
 

 
 

ประกาศ 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

ปีการศึกษา 2564 
เรื่อง ผลการเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ป.โท รหัส 64) 

…………………………………………………………….. 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน 

ล ำดับ รหัส ชื่อ – นำมสกลุ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
1 6478001263 นางสาว Ahdiatma Ilafi Husna รองศาสตราจารย์ ดร. ศริิพร จงผาติวุฒ ิ

2 6478004163 นาย Muhammad Nafis Alfarizi ศาสตราจารย์ ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ 

3 6478007063 นางสาว Herlita Octaviani Putri ศาสตราจารย์ ดร. ศิริรตัน์ จิตการค้า 

4 6478005863 นายสิทธิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย ศาสตราจารย์ ดร. ธรีศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ ์

5 6478502363 นาย Min Thu Cho ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี 

ล ำดับ รหัส ชื่อ – นำมสกลุ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

1 6478101363 นางสาวกริษฐา กิตตจิิระกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพัฒน์ สีมานนท์ 

2 6478102063 นางสาวณัฎฐา ใบงาม ศาสตราจารย์ ดร. อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 

3 6478103663 นางสาวณ พิชญ์ ทองฉิม ศาสตราจารย์ ดร. อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 

4 6478104263 นายศุภกานต์ สมประสงค ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพัฒน์ สีมานนท์ 

5 6478105963 นางสาว Anindya Silva Putri Hindarsyah ศาสตราจารย์ ดร. ศิริรตัน์ จิตการค้า 

6 6478106563 นางสาว Yuni Syafitri รองศาสตราจารย์ ดร. ศริิพร จงผาติวุฒ ิ

7 6478603063 นาย Apri Wahyudi ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัยพร สุริยประภาดลิก 

8 6478601863 นางสาว Silvi Nursukma Indri ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพิรา เจริญแสง 

9 6478602463 นางสาว Rizka Dwi Utami Putri ศาสตราจารย์ ดร. ธรีศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ ์

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

ล ำดับ รหัส ชื่อ – นำมสกลุ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

1 6478203763 นางสาวชมภูไพร ชมภูแสง รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา รจุิรวนิช 

2 6478214663 นางสาวหรณิโรจน์ ยิ่งยวด ศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนสัปิยะ 







 
3 6478206663 นายณัฐภัทร วิวัฒน์ธนสาร ศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จริชาญชัย 

4 6478205063 นางสาวณัฏฐส์ิมา คงสืบชาต ิ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์

5 6478211763 นางสาวไปรยาภัค งามปลั่ง ศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ ศภุผล 

6 6478209563 นายปฐกร พิลาแสน ศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จริชาญชัย 

7 6478212363 นายพีระ ผลานันตพงศ ์ ศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนสัปิยะ 

8 6478210063 นายปิติ จารรุังสีพงค ์ ศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนสัปิยะ 

9 6478213063 นางสาวสุพัตรา เข็มเล็ก ศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จริชาญชัย 

10 6478207263 นางสาวทักษพร บูรณวงศ ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สเตฟาน ดบูาส 

11 6478204363 นางสาวฐานิกา จันทร ศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ ศภุผล 

12 6478215263 นางสาวอัญชลี ไกรวิทย์วัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์

13 6478217563 นายกฤษณะ แก้วเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ ์

14 6478216963 นายกฤตวัฒน์ อยู่ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา รจุิรวนิช 

15 6478218163 นางสาวณรณัธญาณ์ เลิศมหาทรัพย์ ศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ ศภุผล 

16 6478219863 นางสาวปวริศา แข็งขัน รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา รจุิรวนิช 

17 6478220363 นางสาวพรไพลิน บุญประคอง ศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ ศิริวัฒน ์

18 6478221063 นางสาว Ade Rachmawati ศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ ์

19 6478224963 นางสาว Anjanetta Nadya Pasha ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ นิธิธนากลุ 

20 6478223263 นางสาว Chendavoleak Peng ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ นิธิธนากลุ 

21 6478222663 นางสาว Sella Yuniar รองศาสตราจารย์ ดร. สเตฟาน ดบูาส 

22 6478230663 นางสาว Nurin Nazurah Norazman ศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ ์

23 6478227863 นางสาว Nur Syahidatul Syahira Binti Zainuddin ศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ ์

24 6478228463 นางสาวณัฏฐาภรณ์ ทองวัฒนา ศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ ศิริวัฒน ์

25 6478229063 นางสาวนลิน มณีวงศ์วิจิตร ศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ ศิริวัฒน ์

26 6478701963 นาย Dilanka Dimuthu Kumara Mithuna Acharige ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ นิธิธนากลุ 

27 6478702563 นาย Arkan Fahrian Putra รองศาสตราจารย์ ดร. สเตฟาน ดบูาส 

 
  ประกาศ ณ  วันท่ี     เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
                                                          (ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วจิิตร)  
                                                                                              คณบดี 
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