัครไดชําระเงิน 
คาลงทะเบียนเรียนแลว และประสงคจะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 

                             ผูมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ 
1) ติดตามประกาศกําหนดวันและเวลาเรียนในรอบท่ี 3 ซ่ึงโครงการฯ จะสอบถามความประสงคในการ 

สมัครเรียนของผูสมัครเรียนไปทาง E-mail และทานสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต 
           https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program       
      2)  สําหรับผูสมัครเรียนท่ีเปนบุคคลภายนอก และมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี 2 ทานยังไมตองชําระ 
           คาลงทะเบียนเรียนในรอบท่ี 2 นี้ โดยเม่ือทานไดรับการติดตอจากโครงการฯ และแจงความประสงค 
           ยืนยันเรียนในรอบท่ี 3 แลว จึงจะชําระเงินคาลงทะเบียนตามกําหนดวันท่ีประกาศตอไป 



 

 
 

 
 
 

 

                       รายละเอียดแนบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 

รายวิชา COFS01 : Carbon farming stategies 
 

ลําดับท่ี            ช่ือ - นามสกุล 
1 นางสาวกนกวรรณ  สุขรักษ 
2 นายกฤติพงศ  มานะชํานิ 
3 นายกิตติพงษ  ทรัพยแกวยอด 
4 นายจักสงบ  อ่ิมสมัย 
5 นายชญาวิช  อัศวกนกศิลป 
6 นายปจฉิมบุตร  ออมสิน 
7 นางสาวมัสลิน  วรรณประเวศ 
8 นายวัชรพงษ  วงษแกว 
9 นายวิฑูรย  บุบผามาศ 
10 นางสาวสุทธิพัณ  พิศาลบุตร 
11 นางสาวสุธาวัลย  จิตรธรรม 

 

 
 

 
 
 
 
 

                             ผูมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ 
1) ติดตามประกาศกําหนดวันและเวลาเรียนในรอบท่ี 3 ซ่ึงโครงการฯ จะสอบถามความประสงคในการ 

สมัครเรียนของผูสมัครเรียนไปทาง E-mail และทานสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต 
           https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program       
      2)  สําหรับผูสมัครเรียนท่ีเปนบุคคลภายนอก และมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี 2 ทานยังไมตองชําระ 
           คาลงทะเบียนเรียนในรอบท่ี 2 นี้ โดยเม่ือทานไดรับการติดตอจากโครงการฯ และแจงความประสงค 
           ยืนยันเรียนในรอบท่ี 3 แลว จึงจะชําระเงินคาลงทะเบียนตามกําหนดวันท่ีประกาศตอไป 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หมายเหตุ: 
1) นิสิตหรือผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดรับการพิจารณายกเวนคาลงทะเบียนเรียน 

ในโครงการนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผูสมัครไดชําระเงิน 
คาลงทะเบียนเรียนแลว และประสงคจะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 



 

 

 

 
                       รายละเอียดแนบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

โครงการ Chula Engineering สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) รอบที่ 2 
รายวิชา COAP01 : Carbon action partnership 

 
ลําดับท่ี            ช่ือ - นามสกุล 

1 นายกฤติพงศ  มานะชํานิ 
2 นายจักสงบ  อ่ิมสมัย 
3 นายชญาวิช  อัศวกนกศิลป 
4 นายวัชรพงษ  วงษแกว 
5 นางสาววิรินธร  สุธาวุฒิไกร 
6 นางสาวสุทธิพัณ  พิศาลบุตร 
7 นายอัษฎา  นิลสัมฤทธิ์ 
8 นางสาวอําไพ  ลิ่ววัฒนะโชตินันท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             ผูมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ 
1) ติดตามประกาศกําหนดวันและเวลาเรียนในรอบท่ี 3 ซ่ึงโครงการฯ จะสอบถามความประสงคในการ 

สมัครเรียนของผูสมัครเรียนไปทาง E-mail และทานสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต 
           https://www.eng.chula.ac.th/th/academics/lifelong-learning-program       
      2)  สําหรับผูสมัครเรียนท่ีเปนบุคคลภายนอก และมีรายช่ือมีสิทธิ์เขาศึกษาในรอบท่ี 2 ทานยังไมตองชําระ 
           คาลงทะเบียนเรียนในรอบท่ี 2 นี้ โดยเม่ือทานไดรับการติดตอจากโครงการฯ และแจงความประสงค 
           ยืนยันเรียนในรอบท่ี 3 แลว จึงจะชําระเงินคาลงทะเบียนตามกําหนดวันท่ีประกาศตอไป 



 

 

    หมายเหตุ: 
1) นิสิตหรือผูปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะไดรับการพิจารณายกเวนคาลงทะเบียนเรียน 

ในโครงการนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
ใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2) คณะวิศวกรรมศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนในกรณีที่ผูสมัครไดชําระเงิน 
คาลงทะเบียนเรียนแลว และประสงคจะขอยกเลิกการเรียนรายวิชาในภายหลัง 


