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กรุงเทพฯ : เอส.พี.อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่.  

 
4. ทุนวจัิยทีไ่ด้รับ 
ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์.  วรรณกรรมไทพวน : ความสัมพนัธ์กบัสังคม. วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหา 

บณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539.  
ภาณุพงศ ์อุดมศิลป์ และคณะ. ไทพวน : การศึกษาเชิงวเิคราะห์วถิีชีวติ พฤติกรรมการส่งเสริมจิต-  

พุทธพสัิยและปัญหาการใช้ภาษา.  กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2542. 

ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์.  ลัทธิพธีิการนับถือเจ้าแม่สองนางกับชุมชนชายฝ่ังลุ่มน า้โขง. วทิยานิพนธ์ 
อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554.  

ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์.  บทบาทหน้าประเพณส่ีวงเฮือกบัชุมชนชายฝ่ังลุ่มน า้โขง.  
ไดรั้บทุนวิจยัจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปีงบประมาณ  2555. 

ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์ และพฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศิริ. การจัดระเบียบสังคม : กรณศึีกษาพธีิบวงสรวงเจ้าพ่อพระวอ  
จังหวดัหนองบัวล าภู.  ไดรั้บทุนวจิยัจากคณะนวตักรรมส่ือสารสังคม  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีงบประมาณ 2556.  

ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์ และพฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศิริ. นิทานเสียวสวาด : การศึกษาบทบาทหน้าทีต่่อชุมชนในสังคม 
ล้านช้าง.ไดรั้บทุนวิจยัจากคณะนวตักรรมส่ือสารสังคม  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปีงบประมาณ 2557.  

ภาณุพงศ ์ อุดมศิลป์. พิธีกรรม “กนิดอง ” : การวเิคราะห์บริบทและบทบาทของพธีิกรรมทีม่ีต่อชาวบ้าน 
           และชุมชนเมืองหนองบัวล าภู.ไดรั้บทุนวจิยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

ประจ าปี 2559.  
 


