
เรียน  ทานอาจารยท่ีปรึกษา 
 
 สํานักประสานงานฯ ขออภัยในความลาชาในการประกาศผลเนื่องจากมีโครงการที่ตองประเมิน
จํานวนมาก และตองรอผลจากผูทรงคุณวุฒิ  สํานักประสานงานฯ จะเรงดําเนินการทําสัญญารับทุนตอไป 

รายช่ือโครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุน ดังนี้ 
 

ประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (MAG Window II) Co-funding   ป 2550 

ท่ี สถาบันการศึกษา คณะ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา 
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร อ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย นาย วศิน  มนูประเสริฐ 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร  1.ศ.พญ.อารีรัตน สุพุทธิธาดา (หลัก) 

2.รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ (รวม) 
นางสาวฉัตรแกว  พงษมาลา 

3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร  1.รศ.ดร.สุนทรา พันธมีเกียรติ (หลัก) 
2.รศ.ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต (รวม) 

นางสการัตห ประโมจนีย 

4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร   1.อ.ทญ.ดร.กนกพร พะลัง (หลัก) 
2.อ.ทญ.ดร.พรพรรณ  พิบูลยรัตนกิจ(รวม) 

นางสาวปยนาถ กุยสาคร 

5 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร 1.รศ.ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท (หลัก) 
2.ผศ.ดร.สุคคเณศ  ตุงคะสมิต (รวม) 

นางสาวสรัญญา  พลอยประดับ 

6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ นางสาวนราจันทร พิมเสน 
7 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร 1.ผศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล(หลัก) 

2.อ.ดร.จงกลณี จงอรามเรือง (รวม) 
นางสาวธันยชนก ปกษาสุข 

8 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร 1.อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย (หลัก) 
2.อ.ธนจันทร มหาวนิช (รวม) 

นางสาวธัญวรรณ   อยูแกว 

9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร 1.อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย (หลัก) 
2.อ.ธนจันทร มหาวนิช (รวม) 

นายบูรฉัตร  ศรีทองแท 

10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร  1.รศ.ดร. จักษ  อัศวานันท (หลัก) 
2.Dr. Mansour Ioualalen (รวม) 

นางสาวนัฎฐิตา  โพธิ์เพชร 

11 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร  1.ผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ (หลัก) 
2.ผศ.ดร.วีณา เคยพุดซา (รวม) 

นายภุมรินทร เตาวโรดม 

12 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร   รศ.ดร.ศิริรัตน เรงพิพัฒน นางสาวฐิตรัตน  เลิศเชาวยุทธ 
13 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต นายภุชงค ศรีอวม 



ประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (MAG Window II) Co-funding   ป 2550 

ท่ี สถาบันการศึกษา คณะ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา 
14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร  1.รศ.ดร.ศิริพร ดํารงคศักดิ์กุล (หลัก) 

2.อ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ (รวม) 
นางสาวหทัยรัตน จีระธวัชชัย 

15 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร  1.ศ.สพ.ดร.มงคล  เตชะกําพุ  
2.อ.สพ.ดร. ธีรวัฒน   ธาราศานิต 

นางสาวธัชฎาพร ไชยคุณ 

16 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร   1.รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ (หลัก) 
2.รศ.ดร.กัมพล แกวเกษ (รวม) 

นางสาวพนิดา ชนาภิวัตน 

17 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร   1.รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ (หลัก) 
2.รศ.ดร.กัมพล แกวเกษ (รวม) 
3.ผศ.น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย (รวม) 

นายยุทธพล เทียมสุวรรณ 

18 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร   รศ.ดร.สุวรรณา  กิจภากรณ            นายบรรจง  อุรา 
19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร 1.รศ.ร.อ.ชัยวัฒน กิตติกูล (หลัก) 

2.รศ.ดร.พัชรี  สุนทรนันท (รวม) 
นางสาวคณาภรณ พลเทพ 

20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร 1.รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 
2.รศ.ดร.เสาวนีย สุพุทธิธาดา 

นางสาวธีรพร จิรธรรมคุณ 

21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที  นางวิไลลักษณ จํารูญ 
22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที  นางสาวลลิตภัทร ดวงสวาง 
23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร 1.รศ.ดร.วิทยา  ปนสุวรรณ (หลัก) 

2.อ.ดร.พิลาณี  ไวถนอมสัตย (รวม) 
นางสาวนันทยา ชุมช่ืน 

24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร 1.ดร.วิภา  หงษตระกูล  (หลัก) 
2.รศ.ดร.สุรินทร  ปยะโชคณากุล (รวม) 

นางสาวญาตวี  รัตนมณี 

25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร ผศ.ดร.สมชัย พรบันลือลาภ นางสาวอัษฏะวรรณ   สุนันทการกิจ 
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร รศ.ดร.พัฒนา อนุรักษพงศธร นางสาวสุพัตรา ศรีพลอย 
27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร 1.ผศ.ดร.เลิศลักษณ  เงินศิริ (หลัก) 

2.อ.ดร.ประดิษฐ  แสงทอง 
นางสาวจรรยาภรณ  เพชรคง 

28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร 1.รศ. ดร. ปุณฑริกา  หะริณสุต 
2.อ.ดร. สมชัย พรบันลือลาภ (รวม) 

นางสาวกิติยา เอกเชวง 
 

29 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร  1.ผศ.ดร.อรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต (หลัก) 
2.อ.ดร.กรรณิการ  ดวงมาลย 

นายชาคริต บุญอยู 
 



ประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (MAG Window II) Co-funding   ป 2550 

ท่ี สถาบันการศึกษา คณะ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา 
30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร  1.อ.ดร.เกียรติทวี  ชูวงศโกมล (หลัก) 

2.รศ.ดร.สุนีย นิธิสินประเสริฐ (รวม) 
นางสาว กรรณิกา ทองขาว 

31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร  1.อ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (หลัก) 
2.ผศ.ดร.แชบเบียร กีวาลา (รวม) 

นายฐิติกร ชูไพโรจน  

32 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตร   ผศ.ดร.สมชัย พรบันลือลาภ นางสาวรวินท  นราวงศานนท 
33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ นายรุงธรรม ปญญวิภาต 
34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.มนตทิพย ชํ่าชอง นางสาวถิระพร  เกลี้ยงขํา 
35 มหาวิทยาลัยเชียงใหม อุตสาหกรรมเกษตร   1.ผศ.ดร.สุทัศน สุระวัง (หลัก) 

2.ผศ.ดร.สุนีย  จันทรสกาว (รวม) 
 นางสาวณัฐฌา   เหลากุลดิลก 

36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

วิทยาศาสตร 1.รศ.ดร.ประเวทย ตุยเต็มวงศ (หลัก) 
2.ผศ.ดร.ฆรณี ตุยเต็มวงศ (รวม) 

นางสาวพรรณรพี  เอี่ยมทวีเจริญ 

37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

วิศวกรรมศาสตร  รศ.ดร.อัมพวัน ต๊ันสกุล นายรัฐพล แสงระยับ 

38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

สํานักวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร   

1.ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา (หลัก) 
2.รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ (รวม) 

นางสาวจิราภรณ ชัยสิริเจริญกุล 

39 มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาศาสตร อ.ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร นายนรินทร  ทาวแกนจันทร 
40 มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาศาสตร  อ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล นางสาวพรธนา  พงษดง  
41 มหาวิทยาลัยขอนแกน เกษตรศาสตร ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน นายวงศประสิทธิ์ จันทรคร 
42 มหาวิทยาลัยขอนแกน เกษตรศาสตร 1.รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน (หลัก) 

2.ผศ.ดร.อนันต   หิรัญสาลี (รวม) 
นางสาวมยุรฉัตร  ทัดเทียม 

43 มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคโนโลยี   ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศสรรค  นางสาววิภาวี ศรีคําภา 
44 มหาวิทยาลัยขอนแกน เภสัชศาสตร  1.อ.ดร.นาฏศจี นวลแกว (หลัก) 

2.รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล (รวม) 
3.อ.ดร.สุทิพา ธนพงศพิพัฒน (รวม) 

นายอนุวัชกิจ กล่ํารักษ 

45 มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตแพทยศาสตร  ผศ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร นายวรเดช พิชัยอุตกฤษฏ 
46 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาศาสตร   1.ผศ.ดร.ยานี  ตรองพาณิชย (หลัก) 

2.ผศ.ดร.สุวรรณา  เนียมสนิท(รวม) 
นางสาวชิดชนก   อนุตระกูลชัย 

47 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาศาสตร   ผศ.ดร.สมจิตร  อาจอินทร นายภราดร รีชัยพิชิตกุล 
48 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิศวกรรมศาสตร รศ.ดร.สุรสิทธิ์  ปยศิลป นายอารยันต วงษนิยม 



ประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (MAG Window II) Co-funding   ป 2550 

ท่ี สถาบันการศึกษา คณะ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา 
49 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิศวกรรมศาสตร  อ.ดร.ลัดดา  ตันวาณิชกุล นายอรรถพล  ศิริสุวรรณ 
50 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตร  1.ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ (หลัก) 

2.อ.ดร.นพนันท นานคงแนบ (รวม) 
นางสาวมวลทกานต พืชโรจน 

51 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตร  1.ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ (หลัก) 
2.อ.ดร.ผศ. มารีนา มะหนิ (รวม) 

นายสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ 

52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แพทยศาสตร รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน นายอินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 
53 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แพทยศาสตร รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน นายเฉลิม จันทรสม 
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาศาสตร

การแพทย  
1.ผศ.ดร.เสมอ ถานอย (หลัก) 
2.ผศ.ดร.สุทิสา ถานอย (รวม) 

นายวิวัฒน  คํากลอม 

55 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยี 1.ผศ.ดร.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ (หลัก) 
2.อ.ฐานยา โกมุทรินทร (รวม) 

นางสาวจิตตะวัน กุโบลา 

56 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยี 1.อ.บุษกร ทองใบ (หลัก) 
2.ผศ.ดร.อนุชิตา มุงงาม (รวม) 

นางสาวภัทราวดี  ศรีปญญา 

57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยี  1.ผศ.ดร.ศิริธร  ศิริอมรพรรณ (หลัก) 
2.อ.ดร.ละมุล วิเศษ (รวม) 

นายจิรศักดิ์ สารีพวง 

58 มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย 1.รศ. มานัส มงคลสุข (หลัก) 
2.อ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร (รวม) 

นายอําพลพรต วงคเปยม 

59 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร อ.ดร. จันทรดี ระแบบเลิศ นางสาวรัชนู พิพัฒนชัยไพศาล 
60 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร  อ.ดร.สุนีย  พงษพินิจภิญโญ นายพิศาล สุขขี 
61 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร  อ.ดร.สุนีย พงษพินิจภิญโญ นายวิบูลย วองวิวัฒนไวทยะ 
62 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตร     อ.ดร. พัลลภ คันธิยงค นางสาวสุนิสา    อัคคะรัสมิโย 
63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เภสัชศาสตร  ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม นางสาวอังศุมา วงษมะยุรา 
64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เภสัชศาสตร  1.อ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร (หลัก) 

2.ผศ.ดร.เสนห  แกวนพรัตน (รวม) 
3.อ.ดร.ชมจรรย  อํานวยกิจ (รวม) 

นางสาวจารุพร  รักใหม 

65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิศวกรรมศาสตร  1.ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข (หลัก) 
2.ผศ.ดร.ผกามาศ  เจษฏพัฒนานนท(รวม) 

นายวีระพงศ  พรสมิทธิกุล 

66 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิศวกรรมศาสตร  อ.ดร.พิมพรรณ  เกียรติซิมกุล นายสุรศักดิ์ แปนแกว 
67 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อุตสาหกรรมเกษตร   อ.ดร.เสาวคนธ  วัฒนจันทร   นางสาวจุฑาภรณ    ลิวา 
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ประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (MAG Window II) Co-funding   ป 2550 

ท่ี สถาบันการศึกษา คณะ อาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษา 
68 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาศาสตร  1.ผศ.ดร.อนุสรณ  นิยมพันธ (หลัก) 

2.อ.ดร.รุงนภา  ทิพากรฐิติกุล (รวม) 
นายวุฒิศักดิ์ ประชามอญ 

69 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

1.ผศ.ดร.พรหมมาศ คูหากาญจน  (หลัก) 
2.รศ.ดร.ถนิมนันต  เจนอักษร (รวม) 
3.อ.นงลักษณ เภรินทวงค (รวม) 

นายจักรพงษ หรั่งเจริญ 

70 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาศาสตร รศ.สุขใจ ชูจันทร นางสาวพรวิสาข ยุนประยงค 

71 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร รศ.ดร.มงคล มงคลวงศโรจน นายสิทธิชัย รัชยศโยธิน 

72 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วิศวกรรมศาสตร 1.รศ.ดร. ปานมนัส  ศิริสมบูรณ (หลัก) 
2.อ.วารุณี  ธนะแพสย (รวม) 

นายรวิภัทร ลาภเจริญสุข 

73 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท นางสาวพัชรีรัต หารไชย 

74 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปตยกรรมศาสตร อ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปติ นางสาวฤทัยรัตน เอียดแกว 

75 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร นางสาวนิธินาถ ศิริบํารุงชาติ 

76 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปตยกรรมศาสตร อ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปติ นายปฏิญญา     หมีทอง 

77 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ดร.นพปฎล สุวัจนานนท นายกฤษณันต  สุรภักดี 

78 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปตยกรรมศาสตร ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร  นางสาวศศิพิมพ สรรพกิจ 

79 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

อุตสาหกรรมเกษตร   1.รศ.ดร.วรรณา ต้ังเจริญชัย (หลัก) 
2.อ.ดร.มยุรฉัตร นาทวรทัต (รวม) 

 นางสาววราภรณ  แซลี ้

80 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

อุตสาหกรรมเกษตร    1.อ.ดร.วริพัสย  อารีกุล (หลัก) 
2.คุณตติย สีหราย (รวม) 

นางสาวนภาวรรณ  ตุมสังขทอง 

 


