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ข้าวหลามจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 วุฒิชาติ สุนทรสมัย
 ผกาทิพย์ บัวพงษ์ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข
การศึกษาแบบจ�ำลองการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาล
ยุติธรรมไทย : กรณีศึกษาศาลยุติธรรมชั้นต้น
 เจษฎา สรณวิช
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195 ความเข้มแข็งทางใจ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 277 เศรษฐกิจการเมืองในการก�ำหนดราคาทองค�ำใน
ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2560
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ส�ำอางในประเทศไทย
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 พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค และ ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์
เขต 1
308 การเห็นคุณค่าในตนเอง ความแข็งแกร่งของจิตใจ กับการ
 อุบล หนูฤกษ์
ดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
223 การคัดแยกและวินิจฉัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
 สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล และ ปิย สุดิสุสดี
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324 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ชั้นน�ำแห่งการสร้างสรรค์” ผ่านแฟนเพจเอสยู สไตล์
เศษส่วนส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนใน
 ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
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244 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
 กัญญ์วรา หลักเพชร, วรนุช แหยมแสง
จังหวัดน่าน
339 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
257 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจ�ำลองสถานการณ์ในชีวิตจริง
348 Guidelines for Excellence of Municipality Development:
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 ภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต, เดช บุญประจักษ์
และ กฤษณะ โสขุมา

268 วิจัยการพัฒนาสมรรถนะด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 นวลละออ แสงสุข, นารินี แสงสุข
กรเอก กาญจนาโภคิน และ สวรรยา แสงสุข
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