
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมน าเสนอผลงานในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ 

และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ 

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที ่ ผู้แต่ง บทความ สถาบัน 
1. น.ส. ศรัณย์พร อึ้งวนารัชต์ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลสอบ PISA ของประเทศเวียดนามผ่านสื่อไทยในปี พ.ศ.

2559-2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 น.ส.กัญญาณัฐ โพธิ์ค า การสร้างความทรงจ าเกี่ยวกับจิตร ภูมิศักดิ์ผ่านมูลนิธิจิตร ภูมิศักดิ์ ในช่วงปี พ.ศ.2552 – 
2560 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 อภัสสร สินโพธิ์ และคณะ. เกาหลีในความรับรู้และความเข้าใจในสื่อเวียดนาม ช่วง ค.ศ. 2012 – 2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. นายศิริชัย นพพล และคณะ การใช้ทรัพยากรป่าสาคูอย่างไม่เห็นคุณค่า ชุมชนริมคลองปากประ อ าเภอเมือง และ

อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

5 น.ส.ศุภลักษณ์ จันชู และ
น.ส.ศิริมาศ ช านาญกิจ 

“เบิกป่าท่ายูง”ประวัติศาสตร์ การตั้งถ่ินฐานและการใช้ทรัพยากรชุมชนบ้านท่ายูง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

6 นายอภิชัย เกิดรักษ์ และ
คณะ 

มายาเขาในความทรงจ าของผู้เฒ่าชุมชนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

7 น.ส.อรอุมา ตามี ชเว โก๊ะไก่ : เมืองอุตสาหกรรมของจีน บนรอยต่อระหว่างประเทศไทย – พม่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8 น.ส.ชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดล 

 
จากศัตรู สู่ที่รัก : ความเป็นพม่าในภาพยนตร์ไทย 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 น.ส.วิจิตรา ชุ่มทอง 
 

ชีวิตของถั่วกับการกลายเป็นมรดกโลกของเมืองพุกาม 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 



10 จิตติมา แวววับศรี 
 

อองละเอ็นซาง : จากนักมวยกรง สู่การเป็นวีรบุรุษแห่งพม่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 นายณัฐพล พิทักษ์รัตน์ 
 

ความส าคัญของคริปโทเคอเรนซี่กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

12 นายพงศภัค ศรัทธารัตน์ “เขาศรีวิชัยในกระแสการค้าของอาณาจักรศรีวิชัย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11- 14.” 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

13 นายธนภัทร จังพานิช  การสร้างภาพลักษณ์ของราชวงศ์วินเซอร์ผ่านสื่อในทศวรรษที่ 1950-1980 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14 นายปิยวัฒน์ สีแตงสุก  

 
"พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" : การประกอบสร้างอภิมหาเรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองไทย พ.ศ. 2457-2493  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 นางสาวธัญญพร มากคง  
 

เสียงจากป่าของผู้ไร้เสียง: เรื่องเล่าผ่านสายตาคุณเยาว์ นักรบหญิงแห่งกองร้อยที่ 1 
กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยเขตจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 นายปริญญา ขุนทอง  
 

ผ้าไหมแพรวากับการถูกตีตราให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษ 2540 
ถึงปลายทศวรรษ 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 ณัฐชยา สระทองค า  
 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการเข้ามาของชาวจีนในชุมชนบาง
หลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม พ.ศ.2446-2500 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 นัทมน ณ สาร  การขยายตัวของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยในปี 2530-2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
19 น.ส.พัธต ูลีเฮ็ง และนางสาว

สาลีนา ยูโซะ 
"ดังดุต กอปโล: ศิลปินหญิง ความนิยม และการต่อรองทางอุดมการในสังคมอินโดนีเซีย
ร่วมสมัย"  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

20 นายกาญจนพงค์ รินสินธุ ์
 

"ล้วนแต่มีที่ของตน ความหดหู่ของผู้ชาย และความล่มสลายของค่านิยมเก่าในเวียดนาม
หลังยุคปฏิรูป"  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

21 น.ส.ณฐิกา สังข์ทอง 
 

"คนรักของศิลปิน: ภาพสะท้อนสังคมอินโดนีเซียทศวรรษ 1950 - 1960"  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

22 น.ส.นรัชยธ์รณ์ ทองใบสุว
พล และน.ส.นิศธิดา พันธ์ศรี 

ผู้หญิงในวรรณกรรมเวียดนามหลังยุคโด๋ยเม้ย : เสรีภาพในกรอบอุดมการณ์ความเป็น
หญิง"  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 



23 น.ส.เมทินี เทพแก้ว และ
น.ส.อมราวดี สายสุวรรณ 

พิพิธภัณฑ์ไฮฟอง: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน(?)กรอบเรื่องเล่าแห่งชาติ"  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

24 นางสาวอุไรวรรณ สุมาลี 
 

"แรงงานเมียนมาร์ในกัวลาลัมเปอร์: การย้ายถิ่น การสร้างตัวตน และความพร่าเลือนของ
ขาติพันธุ์"  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

25 น.ส.ศศินา เสนี ภาพลักษณ์ของชาติพันธุ์ซาไกในสังคมไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2515 - 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
26 น.ส.รัชนีกร ชาตะรัตน์ “ผู้ใหญ่ลีกับนางมา” ภาพสะท้อนชาวนาไทย ต้นทศวรรษ 2500  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
27 น.ส.สุริยวดี หนูพลับ เด็กในครอบครัวไทย : ภาพสะท้อนผ่านนิตยสารการ์ตูน ช่วงปี 2550 - 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
28 น.ส.ชุติมา จิตรแก้ว 

 
ภาพสะท้อนสังคมไทยผ่านหนังสือการ์ตูนธรรมะของพระพะยอม กัลยาโณ (พศ. 2548 – 
2557) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

29 นายนรพนธ์ วิเชียรเกื้อ ความบันเทิงของชนชั้นสูงไทยในต่างแดน ปี พ.ศ. 2475 – 2500 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30 น.ส.นูรีซัน หะยีมายอ 

 
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา
พิธีกรรมสุหนัต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

31 น.ส.กฤตยา ทิพย์หมัด 
 

ฟอลคอน ขุนนางดี ฝรั่งเลว : การน าเสนอภาพลักษณ์ของคอนแสตนติน ฟอลคอน     
ผ่านละครบุพเพสันนิวาส 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

32 น.ส.ปาลิตา วารีศร ี
 

บทวิเคราะห์ภาพยนตร์ The King and I : บริบททางสังคมที่มีผลต่อการถูกสั่งห้ามฉาย
ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

33 นายวชิรวิทย์ ชิดเชื้อ จีนกวางตุ้ง : การด ารงอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมเมืองตรัง  ช่วง พ.ศ. 2540 – 
ปัจจุบัน  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 


