การเขียนเอกสารอ้างอิง
ผู้แต่ง
1) ผู้แต่ง 1 คน ภาษาไทยขึ้นต้นด้วยชื่อตัวตามด้วยนามสกุล ภาษาต่างประเทศให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุล
คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แล้วตามด้วยอักษรย่อตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง ตามลำดับ
2) ผู้แต่ง 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 8 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นโดย
ระหว่างผู้แต่งแต่ละคน ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อสกุลและตามด้วยอักษรย่อตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง
ตามลำดับ
3) ผู้แต่ง 8 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้แต่ง 3 คนแรก โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,)แล้วตามด้วยอักษรย่อตัว
แรกของชื่อต้น ชื่อกลาง ตามลำดับ แล้วตามด้วยคำว่า et al.
4) กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้คำว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผู้แต่ง
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