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การเรียนการสอนวรรณคดี
เร่ืองขุนช้างขุนแผนใน
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เอน็ดีแยค 532 นาโนเมตร 
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The comparative study 
of using low-fluence Q-
Switched Nd:YAG 1,064 
nanometer laser and Q-
swiched Nd:yag 532 
nanometer laser in the 
treatment of dark lip

low-fluence Q-Switched 
Nd:YAG 1,064 nm laser 
versus Q-Switched 
Nd:YAG 532-nm laser in 
the treatment of 
hyperpigmented lips; a 
prospective, 
randomized, controlled, 
evaluator-blinded trial

Lasers in Medical 
Science

DOI; 
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103-019-
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based colorimetric 
devoce for simple 
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modified goid 
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International 
Journal of 
Molecular Sciences
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Quantum Evolution of 
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Evolution processes of 
coupled thermal qubits

Physis Letters A 2019/383/1
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The influence of 
psendogap on isotope 
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singularity 
superconductor

The investingation on 
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International 
Journal of Modern 
Physis B
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A Study Of 
Mathematical Problem-
Solving Abilities On 
Differential Equations By 
Using A Learning 
Management Of KWDL 
Technique For 
Undergraduate 
Mathematics Major 
Students

การศึกษาความสามารถใน
การแกป้ัญหาทางคณิต
ศาสตรื เร่ือง สมการเชิง
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เรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

A Study Of 
Mathematical Problem-
Solving Abilities On 
Differential Equations By 
Using A Learning 
Management Of KWDL 
Technique For 
Undergraduate 
Mathematics Major 
Students

วารสารครุศาสตร์
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