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ตีรณา ชุมแสง เอกภูมิ จันทรขันตี สุรศักด์ิ เชียงกา. 2560. การพัฒนาความสามารถในการสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
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ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
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