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- บทความทางวิชาการ (Academic Article)
- บทความวิจยั (Research Article)
- บทความปริทศั น์ (Article Review)

ประมาณ ๑๐-๒๐ หน้าต่อบทความ
ประมาณ ๑๐-๒๕ หน้าต่อบทความ
ประมาณ ๑๐-๒๕ หน้าต่อบทความ

ส่วนประกอบของบทควำม
ชื่อเรือ่ ง (Title) ควรกะทัดรัด ไม่ยาวจนเกินไป
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