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: ธนกฤต พราหมน์นก, สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, ธ ธง พวงสุวรรณ
การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย
: ก�ำพล ภิญโญกุล, สมยศ อวเกียรติ
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และประเมินตามสภาพจริงส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
: บ�ำเพ็ญ หนูกลับ, สุรชัย มีชาญ, สุวพร เซ็มเฮง
บทบาทของความน่าเชื่อถือของตราสินค้าในการเป็นตัวแปรแทรกระหว่าง
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