
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

1 นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์ ภาพยนตร์ไทย: ภาพสะทอ้นทางสังคมไทยระหวา่ง พ.ศ. 2470 - 2540 S/51 10 ก.ค. 52

4612270076 The Reflection in Thai Cinema of Thai Society in the period Between

1927 and 1997.

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์.ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์.ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

2 นางพิมพพิ์ชชา ปานรสทิพย์ การศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่การก่อตั้งรัฐอิสราแอล S/51 21 ก.ค. 52

4612270063 The Establishment of the State of Isracl.

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

รองศาสตราจารยน์นัทนา  เตชะวณิชย์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

รองศาสตราจารยน์นัทนา  เตชะวณิชย์

รำยช่ือนักศึกษำผู้ส่งสำรนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  (ปกแขง็)

ช่ือ-สกุล

สำขำวชิำประวตัิศำสตร์ (HIS)



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

3 นางสาวมานิดา สาชุม นโยบายและการปฏิบติัของรัฐบาลไทยต่อผูอ้พยพทางเรือชาวเวียดนาม S/51 21 ก.ค. 52

4712270032 ในประเทศไทยระหวา่ง พ.ศ. 2518 - 2539

Thai Government Policy and Treatment of Vietnamese Boat Refugees in

Thailand from 1975 to 1996

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

ศาสตราจารยจ์นัทร์ฉาย   ภคัอธิคม

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

ศาสตราจารยจ์นัทร์ฉาย   ภคัอธิคม

4 นายศุภผล  ช่อวิชิต การรับวฒันธรรมต่างชาติในดนตรีไทย : บทพิสูจน์ลกัษณะพหุสังคมของ 1/53 22 พ.ย.53

4812270109 สังคมไทย
Foreign Music Culture Perception in Thai Classical Music : Evidence of

Pluralism in Thai Society

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี  นิมมานุภาพ

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร.สุมาลี  นิมมานุภาพ

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

5 นายปวริศร์  โชติพงษวิ์วฒั ความเช่ือเร่ืองจกัรพรรดิราชในคติไทย S/53 30 มิ.ย.54

Belief of Chakrapadiraj in Thai Tradition 

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

6 นายปกรณ์  ศุภเลิศมงคลชยั การด าเนินนโยบายต่างประเทศของ อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ในระหว่างปี S/54 27 มิ.ย.55

4912270106 ค.ศ.1933-1939

Adolf Hitler 's Foreign Policy Between 1933 and 1939

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ภูมิถาวร

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  ภูมิถาวร

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

7 นางสาวปิยพร  แกว้ภิรมย์ การศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตแรงงานเด็กขององักฤษในสมยัวิคทอเรียน : กรณี S/54 27 มิ.ย.55
ศึกษานวนิยายเร่ือง โอลิเวอร์ ทวิสต์

An Anlytical Study of Child Labor in Victorian Britain : A Case Study of

Oliver Twist

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารย ์.ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารย ์.ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

8 นางศรีวรรณ  หมงประเสริฐ สมุทรปราการในฐานะเมืองหนา้ด่านและเมืองป้อมปราการ (ระหวา่ง พ.ศ.2325-2436) S/54 30 มิ.ย.54

4912270049 Samut Prakan as Frontier and Fortress City from 1782 to 1893

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

9 นายจกัรพงษ ์ เอ่ียมสะอาด การเมืองกบัพระภิกษุสงฆ ์: กรณีปัญหาพระพิมลธรรม S/54 30 มิ.ย.55

Politic and Thai Monks : A Case Study of Phra Pimonthan

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

10 นางสิรินดาท ์ ชูเพชรทอง ศิลปะฟาแบร์เช่ : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5 2/55 14 ธ.ค.55

5012270098 Faberge Objects of Art as a Prefernce of King Rama V

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. น ้าเงิน  บุญเป่ียม

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

11 นายพินธกร นามดี การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสยามกบัรัฐมลายใูนสมยัรัตนโกสินทร์ 2/55 12 ก.พ 56

5012270022 ตอนตน้ (พ.ศ.2325-2394)

A Study of the Relationships Between the Government of Siam and the 

Malay States in the Early Rattanakosin Era (1782-1851)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

12 นายนพดล  ร้ิวเจริญฤทธ์ิกุล บทบาทชาวจีนในต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี S/55 24 พ.ค.56

5012270086 ใสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

The Roles of Chinese in Photharam Subdistrict, Photharam District,

Ratchaburi Province from the Reign of King Rama V to the Reing of 

Rama VIII of the Rattanakosin Era

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ  จนัทโรนานนท์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ  จนัทโรนานนท์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

13 นางสาวอจัฉรี  พรมลอย เพลงลูกทุ่งไทย : ภาพสะทอ้นการเมืองและสังคมไทย S/55
Thai Luk Thung  Songs : A Reflection of Thai Politics and Society

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

รองศาสตราจารยบ์ุปผา  บุญทิพย์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

รองศาสตราจารยบ์ุปผา  บุญทิพย์

14 นายวีรกิตต ์ ชยัวินิศ พฒันาการพิธีการพระบรมศพ พระศพ ตั้งแต่ พ.ศ.1893 ถึง 2555 3/55 20 มิ.ย.56

5012270059 The Development of Ceremonices for Royal Remains and Royal Family

Remains from 1350 to 2012

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

อาจารย ์ดร.โดม  ไกรปกรณ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

อาจารย ์ดร.โดม  ไกรปกรณ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

15 นางสาวมรกต โกมลดิษฐ์ การศึกษาเหตุการณ์วาตภยัตะลุมพกุจากประวติัศาสตร์บอกเล่า

A Study of the Talum Phuk Storm Incident Using Oral History

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วงเดือน  นาราสัจจ์

16 นางสาวดาหวนั  สะเมา๊ะ พราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช สมยัพระเจา้จนัทรภาณุศรีธรรมโศกราช  1/57 240284

5212270092 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.1802-2352)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล                              ประธานกรรมการ

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์ ทองศรีเกตุ 

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ  ไพโรจน์ธีระรัชต์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์ ทองศรีเกตุ 

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

17 นางสาวญาณารณพ  อุณารักษ์ การสร้างถนนมิตรภาพ (พ.ศ.2488-2501)

The Construction of Friendship Highway (1945-1958)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล                              ประธานกรรมการ

อาจารย ์ดร. โดม  ไกรปกรณ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี   จนัทวิมล
อาจารย ์ดร.โดม  ไกรปกรณ์

18 นายพสิษฐ์ อิทธิปรัชญาบุญ ต าราไสยศาสตร์ในฐานะหลกัฐานประวติัศาสตร์สังคมไทย S/57 3 ก.ค.58

5212270123 สมยัรัตนโกสินทร์

Magic Texts as Historical Evidence in The Study of  Thai Society in

The Rattanakosin Period

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ดร.โดม  ไกรปกรณ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ดร.โดม  ไกรปกรณ์

19 อุดมพร เขม็เฉลิม ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาหอพระสมุดวชิรญาณก่อนเป็น 2/57 15 ธ.ค.57

5212270038 หอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. 2424-2476)

Problems and Obstacles in The Development of The Vajirayana Library

Prior to Its Becoming The National Library of Thailand (1881-1933)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. มทันา  เกษกมล

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล

รองศาสตราจารย ์ดร. มทันา  เกษกมล

20 วลัญา คลา้ยพงษ์ พฒันาการของชุมชนท่าน ้านนท ์(พ.ศ.2471-2485) S/57 3 ก.ค.58

5212270135 The Development of Tha Nam Non Community (1928-1942)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล
ดร.โดม  ไกรปกรณ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล
ดร.โดม  ไกรปกรณ์

21 ณฐัวรรนธ์ ศิริคุณ การสร้างอุดมการณ์ของรัฐผ่านเพลงชาติไทย ๖2475-2482) S/57 30 มิ.ย.58

5212270150 Creating State Ideology Through The Thai National Anthem (1932-1939)

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยศ์ฤงคาร  พนัธุพงศ์

รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล
อาจารย ์ดร.โดม  ไกรปกรณ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยผ์ุสดี  จนัทวิมล
อาจารย ์ดร.โดม  ไกรปกรณ์

ช่ือ-สกุล




