ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 หัวข้อ “NEW NORMAL, NEW THINKING, NEW CHALLENGES”
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application
ลาดับ รหัสบทความ
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S007

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วย
ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตอาเภอเมือง ทัศนียา วงศ์จันทร์
จังหวัดเชียงใหม่
การสื่อความหมายของหน่วยศัพท์ในชื่อพืชสมุนไพรไทยใน
ภูวเมศฐ์ เลาบวรเศรษฐี
จังหวัดจันทบุรี
ความยุติธรรมและความเหลื่อมล้าทางการเมืองการปกครองไทย

พระชลณาณมุนี,ดร.

การวางแผนการซ่อมบารุงเครื่องพิมพ์ กรณีศึกษาบริษัทโรงพิมพ์ภาค
อัจฉรา พันแฮด
อีสานระบบดิจิตอล จากัด.
การแปลความหมายเซียมซีภาษาจีนที่ถูกปรับเปลี่ยนในสังคมและ
อัจฉรา ปกรณ์เรืองชัย
วัฒนธรรมประเทศไทย
การลดความสูญเสียจากการคิดค่ารักษาทางกายภาพบาบัด
คลาดเคลื่อน กรณีศึกษาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเอกชน
กนกกร กาญจนกันทร์
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
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สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

การศึกษา

ผ่าน

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

รัฐศาสตร์

ผ่าน

การจัดการ
โลจิสติกส์

ผ่าน

วรรณคดี

ผ่าน

การเงินและการ
ธนาคาร

ผ่าน

ลาดับ รหัสบทความ

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ
แรปหยาบ ๆ : การใช้คาหยาบในการดวลแรปสดไทย

นายปิติศักดิ์ บุญใส่

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

รัฐประศาสนศาสตร์

ผ่าน

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

ภาษาศาสตร์

ผ่าน
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S009
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S010

10

S011

กลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงของวง Three Man Down
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S012

การจัดเก็บภาษีจากการทาเกษตรกรรมภายในอาเภอพระสมุทรเจดีย์
สมพงษ์ สุวรรณ
จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2372 - 2482

ประวัติศาสตร์

ผ่าน
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S013

กลวิธีการใช้ภาษาในคาขวัญประจามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ปุญณิศา ไวยดารา

ภาษาศาสตร์

ผ่าน
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S014

กลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสตรีจากเสภาขุนช้างขุนแผนสู่บท
ละครโทรทัศน์ เรื่อง “วันทอง”

ภูริชญา สกุลดารงค์พานิช

วรรณคดี

ผ่าน
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S015

ปัจจัยด้านการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แพรวพรรณ สุทธิโพธินันท์
แป้งมันสําปะหลัง : กรณีศึกษาบริษัท สระแก้วเจริญ จํากัด

การตลาด

ผ่าน

15

S016

กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนของบริษัท Axcel Thailand

การตลาด

ผ่าน

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
เสาวลักษณ์ มากแสง
เขารูปช้างอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สุรทิน พรมสี
คติพระอินทร์กับการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
สิรินทร อินทร์ชะคราม
เจ้าอยู่หัว
โสภาวรรณ มาลัย
รวิกานต์ ท้วมวรเดช

2

ณัฐทรีญา ศุภกาญจน์

ลาดับ รหัสบทความ
16

S018

17

S019

18

S020

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ
กลวิธีการแปลคาอุทานภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษา
รายการปกิณกะบันเทิง Sixth Sense
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กกักต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
(Standard Operating Procedure – SOP) ภายใต้บันทึกความ
เข้าใจ เรื่อง การกาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้
ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับ
โปรแกรม Kahoot เรื่อง ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

ฌัชชา เวียงวิเศษ

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

ธมลวรรณ กิจก้อง

สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

ผ่าน

ศุภกร กองเป้า

การศึกษา

ผ่าน

รัตน์ติกา วิเชียร
ภานุพงศ์ วัชระพัฒนพงษ์
พรเพิ่ม แซ่โง้ว

ภูมิศาสตร์

ผ่าน

19

S021

สถิติเชิงพื้นที่กับอุบัติเหตุเสียชีวิตจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
จังหวัดนครปฐม

20

S022

“วันนี้กินข้าวที่ไหน” : กลวิธีการสร้างศัพท์ที่ใช้ในการชุมนุม
ทางการเมือง

เสาวรส มนต์วิเศษ

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

21

S023

เฟมินิสต์ ปิตาธิปไตย : ความขัดแย้งระหว่างเพศในสังคมเกาหลีใต้

วิรินทร อ่างคา

ประวัติศาสตร์

ผ่าน
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ลาดับ รหัสบทความ

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

22

S024

ปัญหาชาวจีนหลังเหตุการณ์การสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย
ตวงทิพย์ พรมเขต
ปี 1965-1966: การตีความจากเอกสารลับสหรัฐอเมริกา

23

S025

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบซื้อขายยาเสพติด กรณีศึกษา:
เขตรับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลหลักสอง กรุงเทพมหานคร

ศุภฤกษ์ โออินทร์

ภูมิศาสตร์

ผ่าน

24

S026

ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารและหอพัก
รอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ตะวัน วรรณรัตน์

การบริหารและการ
จัดการ

ผ่าน

25

S027

Vanlyta Chan

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

26

S028

อภิชัย จันทร์เกษ

วรรณคดี

ผ่าน

27

S029

ณัฐพร สว่างศรี
รสธร วงศ์กิตติธร

สังคมวิทยา

ผ่าน

28

S030

JIE ZHOU

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

29

S031

สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

ผ่าน

การเลือกภาษาในเฟซบุ๊กของนิสิตกัมพูชาที่เรียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
สถานภาพงานพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสในงานวิชาการของไทย พ.ศ. 2513-2564
การทางานและรายได้ของสตรีมเมอร์ในประเทศไทย
การโน้มน้าวใจในภาพยนตร์โฆษณาไทยประกันชีวิต :
การศึกษาโครงเรื่อง
การเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานครในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์

4

รักชนก แสงผดุง

ลาดับ รหัสบทความ
30

S032

31

S033

32

S034

33

S035

34

S036

35

36

ชื่อบทความ
การถ่ายทอดสุนทรียะทางทัศนศิลป์: กรณีศึกษาจากผลงาน 3 ศิลปิน
(ศาสตราจารย์พิเศษ เฉลิม นาคีรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
ทิมวัฒนบรรเทิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติกร ชินโย)
การรับรู้แผนปฏิบัติการคุ้มครองเด็กในระดับตาบลของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครองเด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด
คุณค่าสุนทรียะทางดนตรีที่ปรากฏในทางเดี่ยวจะเข้เพลงจีนเก็บบุป
ผา สองชั้นของอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม
อิทธิพลของกลุ่มเครือญาติแบบมาตุพงศ์ที่มีต่อบทบาทและ
สถานภาพของสตรีล้านนาด้านการเมือง การปกครองในสมัย
ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839-2121)
การใช้แอนิเมชันสอนไวยากรณ์ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

ศิลปกรรมศาสตร์

ผ่าน

สุจริต กันชุม

สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

ผ่าน

สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
ชาคริต เฉลิมสุข

ศิลปกรรมศาสตร์

ผ่าน

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

การศึกษา

ผ่าน

เศรษฐศาสตร์

ผ่าน

การบริหารและการ
จัดการ

ผ่าน

ฆนรุจ สุสา
พรกุศล คาบุญมา
ศศวลัยย์ ต้นสกุลทวีทีม
สุดารัตน์ สุขเลิศ
พิพัทธเวศ วันนารี

S037

ผลกระทบของโครงสร้างอายุประชากรต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย

S038

อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง และความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรม เสฎฐวุฒิ ภิรมย์คล้อย
อิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
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ลาดับ รหัสบทความ

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ
การจาลองการเกิดน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนกลางด้วย
แบบจาลอง HEC-RAS
จาก ‘สานัก’ สู่ ‘เมืองนอก’: การศึกษาของเจ้านายสตรีสมัย
รัตนโกสินทร์

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

ปัญชิกา มูลรังษี

ภูมิศาสตร์

ผ่าน

วีระยุทธ ปีสาลี

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

37

S039

38

S040

39

S041

ความกากวมในคาแปลงและคาประสมภาษาอังกฤษ

บูลย์จีรา ชิรเวทย์

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

40

S042

วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์

สุทธาพร คมขา

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

41

S043

อ่านโมโม่บนบ่าของพย็อง-ชอล ฮัน: การหายไปของความเป็นอื่น
ในสังคมเสรีนิยมใหม่

ธัญญา ศรีธัญญา

ปรัชญา

ผ่าน

42

S044

อิทธิพลของลัทธิบูชาตัวบุคคลต่อการเมืองการปกครองในลัทธิปูติน

กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

รัฐศาสตร์

ผ่าน

43

S045

ความ (ไม่) สาคัญของปัญหาอภิปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก

พิพัฒน์ สุยะ

ปรัชญา

ผ่าน

44

S046

สถานภาพงานวิจัยภาษาและวรรณกรรมรัสเซียในประเทศไทย

ดนุพล เฉลยสุข

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

45

S047

นูรไวดา กายุ

สังคมศึกษา

ผ่าน

46

S048

ปริตต์ อรุณโอษฐ์

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

น้าบูดูกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ตาบลปะเสยะวอ อาเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี
มโนทัศน์ “รัสโซโฟเบีย” (สภาวะการเกลียดกลัวรัสเซีย) ในภาษา
รัสเซีย: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ ปริชาน

6

ลาดับ รหัสบทความ

ชื่อบทความ

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน
พิตราภรณ์ สุนทรเทพวรากุล
จิณห์วรา กุสสลานุภาพ
อริสรา แผติตะ
ตติญา จาดพันธ์อินทร์

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

การตลาด

ผ่าน

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

ผ่าน

47

S049

อิทธิพลของผู้มีอิทธิพลเสมือนจริง (Virtual Influencer) ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตอบสนองต่อตราสินค้าและเกิดการซื้อของผู้บริโภค
เจเนอเรชันแซด

48

S050

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ทางจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ
Rasmey Ol
มหาวิทยาลัยศิลปากร

49

S051

กลวิธีการแปลไม้ยมกในภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม

จิตรนันท์ กลิ่นน้อย

ภาษาศาสตร์

ผ่าน
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S052

แนวทางการพัฒนาด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางความ
เชื่อและวัฒนธรรม ตามสุริยะปฏิทิน บนพื้นที่พระธาตุภูเพ็ก จังหวัด
สกลนคร ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

กัลยาณี กุลชัย

สังคมวิทยา

ผ่าน

51

S053

อรษา สิทธิโชติอนันต์

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

52

S054

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

สังคมวิทยา

ผ่าน

53

S055

สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

ผ่าน

ความหมายการณ์ลักษณะของ “-고 있-(-go iss-)” ที่ผันร่วมกับ
คาคุณศัพท์ในภาษาเกาหลีปัจจุบัน
การดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในลูกจ้าง
วัยรุ่นของสถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจไม่เข้ารับการบาบัดรักษายา
เสพติดด้วยความสมัครใจของผู้ป่วยยาเสพติด: กรณีศึกษา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

7

รวิกานต์ ชาวสวน

ลาดับ รหัสบทความ
54

S056

55

S057

56

S058

57

S059

ชือ่ – นามสกุล
ผู้นาเสนอผลงาน

ชื่อบทความ
การจัดการความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
การพยากรณ์ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล:
กรณีของ Bitcoin Ethereum และ Tether
การวิเคราะห์โซ่อุปทานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ : กรณีศึกษา
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีคุณภาพน้ากับข้อมูลการรับรู้จาก
ระยะไกลบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพื้นที่อาเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สาขาบทความ

ผลการ
พิจารณา

ภวิตา กิจสวัสดิ์

สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม

ผ่าน

ธารารัตน์ แซ่ย่อง

การเงิน

ผ่าน

สายใจ บึงไกล

ภูมิศาสตร์

ผ่าน

อดุลวิทย์ ชูเชิด

ภูมิศาสตร์

ผ่าน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
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ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็มสาหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเครือข่ายประเภทโควต้า
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 หัวข้อ “NEW NORMAL, NEW THINKING, NEW CHALLENGES”
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อบทความ

ชื่อ - นามสกุล

การจาแนกประเภทและการเปรียบเทียบสานวนภาษาเกาหลีกับภาษาไทย
ที่มีคาว่า 'ปาก'
การศึกษาแบบรูปการตั้งถิ่นฐานของชาติพันธุ์ลาวครั่ง

สุชานันท์ จอกจอหอ

สตรีมเมอร์ผู้สร้างความบันเทิงบนโลกของเกมออนไลน์: อัตลักษณ์ที่หลากหลาย
ของสตรีมเมอร์
ความทรงจาของคนไทยช่วงเขมรอพยพ พ.ศ. 2518-2536 ในนวนิยาย
เรื่องจาหลักไว้ในแผ่นดิน ของ กฤษณา อโศกสิน
การเปรียบเทียบการตีความความงดงามของตัวละครผู้หญิงในนิทาน
พื้นบ้านเยอรมันและไทย

ชนนิกานต์ บุญศรีทอง
ภูเบศ สถิรลีลา
พงศธร พันธุ์สีดา
วรรษกรฐ์ ภัทรพันธ์วิเชียร
ณิชากร คาดี
มัณฑนา ยุพานิช

พัฒนาการวัฒนธรรมแฟนคลับวายไทย 2550-2564 สะท้อนผ่าน
ซีรีส์วายนับสิบจะจูบ

วาสนา แซ่จั่น

พัฒนาการและความสาคัญของเซรามิกต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย พ.ศ.2503 –
ภาวรินทร์ มีชาลี
2563
ภัทรพงษ์ ภูวสันติ
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:
สุริเยศร์ เลิศกมลวรรธน์
กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงสนุก
รัชรากร หลานอา

9

สาขาบทความ

ผลการพิจารณา

ภาษาศาสตร์

ผ่าน

ภูมิศาสตร์

ผ่าน

สังคมวิทยา

ผ่าน

วรรณคดี

ผ่าน

สังคมวิทยา

ผ่าน

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

สังคมวิทยา

ผ่าน

ลาดับ
9

10

11

12

ชื่อบทความ
การปรับปรุงการจัดตารางเดินรถด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศกึ ษา บริษัท AAA จากัด

ชื่อ - นามสกุล
ปรมัตถ์ หมื่นละม้าย

ชุติกาญจน์ สุวรรณระ
กฤษติมา อรุณศรี
การศึกษาการปรับปรุงตาแหน่งจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา
จุฑารัตน์ ธะคาวงษ์
บริษัท ผู้จาหน่ายเครื่องพิมพ์ XYZ
บุษยมาศ แก้วเหมือน
และสโรชา เขียดนิล
ธนาภรณ์ ฮวบเอม
นาตยา วงษ์จาปา
พรสวรรค์ สุทัศน์
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ปัณณ์รติ กุลเรือง
ลักษิกา ธรรมราษฎร์
สุพรรษา ใจวงค์
จิราภรณ์ สุขนิพิฐพงษ์
หทัยรัตน์ ฝั้นอิน
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่ากะเหรี่ยงที่
กมลทิพย์ ทองโสภา
หมู่บ้านโป่งกระทิงบน อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
วรรณิศา ทับแสง
มลฤดี จาปานิล
อรพรรณ สิทธิไทย
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สาขาบทความ

ผลการพิจารณา

โลจิสติกส์

ผ่าน

โลจิสติกส์

ผ่าน

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

ลาดับ

ชื่อบทความ

ชื่อ - นามสกุล
สรวงสุดา วิรุนพันธ์
พีรดา มณีโชติ
วัชรพล ปากดี
ชาคริต ล้าเลิศ
ธนพัฒน์ นิยมพงษ์
ฐากร ฤทธิ์สวัสดิ์
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แนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวติ ชุมชนตลาดนา้ หลักห้า อาเภอดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

14

ทัศนคติของประชาชนจังหวัดยะลาต่อวิถีชีวิตและการปฎิบัติศาสนกิจ
ตามหลักศาสนาอิสลาม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ถิรมนัส วิสุทธิคุณ

15

"การดะอ.วะฮ.ตับลีฆ" ของมุสลิมชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นัสริน ยะหริ่ง

16

กลไกการปราบปรามของรัฐและบทบาทของประชาชนโซเวียตในสมัยสตาลิน:
การศึกษาจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง One Night in Winter
ของไซมอน ซีแบก มอนเตฟิโอเร

ปิยะฉัตร การสมเจตน์

สมดุลชีวิตใหม่: เรื่องเล่าของผู้มปี ระสบการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เบญญาภา ไชยณรงค์
ขวัญชีวา ชัยษา
พิมพ์ชนก เลียบทวี
ปุณยภา เพชรไพร
ปรียรัศม์ พัฒธนชัยมงคล
ผลผกา บุญทิพย์

17
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สาขาบทความ

ผลการพิจารณา

ประวัติศาสตร์

ผ่าน

สาขาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา

ผ่าน

สังคมสงเคราะห์
มิติสุขภาพ

ผ่าน

วรรณคดี

ผ่าน

สังคมสงเคราะห์
มิติสุขภาพ

ผ่าน

ลาดับ

18

ชื่อบทความ

ชื่อ - นามสกุล
รุจิเรข คุมโสระ
ปัทมพร เฉดจะโปะ
ศศิประภา บัวนารถ
ปาลีรัตน์ บุญประกอบ
สุพิชย์ฌา ฐานหมั่น
ธนวัฒน์ พักวัด
รัฐศาสตร์ รักภักดี

สุขภาวะของกลุ่มเปราะบางภายใต้สถานการณ์โควิด-19

สาขาบทความ

ผลการพิจารณา

สังคมสงเคราะห์
มิติสุขภาพ

ผ่าน
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