
ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

1 นางสาววโรบล พนัธ์แกว้ วิเคราะห์วรรณกรรมเรียงความของศศิวิมล S/51 5 มิ.ย. 52

4612220168 An Analysis of Sasiwimon ' s Literary Essays

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยป์ระทีป  วาทิกทินกร

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

อาจารยสุ์ภาวดี  เจริญเศรษฐมห

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยป์ระทีป  วาทิกทินกร

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

อาจารยสุ์ภาวดี  เจริญเศรษฐมห

2 วฒันธรรมโขน:  การเปล่ียนแปลงและการพฒันา S/51 1 ส.ค. 52

4812220161 The Culture of Masked Dance Drama: Change and Development.

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยป์ระทีป  วาทิกทินกร

รองศาสตราจารย ์ดร. พิชญ ์ สมพอง

ดร. ประสิทธ์ิ  ป่ินแกว้

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยป์ระทีป  วาทิกทินกร

รองศาสตราจารย ์ดร. พิชญ ์ สมพอง

ดร. ประสิทธ์ิ  ป่ินแกว้

รายช่ือนักศึกษาผู้ส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  (ปกแขง็)

นายค ารณ               สุนทรานนท์

ช่ือ-สกุล

สาขาวชิาไทยศึกษา (THS)



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

3 นางสาวรุ้งตะวนั  นุชภู่ การศึกษาผลงานเพลงซอของพอ่ครูศรีทวน สอนนอ้ย S/52 30 มิ.ย. 53

4712220070 A Study of Pho Khru Si Thuan Son Noi' s Folk Song "So"

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

นายชวลิต  สุนทรานนท์

กรรมการสอบ นายชวลิต  สุนทรานนท์

รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

4 นางสาวกาญจนา  เจษฎาคม การวิเคราะห์ส่ิงเหนือธรรมชาติในเร่ืองสั้นของเหม เวชกร S/52 30 มิ.ย. 53

4712220094 A Analysis of the Supernatural in Hem Wetchakon' s Short Stories

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  มัง่มีสุขสิริ

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  มัง่มีสุขสิริ

รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

5 นายนพดล  ปรางคท์อง แนวคิดหลงัสมยัใหม่นิยมในวรรณกรรมของปราบดา หยุน่ S/52 2 ก.ค. 53

4712220125 Postmodernism in Prabda Yoon' s Literary Works 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์

รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง

รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา
ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์

รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง

รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

6 นายวีระ  บวังาม อนุภาคการแปลงกายในการแสดงละครไทย S/53 30 มิ.ย. 43

4812220159 Transformation  Motif  in Thai Drama

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

นายชวลิต  สุนทรานนท์

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รจนา  สุนทรานนท์

รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

นายชวลิต  สุนทรานนท์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

7 นางสาวริสสวณั  อรชุน การพฒันาส่ือประสมเพ่ือการสืบทอดนาฏศิลป์ไทย S/53 30 มิ.ย. 43

4812220091 Developing Multimedia in Thai Classical Dance

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารง  ฐานดี

รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  พิริยะกุล

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.รจนา  สุนทรานนท์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  เทพสวสัด์ิ

รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารง  ฐานดี

รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี  พิริยะกุล

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.รจนา  สุนทรานนท์

8 นางสุชีรา  อินทโชติ ความเช่ือและพิธีกรรมการร าผีมอญ  จงัหวดัปทุมธานี S/53 30 มิ.ย. 43

4812220089 Beliefs and Rituals in Mon Spirit Dances in Pathum Thani Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

รองศาสตราจารยอุ์ดย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

กรรมการสอบ อาจารยช์วลิต  สุนทรานนท์

รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

รองศาสตราจารยอุ์ดย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

9 นางสาวศิรดา  พานิชอ านวย ความเช่ือและพิธีกรรมละครชาตรีคณะศิษยจ์นัทร์ฉายวิเศษศิลป์ S/53 30 มิ.ย. 43

4812220110 อ าเภอวิเศษชยัชาญ  จงัหวดัอ่างทอง
Beliefs and Rituals in the Lakhon Chatri  Performances of the 

Sit Chanchai Wisetsin Troupe, Wiset Chai Chan District, Ang

Thong Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

รองศาสตราจารยอุ์ดย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

กรรมการสอบ อาจารยช์วลิต  สุนทรานนท์

รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

รองศาสตราจารยอุ์ดย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

10 นายต่อเกียรติ  เงินกอง ดุริยประณีต : ประณีตศิลป์แห่งสยาม S/53 13 มิ.ย. 45

4812220134 Duriya Pranit: Siam' s Works of Fineness

อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์

รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง

รองศาสตราจารย ์ดร.ระพิณ  ทรัพยเ์อนก

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์

รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง

รองศาสตราจารย ์ดร.ระพิณ  ทรัพยเ์อนก

11 นางสาวดาราวรรณเกตวลัห์ วิถีชีวิตของหมอนวดแผนโบราณบริเวณทอ้งสนามหลวง

4912220047 Ways of Life of Thai Traditional Masseurs and Masseuses
 at Phra Meru Ground in Bangkok

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์ฐานดี

อาจารย ์ดร.วนัเพญ็  วอกลาง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหมาย  จนัทร์เรือง

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  เทพสวสัด์ิ

รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์ฐานดี

อาจารย ์ดร.วนัเพญ็  วอกลาง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมหมาย  จนัทร์เรือง

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

12 นางสาวธญัญพทัธ์ ธรรมประเสริฐ การสืบทอดการแสดงหุ่นละครเลก็กรณีศึกษานาฏยศาลาหุ่นละครเลก็ 

4912220022 (โจหลุยส์)

Heritage in the Performance of Thai Small Puppetry: A Case Study 
of the Natayasala Hun Lakhon Lek (Joe Louis) Troupe

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รจนา  สุนทรานนท์

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถิต  ไชยปัญญา

รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รจนา  สุนทรานนท์

13 นางสาววรรณศิริ เริงหทยัธรรม การใชก้ะโหลกมะพร้าวซอเพ่ือการประดิษฐ์ซอไทยของจงัหวดั 2/54 19 เม.ย.55
สมุทรสงคราม

The Use of "So" Coconut Shells to Make Thai Fiddles in Samut 

Songkhram Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์ ฐานดี

อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ วอกลาง

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม ภู่สาลี

รองศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  เทพสวสัด์ิ

รองศาสตราจารย ์ดร.ด ารงค ์ ฐานดี

อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ วอกลาง

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

14 นายชวลิต สุนทรานนท์ วฒันธรรมและความเช่ือในการแสดงโขน:ชุดพรหมาศ 3/54 26 มิ.ย.55

5212220065 บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั

Beliefs Expressed in the Performance of a Masked-Dance Drama

Written by King Rama VI 

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ ไชยปัญญา
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

15 นายจิณณะ รุจิเสนีย์ การวิเคราะห์นวนิยายเหนือธรรมชาติของพงศกร 3/54 29 มิ.ย.55
4912220059 An Analysis of the Supernatural Novels of Pongsakorn

อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์

รองศาสตราจารยพ์ฒัน์ เพง็ผลา

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ ไชยปัญญา

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา
ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์

รองศาสตราจารยพ์ฒัน์ เพง็ผลา

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ ไชยปัญญา

16 นายปิยะพงษ์ ทบัทิมทอง ประเพณีกินเจของชาวภูเก็ต กรณีศึกษาศาลเจา้จุย้ตุ่ยเตา้โบเ้กง้ 3/2554 10 ก.ค.55

4912220104 The Phuket Chinese Vegetarian Festival : A Case Study of Jui

Tui Tow Bo Keng Shrine

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ วอกลาง

อาจารย ์ดร.สุวิมล  องัควานิช

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิมลฤดี พงษหิ์รัญญ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.นงลกัษณ์  เทพสวสัด์ิ

อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ วอกลาง

อาจารย ์ดร.สุวิมล  องัควานิช

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิมลฤดี พงษหิ์รัญญ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

17 นางสาววราภรณ์ บุญประสิทธ์ ความเช่ือและพิธีกรรมในการแสดงหนงัใหญ่วดับา้นดอน ภาค2/2556 240125

5112220066 จงัหวดัระยอง

Beliefs and Rites in the Performance of Wat Ban Don Nang Yai,

Rayong Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
อาจารยช์วลิต  สุนทรานนท์

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ ไชยปัญญา
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
อาจารยช์วลิต  สุนทรานนท์

18 นายณฐัวฒิุ คลา้ยสุวรรณ วรรณกรรมนิราศเมืองเพชรบุรี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ภาค 1/2557 240168
5412220054 Phetchaburi Nirat: An Analytical Study

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยบ์ุปผา  บุญทิพย์
ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์
อาจารย ์ดร. สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห

กรรมการสอบ อาจารย ์ดร. พวงเพญ็  สวา่งใจ
รองศาสตราจารยบ์ุปผา  บุญทิพย์
ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์
อาจารย ์ดร. สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

19 นางสาวธญัลกัษณ์ โพธิกุล ประเพณีแห่ผา้ไตรถวายหลวงพอ่เกษร วดัท่าพระ ภาค 2/2556
5112220109 อ าเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

The Procession of Offering Monk's Robes to Luang Pho Keson
Tradition, Tha Phra Temple, Bangkok Yai District, Bangkok
Metropolis

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
นายสนัน่ รัตนะ

กรรมการสอบ นายประสิทธ์ิ ป่ินแกว้
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
นายสนัน่ รัตนะ

20 นางสาวสุจิราลกัษมณ์ สุดา ความเช่ือ พิธีกรรมในประเพณีฮีตสิบสองของภาคอีสาน: ภาค 2/2556 240054
5412220081 กรณีศึกษาหมู่บา้นกุดชุม อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร

Beriefs and Rites of the Heet Sipsong Tradition of
the Northeast: A Case Study of Kut Chum Village, Kut Chum 
District Yasothon

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมบติั มัง่มีสุขศิริ
กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา

รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมบติั มัง่มีสุขศิริ

21 นายเทวากร ค  าสัตย์ วิเคราะห์ความเช่ือ ความศรัทธา และพิธีกรรมของประชาชน ภาค 2/2556 240054
5412220112 ท่ีมีต่อเจา้พอ่พระกาฬ จงัหวดัลพบุรี

An Analysis of the Chao Pho Phra Kan Beliefs, Faith, and Rites
of Lop Buri Province Residents

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
อาจารยช์วลิต สุนทรานนท์

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
อาจารยช์วลิต สุนทรานนท์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

22 นายอาติยะ ศรีรัตน์ การศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในประเทศญ่ีปุ่ น: กรณีศึกษา ภาค 2/2556 240049
5112220042  เมืองฮามามตัซึ จงัหวดัชิซุโอกะ

A Study of Ways of Life of Thai People in Japan: A Case Study
of Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ วอกลาง
รองศาสตราจารย ์ดร. ด ารง ฐานดี
รองศาสตราจารยศิ์ริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยน์งเยาว ์ชาญณรงค์
อาจารย ์ดร.วนัเพญ็ วอกลาง
รองศาสตราจารย ์ดร. ด ารงค ์ฐานดี
รองศาสตราจารยศิ์ริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์

23 นางสาวช่อทิพย ์ ภู่มณี การศึกษาอตัลกัษณ์การประพนัธเ์พลงเด่ียจะเขข้องครูสุธารณ์ บวัทุง่ ภาค 1/57 28 ต.ค.25
5212220036 A Study of Khru Sutharn Buatang' Compositional Identity on

Jakhay Solo Music
อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

อาจารย ์ดร.ดุษฎี สวา่งวิบูลยพ์งศ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวสัด์ิ

กรรมการสอบ อาจารยช์วลิต สุนทรานนท์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

อาจารย ์ดร.ดุษฎี สวา่งวิบูลยพ์งศ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวสัด์ิ

24 นางสาวสมปอง  สิมมา โศกนาฏกรรมชีวิตตวัละครเอกหญิง: ศึกษาเปรียบเทียบวนัทองใน ภาค 1/57  28ต.ค.57
5212220024 เสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผนกบัเทศศ ์ใน Tess of the D'Urbervilles

The Tragic Lives of Two Female Protagonists : A Comparative 
Study of Wanthong in Khun Chang Khun Phaen and Tess in Tess
of the D' Urbervilles 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์
รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง
รองศาสตราจารย ์ดร.ระพิณ ทรัพยเ์อนก

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา
ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์
รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง
รองศาสตราจารย ์ดร.ระพิณ ทรัพยเ์อนก

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

25 นางสาววศัรนนัทน์ ชูทพั ภูมิปัญญาในวรรณกรรมเยาวชนของนกัเขียนภาคใต้
5412220027 Wisdom in Young Adult Fiction by Southern Writers

อาจารยท่ี์ปรึกษา ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์                ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง
รองศาสตราจารยบ์ุปผา  บุญทิพย์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยป์ระพนธ์  เรืองณรงค์
ศาสตราจารย ์ดร.ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธุ์
รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง
รองศาสตราจารยบ์ุปผา  บุญทิพย์

26 นิวฒัน์ หน่างเกษม ความเช่ือเร่ืองผีปู่ ตาภาคอีสาน: กรณีศึกษา บา้นครบุรี 2/57 8 ธ.ค.57
5412220015 ต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา

Beliefs in The Pu Ta Ghost in The Northeastern Region:
A Case Study of Ban Khon Buri, Khon Buri Tai Subdistrict,
Khon Buri District,Nakhon Ratchasima

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราย ์ดร. สมบติั  มัง่มีสุขศิริ

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราย ์ดร. สมบติั  มัง่มีสุขศิริ

27 สุจิราลกัษมณ์ สุดา ความเช่ือ พิธีกรรมในประเพณีฮีตสิบสองของภาคอีสาน: 2/56 29 มี.ค.57
5412220081 กรณีศึกษาหมู่บา้นกุดชุม อ าเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร

Beliefs and Rites of The Heet Sipsong Tradition of
The Northeast: A Case Study of Kut Chum Village,
Kut Chum District, Yasothon

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมบติั  มัง่มีสุขศิริ

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมบติั  มัง่มีสุขศิริ

28 เทวากร ค าสัตย์ วิเคราะห์ความเช่ือ ความศรัทธา และพิธีกรรม ของประชาชน 2/56 29 มี.ค.57
5412220112 ท่ีมีต่อเจา้พอ่พระกาฬ จงัหวดัลพบุรี

An Analysis of The Chao Pho Phra Kan Beliefs, Faith, and 
Rites of Lop Buri Province Residents

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง
อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์

รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
อาจารยช์วลิต  สุนทรานนท์

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สถิตย ์ไชยปัญญา
รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์  อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ ตะพงั
อาจารยช์วลิต  สุนทรานนท์

29 อาติยะ ศรีรัตน์ การศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในประเทศญ่ีปุ่ น: กรณีศึกษา 2/26 24 มี.ค.57
5112220042 เมืองฮามามตัซึ จงัหวดัชิซุโอกะ

A Study of The Thai People Way of Life in Japan: A Case Study
of Maung Hamamutsu Shizuoka Province

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร. วนัเพญ็  วอกลาง
รองศาสตราจารย ์ดร. ด ารงค ์ฐานดี
รองศาสตราจารยศ์ริพนัธ์  ถาวรทวีวงษ์

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยน์งเยาว ์ ชาญณรงค์
อาจารย ์ดร. วนัเพญ็  วอกลาง
รองศาสตราจารย ์ดร. ด ารงค ์ฐานดี
รองศาสตราจารยศ์ริพนัธ์  ถาวรทวีวงษ์

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

30 นางสาวทศันีย ์ สระทองค า การศึกษาสมญานามกีฬาฟตุบอลลีกในประเทศไทย ท่ีปรากฎใน ภาค 3/56 25/6/2557
5112220206 หนงัสือพิมพส์ยามกีฬารายวนั

A Study of Thai Football League Nicknames as Seen in the 
Daily Siam Sports Newspaper

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง
รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาวรรณ อยูเ่ยน็
อาจารย ์ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

กรรมการสอบ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายวรุณ  นอ้ยนิมิตร
รองศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง
รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาวรรณ อยูเ่ยน็
อาจารย ์ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

31 นางสาวธิดารัตน์  ปานบ ารุง การศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติใน ภาค 3/56 16/6/2557
5112220190 นวนิยายเร่ือง ล่องไพร และเร่ืองเพชรพระอุมา

A Comparative Study of Beliefs in the Supernatural in the
Novels Long Phrai and Phet Phra Uma

อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์ อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  มัง่มีสุขศิริ

กรรมการสอบ รองศาสตราจารยวิ์โรจ  นาคชาตรี

ช่ือ-สกุล



ล ำดบัที่ ช่ือเร่ือง ปีทีส่ ำเร็จ วนัทีส่่ง

รองศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์ อนนัตศานต์
รองศาสตราจารยอ์ดุลย ์ตะพงั
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  มัง่มีสุขศิริ

ช่ือ-สกุล


