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ฉบับเตม็
1 1 นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์ววิฒัน์ การเลือกเปา้หมายของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ภาษาไทย มานุษยวทิยา เด่ียว 

2 3 นายณพศรัณย์ ทศัมาลี บทบาท ความเชื่อและพธิกีรรม กรณีศึกษาคุณพอ่ปู่ปากคลองนา

ขวาง จังหวดัสมุทรสาคร

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

3 6 นายยศพล ใจภกัดี ภาพสะทอ้นสังคมผ่านกระแสความนิยมในอาชีพไลฟโ์ค้ชระหวา่ง 

พ.ศ. 2559 – 2563 : กรณีศึกษา ฌอน บรูณะหรัิญ

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

4 7 นางสาวธติิมา วรรโณทยาน การน าเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายในสังคมไทย พ.ศ. 2530 – 

2540: กรณีศึกษา นิตยสารเกย์ “มิถุนา”

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

5 8 นางสาวกุลธดิา เชื่อมทอง ภาพสะทอ้นการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเกาหลีใต้ 

ผ่านซีรีส์เกาหลีเร่ือง SKY Castle

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

6 10 นายศุภกฤต สุกัลป์ Reading the Limit of Economic Representation in Chanthi 

Deuansavanh’s “The Lottery of Karma”

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี เด่ียว 

7 11 นางสาวจันทริา ฮิกกินส์ ขบวนการเรียกร้องสิทธสิตรีทางการเมืองในประเทศอังกฤษ ป ี

1903-1928 กลุ่มซัฟฟราเจ็ตต์

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

8 12 นางสาวสุพชิญา วรธ ารง ลักษณะภาษาไทยในไตรภมูิกถาที่ไม่ปรากฏในภาษาไทยสมัยสุโขทยั ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

9 14 นางสาวศุภรัิกษ ์สุบงกช

นายหสัวรรษ แก้วมา

นายพฤฒิวรรษ จ านงนิจ

การศึกษาวเิคราะหศั์กยภาพและความเหมาะสมในการเพาะปลูกมัน

ส าปะหลังในพื้นที่จังหวดันครราชสีมาโดยใช้กระบวนการตัดสินใจ

แบบพหเุกณฑ์

ภาษาไทย ภมูิศาสตร์ กลุ่ม 

ประกำศรำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำให้น ำเสนอผลงำนในกำรประชุมทำงวิชำกำรของนิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำตรี  

7 สถำบัน ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษำยน 2564  ณ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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10 15 นางสาวอมิตา มีชาญ Cat Domestication in If Cats Disappeared from the World 

and the Critical Aspect of Cat-Human Companion Species

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี เด่ียว 

11 16 นายปฐมพร เหตุเกษ ต านานเมืองเซไล: ภาพสะทอ้นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในพื้นที่

ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

12 18 นายภควรรณ วรีโรจน์ Postcolonial Literatures and Religious Manuals: The 

Parallel of Their Structure

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี เด่ียว 

13 19 นางสาววรรณศร สุขเสวบณัฑิต

นางสาววรรณิภา ลัดดา

The Sexism Experienced by Thai Female Gamers In Online 

Games

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

14 20 Mr. Chai Skulchochai

Ms. Nada Trishnananda

Ms. Punnachat Pradubphong 

Mr. Poonyapat Luenam 

Ms. Prim Tantilipikorn 

Thai Country Music (Luk Thung): How does it reflect the 

culture of Thai society?

ภาษาอังกฤษ มานุษยวทิยา กลุ่ม 

15 21 นายธนดล นงเยาว์

นายวทนัยู ค าสุวรรณ

นายนันจพงษ ์พึ่งจิตร

ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps)ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการหา้งสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาก าแพงแสนของ

ผู้บริโภค

ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

16 22 นางสาวสุภคัจิรา ข าประถม การน าเสนอภาพของเด็กในยุคนาซีผ่านภาพยนตร์เยอรมัน ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

17 25 นายเอเซีย บนิตอเล็บ “ประวติัศาสตร์ความคิดมุสลิมในบริบทความเปล่ียนแปลงทางการ

เมืองไทย พ.ศ.2475-2563: ศึกษาผ่านส านักจุฬาราชมนตรี”

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

18 26 นางสาวอัญมณี ช่วงสุวนิช โลกแหง่พรรณพฤกษา: การศึกษาความหมายของพชืใน ขัปปะ ของ

อากูตางาวะ รีวโนะซูเกะ

ภาษาไทย วรรณคดี เด่ียว 
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19 27 นางสาวครองขวญั ศิริ The Representation of Transwomen in Northeastern Thai 

Country or “Lukthung” Songs

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

20 29 นางสาวศิริประภา พดูตรง A Critical Ecolinguistic Analysis of the Climate Change 

Discourse in Wannasingh Prasertkul’s YouTube Program 

“Wannasing Report”

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

21 30 นายฉัตรสวสัด์ิ เล็กเหล่าคง “ภาษาเยอรมันที่สอดคล้องกับเพศ” จากมุมมองของนิสิตสาขาวชิา

ภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

22 32 Miss Phongrawee Thanyasiri

Miss Kanjana Promkunthong 

Miss Paparpin Assawachaiyawong

Miss Supitcha Kiatwateerattana

Miss Nichakon Noeimueangpak

Perceptions of Thai university students on present and 

future roles of English in globalized academic contexts

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

23 33 นางสาวกรกมล จิตหวงั The Problematization of Gender Misrepresentations and 

Negative Racial Stereotypes Towards Chinese and African 

Americans in The Rush Hour Trilogy

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี เด่ียว 

24 34 นางสาวฤทยัรัตน์ เส้งสุวรรณ์ ประชาธปิไตยในฐานะการจัดการความกลัวจากอ านาจน าในปรัชญา

การเมืองของต็อกเกอวลิล์

ภาษาไทย ปรัชญา เด่ียว 

25 36 นายนภสินธุ ์สุภนิกร 

นางสาวทติิภา ชินทอง

สังคมดิสโทเปยีในนวนิยายเร่ืองสุสานสยาม ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 
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26 37 Miss Natthakan Chomchat

Miss Nassara Madaoh

Miss Kittikarn Wongkorn

Miss Napaphat Mongkolrattanachai

Intercultural Pragmatic Failure in Communication Fallacy 

of Orientalism in M. Butterfly

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 

27 39 นางสาววฬิาร์กรรณ เดชสาหร่าย

นางสาวอารยา สิทธิภ์านุวงค์

An Analysis of Non-English Major Students' Use of Google 

Translate for Translating English Paragraphs or Articles

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

28 44 นางสาวจิราพชัร ศิริพชิญ์ตระกูล Unboxing the Culture of Online Mystery Box ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

29 46 นางสาวชมทศิา วชิาธรีสกุล มุมมองโศกนาฏกรรมในมัทนะพาธา ภาษาไทย วรรณคดี เด่ียว 

30 48 นางสาวณพร สิริประเสริฐศิลป์ Popular (Coffee) Culture: Cafe-Hopping, Class, and Identity 

Construction of the Middle Class Youths in Bangkok

ภาษาอังกฤษ สังคมวทิยา เด่ียว 

31 50 นายกิตติพฒัน์ ขาวจันทร์ Exploring the Voyeuristic Gaze in Thai Mobile Amateur 

Pornography

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี เด่ียว 

32 51 นายคชรัตน์ ศรีธิ กระบวนการผสมผสานมโนทศัน์ของค าประสม “หวั” ในภาษาไทย

ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

33 53 นางสาวเพญ็พยอม สุริแสง 

นางสาวจรรยาภรณ์ หมีค า 

นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก 

นางสาวกานต์ธดิา พงศ์พทุธางกูร 

นายอภชิัย อุทยัแสง

พลวตัภาษา : ความแปลกใหม่ในแวดวงการขายสินค้าออนไลน์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 
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34 55 นางสาวโสมลดา สุวรรณพงษ์ The Functions and Meanings of the Thai word aep/ʔɛ ̀:p/ 

during 1982 until 2020

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

35 56 นางสาวภารว ีอากาศน่วม Examining the Portrayals of Queer Identities through the 

Poetic Forms in Billy Merrell’s Vanilla

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี เด่ียว 

36 57 นายชยิน เต็งกนกกุล “I don’t hate my nation, I hate you”: Challenging and 

Redefining the Term ‘Chang Chat’ (ชังชาติ) through Social

 Media

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

37 59 นายวรีะ ยมยอด วเิคราะหก์วนีิพนธโ์ควดิ-19 เร่ืองก้าวผ่านกาฬเวลา ของชมัยภร แสง

กระจ่าง

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

38 60 Nutcha Pitakpornsin

Picharee Phaiboontham

Soungkwan Dumrongruedee

Role and challenges in a use of English as a Business 

Lingua Franca in Human Resource profession: Thai 

employees’ views in an American multinational company

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

39 61 นางสาวมาลิตา วงศ์หอม วเิคราะหค์วามยุติธรรมในคัมภร์ีครุฑปรุาณะตามทฤษฎคีวาม

ยุติธรรมของ จอหน์ รอลส์

ภาษาไทย ปรัชญา เด่ียว 

40 63 นายณัฐวชัร์ อินทรีย์สังวรณ์ ประวติัศาสตร์วฒันธรรมเส้ือหลองแดง ในชุมชนคนเมืองบริเวณแจ่ม

ใต้

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

41 64 นางสาวพชัริดา สร้อยสนธ์ คติความเชื่อประติมากรรมสัตวห์มิพานต์ประดับพระเมรุในพระราช

พธิพีระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟา้เพชร

รัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี

ภาษาไทย วรรณคดี เด่ียว 

42 66 นางสาวณัฐวดี เมืองสุข การศึกษาความเปล่ียนแปลงของพธิกีรรมงานศพในชุมชนบา้นพรุจูด

 ต าบลบอ่หนิ อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง พ.ศ. 2542-2563

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 
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43 67 นายณัฐพงศ์ โอรพนัธ์ Challenges and Opportunities: The Future of Presidential 

Womanhood in the United States

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

44 68 นายศุภศิษฏ ์สิทธสิิงห์ สังคมสยามยุคต้นรัตนโกสินทร์ตามมุมมองของอดอล์ฟ บาสเตียน ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

45 69 นายจีฮาน เดือนเด่น บทบาทของแขกสลัดบริเวณช่องแคบมะละกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

14 ถึง 16

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

46 71 นางสาวฐิฌาฎา วงศ์สวสัด์ิ Language, Sexuality, and Desire in the Thai Titles of Hentai 

Pornographic Comics

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

47 72 นางสาวชลธชิา ลอยฟา้

นางสาวญาณิษา คุ้มเพื่อน

ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้ากับความทกุข์ด้านการส่ือสารที่มีอยู่จริง ภาษาไทย สังคมวทิยา กลุ่ม 

48 73 นางสาวภณัฑิรา จินตวริิยะสกุล Visual Culture and Subjectivity on Social Media

Case Study: Movement Against Wearing Uniforms on a 

Facebook Page, “นักเรียนเลว”

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

49 75 นางสาวเมวดี ยอดทพิย์อุทยั กลวธิทีางภาษาในวจันกรรมการตักเตือนของเพจหมอแล็บแพนด้า 

ช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

50 76 นายอภชิาติ บญุรอด ภาพความเปน็ชายบนหน้าปกนิตยสารแฟชั่นส าหรับผู้ชายใน

ประเทศญี่ปุ่นต้ังแต่ทศวรรษ1980ถึง2010

ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

51 77 นางสาวรดารัตน์ ศุภศรี

นางสาวอัจจิมา ศรีราจันทร์

นางสาวจิรัชยา จันทร์คง

ความหลากหลายของการเคล่ือนไหวทางการเมืองผ่านเร่ืองเล่าของ

นักกิจกรรม

ภาษาไทย สังคมวทิยา กลุ่ม 
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52 78 นายปณุณัตถ์ ดีวภิาส การศึกษาความเปน็ชุมชนไทใหญ่ผ่านศูนย์ศึกษาปฏบิติัธรรมสาธุ

ประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527-2563

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

53 79 นางสาวนวพรรษ เขม้นเขตการ

นายภควตั ฤกษย์ินดี

นางสาวภทัรา ลิงเกิ้ล

The Authenticity of Femvertising Features in the 

Femvertising-claimed Ads

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

54 80 นางสาวอริสา เริงรุ่งเรือง การใช้ภาษาในอินโฟกราฟกิที่เกี่ยวข้องกับโควดิ-19 ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

55 81 นางสาวอริยาภรณ์ สิงหศั์กด์ิธนา กลวธิทีางภาษาในพาดหวัข่าวออนไลน์เกี่ยวกับโรคโควดิ-19 ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

56 82 Mr.Patiphan Niamnui

Miss Pariyaporn Jamnongthoi

Students' attitudes and expectations in third-language 

conversation lessons: A comparison between Chinese 

study and European study programs

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

57 83 นายชนกันต วทิยศักด์ิพนัธุ์ เวลา วารี วชิชา: การสืบสวนและอุปสรรคของความทรงจ าในกาล

มรณะ

ภาษาไทย วรรณคดี เด่ียว 

58 85 นายชัย สกุลโชคชัย Historicizing Late Meiji era and Taisho Democracy: The 

historiography of the role of the capitalist, the state and 

the International environment in shaping the era through 

a Marxist perspective

ภาษาอังกฤษ ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

59 86 นางสาวณฐมน คงนา เพศภาวะและจริยศาสตร์สตรีมเมอร์ ภาษาไทย ปรัชญา เด่ียว 
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60 87 นางสาวชุติกาญจน์ เจริญผล จากบาดแผลของปจัเจกบคุคลสู่ความขัดแย้งทางค่านิยมในนวนิยาย

เร่ือง ศูนย์รับฝากความเสียใจ

ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

61 89 นางสาวประภากร ไชยเดช บทบาทความเปน็ผู้น าแบบ “พอ่ขุน” ของจอมพล ป. พบิลูสงคราม 

กับบทละครเร่ืองอานุภาพพอ่ขุนรามค าแหงของหลวงวจิิตรวาทการ

ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ เด่ียว 

62 90 นายโชติวทิย์ อั๋งสกุล

นายเจษฎากร เกรียงสมุทร

นางสาวณัฐชา แสงชัยทวรัีกษ์

นางสาวสุพชิญา แสงอาภา

An Analysis of English Code-mixing and Code-switching in 

Thai Popular Songs

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 

63 91 Pakjira Nanthasakpaiboon

Plengpin Tieammoung

Ajjima Suriyant

Piyamaporn Ngamyard

Panittra Tayangkakanok

Nutcha Todsatityothin

Perceptions of Undergraduate University Students Toward 

Body Shaming in Online Context

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 

64 92 Hadacha Thuchthada

Pornpawee Thanakornroj
Male Undergraduate Students’ Perceptions Toward 

Cosmetic Surgery

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 

65 93 Davin Ritcharoen

Jinutchaya Ruangrit

Jurarat Chaisree

Yue Zhang

Phanittida Tosiriwatthananon

Juthamart Saksri

Undergraduate Students’ Perception Toward Legalizing 

Euthanasia in Thailand

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 
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66 94 Thammarat Sukrong

Thunjira Taradol Momoko 

KuramochAmita Ketpech

Luyuan Zhang

Pumin Kosananchai

Zihang Yang

Effective Implementation of a Hybrid Class in A Private 

International University in Thailand

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 

67 95 Pittayarat Chaikul

Chaiyo Chotiyuth

Rachaphum Pong-acha

Arisara Purechatang

Piyaphan Sawanitjumriang

Paweetida Tanapiphatpubadee

Undergraduate Students’ Perceptions Towards Online 

Studying

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ กลุ่ม 

68 96 Chanisara Tantipiwattanaskul Factors Contributing to Success in Learning French as a 

Foreign Language

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

69 97 Chayanun Techaworawitayakoon Using the Similarity between French and English Lexicon 

to Improve Students’ Reading Comprehension Skills

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

70 98 Hathaipat Tama Professional Perspectives for French Students in Thailand ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

71 99 Nattaya Pairin Learning French Language and Culture with Angèle’s Song 

Balance ton quoi

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 
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72 100 Pakjira Nanthasakpaiboon The Rise of Women in Gerwig’s Little Women (2019): 

Reflection on Gender Stereotypes and the Beginning of 

Feminist Beliefs

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ เด่ียว 

73 101 นางสาวจิรฐา จิตต์อักษร

นางสาวเบญญาภา จะพนัธุ์

นางสาวโยษติา ตุลา

Attitudes of Generation Z towards Tattooing: A Case 

Study of Thailand

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

74 102 นางสาวณัฏฐ์รมณ เสถียรธรีาภาพ

นางสาวพสิินี ตันตราชีวธร

นางสาวชุติมณฑ์ ธรรมฤาชุ

Readiness of Thai University Students for Online Learning 

during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of English 

Majors Students at Kasetsart University (Bangkhen Campus)

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

75 103 นางสาวพมิพศิา วงษส์วรรค์

นางสาวรินรดี คุเณนทราศัย

นางสาวอักขราวรรณ อักขระชาตะ

Attitudes of Thai Youths toward Asexuality ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

76 104 นายธนกฤต เอกชัยวรวฒิุ

นายธนัท มั่นธนาสารชัย

นางสาวณัฐวดี กลกานนท์

Motivational Factors of Kasetsart University Student 

Administrative Board Bangkhen Campus 2020 (KUSAB)

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ กลุ่ม 

77 105 นางสาวขวญัธริา รัตนาเอนกชัย

นางสาวศุภนิดา จตุรภทัรพสุิทธิ์

Media’s Influence on Thai Female University Students’ 

Self-Esteem and Body Image Perception

ภาษาอังกฤษ สังคมวทิยา กลุ่ม 

78 106 นางสาวพมิดาว พราหมณี

นางสาวพดุกรอง เพชรสองเมือง

นางสาวสุเมธนิี ธปูบชูา

ทศันคติของกลุ่มเจเนอเรชันซีต่อการไม่มีศาสนา ภาษาไทย ปรัชญา กลุ่ม 
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79 107 นายธรุีตม์ ชมรักษ ์

นายวนัสบดี เขียวอ่อน

เอกภาวะทางพื้นที่กับการแสดงความเหน็ทางการเมือง: กรณีศึกษา

ฝ่ายซ้ายในทวติเตอร์เรียกร้องให ้LISA BLACKPINKแสดงจุดยืนทาง

การเมือง

ภาษาไทย ปรัชญา กลุ่ม 

80 108 นางสาว ธนภรณ์ เปริญกุล

นายปวรศร ระหวา่งบา้น

การประเมินศักยภาพพื้นที่ในการท าฟาร์มโคนม จังหวดัเพชรบรีุ ภาษาไทย ภมูิศาสตร์ กลุ่ม 

81 109 นางสาวหชันันทน์ พนัสธาดา

นายอิสิวชัร์ วาทยานนท์

การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและประเมินความต้องการใช้

น้ าทางการเกษตรของพื้นที่ในเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ าคลองพระ

พทุธ อ าเภอโปง่น้ าร้อน จังหวดัจันทบรีุ

ภาษาไทย ภมูิศาสตร์ กลุ่ม 

82 110 นายภาคภมูิ ปา่หลวง รูปแบบทางพื้นที่และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านยาแผน

ปจัจุบนัของผู้บริการในเขตเทศบาลเมืองแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวดัแพร่

ภาษาไทย ภมูิศาสตร์ เด่ียว 

83 111 นางสาวปภสัสร ริเปก๊ การประเมินศักยภาพการเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนอ าเภอ

เวยีงเชียงรุ้ง จังหวดัเชียงราย

ภาษาไทย ภมูิศาสตร์ เด่ียว 

84 112 นางสาวพรพรรณ ภพูนัดุง คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในประเทศไทย ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

85 113 นางสาวนิรัณยา แก้วบวัดี คลัสเตอร์เชิงพื้นที่ของโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ เด่ียว 

86 114 นายอัมรินทร์ กะลูแป

นายอิลฟาน มะเย็ง

นายฟาอิส หาแวบอืซา

ตารีอีนา : การเปล่ียนแปลง การปรับตัว และการด ารงอยู่ของ

วฒันธรรมปลายด้ามขวาน

ภาษาไทย ภมูิศาสตร์ กลุ่ม 

กรุณาตรวจสอบค าน าหน้าชื่อ และชื่อ - สกุลของทา่นใหถู้กต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทาง onearts2021su@gmail.com


