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พลังงานไฮโดรเจน : พลังงานสะอาดผลิตโดยสาหร่ายจุลภาค ๑๔ 
อรัญ  อินเจริญศักดิ์ 

ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับแผลในปาก ๑๘ 
วรานันท์  บัวจีบ 
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ยาผสมชนิดขนาดยาคงที่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๒๖ 
พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 
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