
 

 
 

ประกาศ 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

ปีการศึกษา 2563 
เรื่อง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอก ป.โท รหัส 63 (ครั้งที่ 1) 

…………………………………………………………….. 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน 

ล ำดับ รหัส ชื่อ – นำมสกลุ ที่ปรึกษำ กรรมกำรภำยใน กรรมกำรภำยนอก 
1 6373002963 นายชยพล ปานอาภรณ ์ AC ศ. ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ดร. มนรวี แป้นเจรญิ 

2 6373004163 นายปรัชญา หมื่นจี ้ AC ศ. ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ดร. มนรวี แป้นเจรญิ 

3 6373005863 นายวณาสันต์ หามาลา BK ผศ. ดร. กิติพัฒน์ สีมานนท์ รศ. ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล 

4 6373007063 นาย Achmad Anggawiry Alimin US ศ. ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รศ. ดร. ศิริพล อนันตวรสกลุ 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี 

ล ำดับ รหัส ชื่อ – นำมสกลุ ที่ปรึกษำ กรรมกำรภำยใน กรรมกำรภำยนอก 
1 6371002563 นายชูวิช เชาวรินทร์ PR ศ. ดร. อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ดร. ธเนศร์ ดนุไทย 

2 6371006063 นายกิตติทัต กลุฑา SC ศ. ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ศ. ดร. วิษณุ มีอยู ่

3 6371007763 นางสาวมนพัทธ์ ภาณุวาทกลุ TR ศ. ดร. ปราโมช รังสรรค์วิจติร ดร. ธเนศร์ ดนุไทย 

4 6371008363 นางสาวมนฤดี ศรดีา AL ศ. ดร. ปราโมช รังสรรค์วิจติร รศ. ดร. ศภุกร บุญยืน 

5 6371009063 นายณภัทร ยมภักด ี SJ ศ. ดร. อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ดร. จีรนันท์ นนท์ค าวงค ์

6 6371010563 นางสาวอรวรา ดีพร้อม SC ศ. ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ศ. ดร. วิษณุ มีอยู ่

7 6371011163 นางสาวปณดิา ศรีรตัน์ชัชวาลย ์ AL ศ. ดร. ปราโมช รังสรรค์วิจติร รศ. ดร. ศิวพร มีจู สมิทธ ์

8 6371012863 นายปณต หล่อยืนยง KS ประธานหลักสตูร PC และ ศ. ดร. สุว
บุญ จิรชาญชัย 

รศ. ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล 

9 6371014063 นายธนวัฒน์ บุญเวโรจน์กุล KS ศ. ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รศ. ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

ล ำดับ รหัส ชื่อ – นำมสกลุ ที่ปรึกษำ กรรมกำรภำยใน กรรมกำรภำยนอก 
1 6372001063 นางสาวอาทิมา เอื้อพัฒนพงศ์ RR รศ. ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์ ผศ. ดร. ศรีวรรณ ธีระมั่นคง 

2 6372002763 นางสาวชนัญญา สมมุต ิ TC ผศ. ดร. มานิตย์ นิธิธนากุล ผศ. ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบตุร 







 
3 6372003363 นางสาวกุลนาถ อินไผ ่ MN รศ. ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์ ผศ. ดร. พรศรี ทรัพย์ศรีทอง 

4 6372006263 นางสาวภรณ์ชนก พิชัยพานิช RR ศ. ดร. อนุวัฒน์ ศิริวัฒน ์ ผศ. ดร. อัญรัตน ์วัฒนพานิช 

5 6372007963 นางสาวพุธิตา เพชรรตัน ์ PS ผศ. ดร. มานิตย์ นิธิธนากุล ดร. ปิยฉัฎร ช่วยศรีนวล 

6 6372008563 นายศิวัช เพ็ญรัศม ี HM รศ. ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์ ผศ. ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ 

7 6372009163 นางสาวสุนิษา สิทธิพงษ ์ SD ผศ. ดร. มานิตย์ นิธิธนากุล ผศ. ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบตุร 

8 6372010763 นายทวิวัฒน์ ขันทอง SWB รศ. ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์ ศ. ดร. ณฏัฐา ทองจุล 

9 6372011363 นางสาวโยษิตา มาคลา้ย SD ผศ. ดร. มานิตย์ นิธิธนากุล ผศ. ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบตุร 

10 6372012063 นางสาว Kimhuoy Huot AS ผศ. ดร. มานิตย์ นิธิธนากุล ผศ. ดร. สุมนมาลย์ เนียมหลาง 

 
  ประกาศ ณ  วันท่ี   31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
                                                          (ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วจิิตร)  
                                                                                              คณบดี 
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