ประกำศรำยชือ่ ผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำให้นำเสนอผลงำนในกำรประชุมทำงวิชำกำรของนิสิต /นักศึกษำระดับปริญญำตรี
7 สถำบัน ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 เมษำยน 2564 ณ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ลำดับ

หมำยเลข
บทควำม

ชื่อ - สกุลผู้นำเสนอ

ชื่อบทควำม

1

1

นายรุ่งโรจน์ ตติยวงศ์ววิ ฒ
ั น์

การเลือกเป้าหมายของนักศึกษาธรรมศาสตร์

2

3

นายณพศรัณย์ ทัศมาลี

3

6

4

ภำษำที่
นำเสนอ

สำขำของ
บทควำม

ประเภท
นำเสนอ

ส่งบทควำม
ฉบับเต็ม

ภาษาไทย มานุษยวิทยา

เดี่ยว



บทบาท ความเชื่อและพิธกี รรม กรณีศึกษาคุณพ่อปู่ปากคลองนา
ขวาง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



นายยศพล ใจภักดี

ภาพสะท้อนสังคมผ่านกระแสความนิยมในอาชีพไลฟ์โค้ชระหว่าง
พ.ศ. 2559 – 2563 : กรณีศึกษา ฌอน บูรณะหิรัญ

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



7

นางสาวธิติมา วรรโณทยาน

การนาเสนอภาพลักษณ์ของชายรักชายในสังคมไทย พ.ศ. 2530 –
2540: กรณีศึกษา นิตยสารเกย์ “มิถุนา”

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



5

8

นางสาวกุลธิดา เชื่อมทอง

ภาพสะท้อนการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเกาหลีใต้
ผ่านซีรีส์เกาหลีเรื่อง SKY Castle

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



6

10

นายศุภกฤต สุกัลป์

Reading the Limit of Economic Representation in Chanthi
Deuansavanh’s “The Lottery of Karma”

เดี่ยว



7

11

นางสาวจันทิรา ฮิกกินส์

ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีทางการเมืองในประเทศอังกฤษ ปี
1903-1928 กลุ่มซัฟฟราเจ็ตต์

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



8

12

นางสาวสุพชิ ญา วรธารง

ลักษณะภาษาไทยในไตรภูมิกถาที่ไม่ปรากฏในภาษาไทยสมัยสุโขทัย

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

เดี่ยว



9

14

นางสาวศุภริ ักษ์ สุบงกช
นายหัสวรรษ แก้วมา
นายพฤฒิวรรษ จานงนิจ

การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมในการเพาะปลูกมัน
สาปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการตัดสินใจ
แบบพหุเกณฑ์

ภาษาไทย ภูมิศาสตร์

กลุ่ม



ภาษาอังกฤษ วรรณคดี

กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ และชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทาง onearts2021su@gmail.com

ลำดับ

หมำยเลข
บทควำม

ชื่อ - สกุลผู้นำเสนอ

ชื่อบทควำม

10

15

นางสาวอมิตา มีชาญ

Cat Domestication in If Cats Disappeared from the World
and the Critical Aspect of Cat-Human Companion Species

11

16

นายปฐมพร เหตุเกษ

ตานานเมืองเซไล: ภาพสะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่
ตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

12

18

นายภควรรณ วีรโรจน์

Postcolonial Literatures and Religious Manuals: The
Parallel of Their Structure

13

19

นางสาววรรณศร สุขเสวบัณฑิต
นางสาววรรณิภา ลัดดา

14

20

15

ภำษำที่
นำเสนอ

สำขำของ
บทควำม

ประเภท
นำเสนอ

ส่งบทควำม
ฉบับเต็ม

เดี่ยว



เดี่ยว



เดี่ยว



The Sexism Experienced by Thai Female Gamers In Online ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ
Games

กลุ่ม



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 มานุษยวิทยา

กลุ่ม



21

นายธนดล นงเยาว์
นายวทันยู คาสุวรรณ
นายนันจพงษ์ พึ่งจิตร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps)ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขากาแพงแสนของ
ผู้บริโภค

ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ

กลุ่ม



16

22

นางสาวสุภคั จิรา ขาประถม

การนาเสนอภาพของเด็กในยุคนาซีผ่านภาพยนตร์เยอรมัน

ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ

เดี่ยว



17

25

นายเอเซีย บินตอเล็บ

“ประวัติศาสตร์ความคิดมุสลิมในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองไทย พ.ศ.2475-2563: ศึกษาผ่านสานักจุฬาราชมนตรี”

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



18

26

นางสาวอัญมณี ช่วงสุวนิช

โลกแห่งพรรณพฤกษา: การศึกษาความหมายของพืชใน ขัปปะ ของ
อากูตางาวะ รีวโนะซูเกะ

ภาษาไทย วรรณคดี

เดี่ยว



ภาษาอังกฤษ วรรณคดี
ภาษาไทย ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วรรณคดี

กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ และชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทาง onearts2021su@gmail.com

ลำดับ

หมำยเลข
บทควำม

ชื่อ - สกุลผู้นำเสนอ

ชื่อบทควำม

19

27

นางสาวครองขวัญ ศิริ

The Representation of Transwomen in Northeastern Thai
Country or “Lukthung” Songs

20

29

นางสาวศิริประภา พูดตรง

21

30

นายฉัตรสวัสดิ์ เล็กเหล่าคง

22

32

Miss Phongrawee Thanyasiri
Perceptions of Thai university students on present and
Miss Kanjana Promkunthong
future roles of English in globalized academic contexts
Miss Paparpin Assawachaiyawong
Miss Supitcha Kiatwateerattana
Miss Nichakon Noeimueangpak

23

33

นางสาวกรกมล จิตหวัง

24

34

25

36

ภำษำที่
นำเสนอ

สำขำของ
บทควำม

ประเภท
นำเสนอ

ส่งบทควำม
ฉบับเต็ม

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

เดี่ยว



A Critical Ecolinguistic Analysis of the Climate Change
Discourse in Wannasingh Prasertkul’s YouTube Program
“Wannasing Report”

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

เดี่ยว



“ภาษาเยอรมันที่สอดคล้องกับเพศ” จากมุมมองของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

เดี่ยว



ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ

กลุ่ม



The Problematization of Gender Misrepresentations and
Negative Racial Stereotypes Towards Chinese and African
Americans in The Rush Hour Trilogy

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี

เดี่ยว



นางสาวฤทัยรัตน์ เส้งสุวรรณ์

ประชาธิปไตยในฐานะการจัดการความกลัวจากอานาจนาในปรัชญา
การเมืองของต็อกเกอวิลล์

ภาษาไทย ปรัชญา

เดี่ยว



นายนภสินธุ์ สุภนิกร
นางสาวทิติภา ชินทอง

สังคมดิสโทเปียในนวนิยายเรื่องสุสานสยาม

ภาษาไทย สาขาอื่น ๆ

กลุ่ม



กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ และชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทาง onearts2021su@gmail.com

ลำดับ

หมำยเลข
บทควำม

ชื่อ - สกุลผู้นำเสนอ

ชื่อบทควำม

26

37

Miss Natthakan Chomchat
Intercultural Pragmatic Failure in Communication Fallacy
Miss Nassara Madaoh
of Orientalism in M. Butterfly
Miss Kittikarn Wongkorn
Miss Napaphat Mongkolrattanachai

27

39

นางสาววิฬาร์กรรณ เดชสาหร่าย
นางสาวอารยา สิทธิภ์ านุวงค์

28

44

29

ภำษำที่
นำเสนอ

สำขำของ
บทควำม

ประเภท
นำเสนอ

ส่งบทควำม
ฉบับเต็ม

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

กลุ่ม



An Analysis of Non-English Major Students' Use of Google
Translate for Translating English Paragraphs or Articles

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ

กลุ่ม



นางสาวจิราพัชร ศิริพชิ ญ์ตระกูล

Unboxing the Culture of Online Mystery Box

ภาษาอังกฤษ สาขาอื่น ๆ

เดี่ยว



46

นางสาวชมทิศา วิชาธีรสกุล

มุมมองโศกนาฏกรรมในมัทนะพาธา

ภาษาไทย วรรณคดี

เดี่ยว



30

48

นางสาวณพร สิริประเสริฐศิลป์

Popular (Coffee) Culture: Cafe-Hopping, Class, and Identity ภาษาอังกฤษ สังคมวิทยา
Construction of the Middle Class Youths in Bangkok

เดี่ยว



31

50

นายกิตติพฒ
ั น์ ขาวจันทร์

Exploring the Voyeuristic Gaze in Thai Mobile Amateur
Pornography

เดี่ยว



32

51

นายคชรัตน์ ศรีธิ

กระบวนการผสมผสานมโนทัศน์ของคาประสม “หัว” ในภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

เดี่ยว



33

53

นางสาวเพ็ญพยอม สุริแสง
นางสาวจรรยาภรณ์ หมีคา
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก
นางสาวกานต์ธดิ า พงศ์พทุ ธางกูร
นายอภิชัย อุทยั แสง

พลวัตภาษา : ความแปลกใหม่ในแวดวงการขายสินค้าออนไลน์

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

กลุ่ม



ภาษาอังกฤษ วรรณคดี

กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ และชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทาง onearts2021su@gmail.com

ลำดับ

หมำยเลข
บทควำม

ชื่อ - สกุลผู้นำเสนอ

ชื่อบทควำม

34

55

นางสาวโสมลดา สุวรรณพงษ์

The Functions and Meanings of the Thai word aep/ʔɛ̀:p/
during 1982 until 2020

35

56

นางสาวภารวี อากาศน่วม

36

57

37

ภำษำที่
นำเสนอ

สำขำของ
บทควำม

ประเภท
นำเสนอ

ส่งบทควำม
ฉบับเต็ม

ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

เดี่ยว



Examining the Portrayals of Queer Identities through the
Poetic Forms in Billy Merrell’s Vanilla

ภาษาอังกฤษ วรรณคดี

เดี่ยว



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

เดี่ยว



59

นายวีระ ยมยอด

วิเคราะห์กวีนิพนธ์โควิด -19 เรื่องก้าวผ่านกาฬเวลา ของชมัยภร แสง
กระจ่าง

เดี่ยว



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

วิเคราะห์ความยุติธรรมในคัมภีร์ครุฑปุราณะตามทฤษฎีความ
ยุติธรรมของ จอห์น รอลส์

ภาษาไทย ปรัชญา

เดี่ยว



40

63

นายณัฐวัชร์ อินทรีย์สังวรณ์

ประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรมเสื้อหลองแดง ในชุมชนคนเมืองบริเวณแจ่ม
ใต้

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



41

64

นางสาวพัชริดา สร้อยสนธ์

คติความเชื่อประติมากรรมสัตว์หมิ พานต์ประดับพระเมรุในพระราช
พิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ภาษาไทย วรรณคดี

เดี่ยว



42

66

นางสาวณัฐวดี เมืองสุข

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพิธกี รรมงานศพในชุมชนบ้านพรุจูด
ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2542-2563

ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ และชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งทาง onearts2021su@gmail.com

ลำดับ

หมำยเลข
บทควำม

ชื่อ - สกุลผู้นำเสนอ

ชื่อบทควำม

43

67

นายณัฐพงศ์ โอรพันธ์

Challenges and Opportunities: The Future of Presidential
Womanhood in the United States

44

68

นายศุภศิษฏ์ สิทธิสิงห์

สังคมสยามยุคต้นรัตนโกสินทร์ตามมุมมองของอดอล์ฟ บาสเตียน

45

69

นายจีฮาน เดือนเด่น

บทบาทของแขกสลัดบริเวณช่องแคบมะละกาช่วงคริสต์ศตวรรษที่
14 ถึง 16

46

71

นางสาวฐิฌาฎา วงศ์สวัสดิ์

47

72

48

ภำษำที่
นำเสนอ

สำขำของ
บทควำม

ประเภท
นำเสนอ

ส่งบทควำม
ฉบับเต็ม

เดี่ยว



ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

เดี่ยว



Language, Sexuality, and Desire in the Thai Titles of Hentai ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
Pornographic Comics

เดี่ยว



นางสาวชลธิชา ลอยฟ้า
นางสาวญาณิษา คุ้มเพื่อน

ผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้ากับความทุกข์ด้านการสื่อสารที่มีอยู่จริง

ภาษาไทย สังคมวิทยา

กลุ่ม



73

นางสาวภัณฑิรา จินตวิริยะสกุล
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