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โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา. (๒๕๕๒). ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาพูน (Toponyms in
Lamphun Province : Village Names).รายงานการวิจัย ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๐.
โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา. (๒๕๕๓). ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง (Toponyms in
Lampang Province : Village Names).รายงานการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๑.
สายฝน สุเอียนทรเมธี, เพ็ญศิริ พันพา, โอฬาร รัตนภักดี, รุ่งนภา เทพภาพ, กาญจนา จันทบุผา, สุขุมา อรุณจิต
และพงศยา ภูมิพัฒ น์ โยธิน. (๒๕๕๔). รายงานการวิจัยเรื่องการประเมิน ผลการดาเนิน งานของสมาคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอาเภอแม่เมาะ และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ. รายงานการวิจัยซึ่ง
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓.
บัวผัน สุพรรณยศ, สมบัติ สมศรีพลอย, กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี, โอฬาร รัตนภักดี, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
และมณทิ รา ตาเมื อง. (๒๕๕๗). รายงานการวิจัยเรื่ องเพลงพื้ น บ้ านภาคกลาง (Thai Folk Songs of
Central Region). ทุนอุดหนุนการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๗.
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โอฬาร รัตนภักดี. (๒๕๔๙). อาวาศโวหาร : วรรณกรรมคาสอนสาหรับผู้ (จะ) ครองเรือน. วารวัลย์. นครปฐม
: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
โอฬาร รั ตนภั กดี . (มิ ถุน ายน - พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙). อยุธ ยาในวรรณคดีส มัยอยุธ ยาตอนต้น . วารสาร
อักษรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ปีที่ ๒๗, ฉบับที่ ๓ : น. ๕๗ – ๙๔.
โอฬาร รัตนภักดี . (กัน ยายน – ธันวาคม ๒๕๔๙). เกร็ดความรู้เรื่องพิไชยสงครามไทยในลิ ลิตตะเลงพ่าย.
วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ปีที่ ๔, ฉบับที่ ๑ : น. ๓๙ – ๕๙.
โอฬาร รั ต นภั ก ดี . (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๒). ลั ก ษณะของเพลงพื้ น บ้ านในเพลงร้อ งเล่ น สมั ย ใหม่ .
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) ปีที่ ๓๐, ฉบับที่ ๑ : น. ๑๐ – ๒๕.
โอฬาร รั ต นภั ก ดี . (๒๕๕๒). วรรณกรรมบทฝึ ก อ่าน : การศึ ก ษาในฐานะแบบเรีย นภาษาไทย. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๙, ฉบับที่ ๑ : น. ๓๑๗ – ๓๔๖.
โอฬาร รั ต นภั ก ดี และวิ ม ลศิ ริ กลิ่ น บุ บ ผา. (๒๕๕๒). ภู มิ น ามของหมู่ บ้ า นในจั ง หวั ด ล าปาง. วารสาร
อักษรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ปีที่ ๓๑, ฉบับที่ ๒ : น. ๒๖ – ๖๑.
โอฬาร รัตนภักดี และวิมลศิริ กลิ่น บุ บผา. (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๓). ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัด
ลาพูน. วารสารมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปีที่ ๑๗, ฉบับที่ ๑ : น. ๕๘ – ๘๔.
โอฬาร รั ต นภั ก ดี . (๒๕๕๔). การศึ ก ษานิ ท านภู มิ น ามหมู่ บ้ า นในจั ง หวั ด ล าปาง. บทความน าเสนอ
ในการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔.
โอฬาร รัตนภักดี. (๒๕๕๔). วิถีชีวิตพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากนิทานภูมินามหมู่บ้านในจังหวัด
ลาพูน. บทความนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์
ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุง เทพมหานคร ใน
วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔.
โอฬาร รัตนภักดี. (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖). ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพสังคมวัฒนธรรม
: ภาพสะท้ อ นจากภู มิ น ามหมู่ บ้ า นในจั ง หวั ด ล าปาง. วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ ป ริ ทั ศ น์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๑ : น. ๑๑๑ – ๑๔๖.
โอฬาร รัตนภักดี. (กันยายน ๒๕๕๗). ไปสืบเพลงฉ่อยที่เมืองระแหง. วารสารเชิดสยาม ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๑.
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บทร้อยกรอง ใน ส.ค.ส. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552
บทร้อยกรอง ในสมุดบันทึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552
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