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[BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE  
 
338.18 
ส 294 Smart farmer รู้ไว้...ท าได้จริงคัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ /  
2559 บรรณาธิการ พิชญา เมืองเนาว์. กรุงเทพฯ :  
 ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559. 225 หน้า. 
 
 
ANALYTICAL CHEMISTRY  
 
Ref. 
543  
WIL Advanced techniques in gas chromatography-mass  
V.61 spectrometry (GC-MS-MS and GC-TOF-MS)  
 for environmental chemistry / edited by  
 Imma Ferror, E. Michael Thurman. Amsterdam :  
 Elsevier, c2013. xxii, 502 p. (Comprehensive  
 analytical chemistry ; v.61). 
 
 
Ref. 
543  
WIL Analysis of marine samples in search of bioactive  
V.65 compounds / edited by Teresa Rocha-Santos,  
 Armando C. Duarte. Amsterdam : Elsevier,  
 c2014. xvi, 295 p. (Comprehensive analytical  
 chemistry ; v.65). 
 
 
 
543.85 
MOD Modern practice of gas chromatography / edited by  
4th ed. Robert L. Grob, Eugene F. Barry. 4th ed.  
 Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2004.  
 xi, 1045 p. 
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Ref. 
543  
WIL Persistent organic pollutants (POPs) : analytical  
V.67 techniques, environmental fate and biological  
 effects / edited by Eddy Y. Zeng. Amsterdam :  
 Elsevier, c2015. xiii, 659 p. (Comprehensive  
 analytical chemistry ; v.67). 
 
AUDIO-VISUAL MATERIALS 
   
AV  
DVD 9 นวัตกรรมความคิดพลิกฟ้ืนความสุขธุรกิจชุมชนไทย  
 [วิดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด. กรุงเทพฯ :  
 ทีวีบูรพา, 2557. 1 แผ่น (DVD-ROM). (กบนอกกะลา). 
 
 
AV  
DVD 7  ไม้ไผ่ภูมิปัญญาจักสานสู่หัตถศิลป์สากล [วิดิทัศน์] /  
 บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด. กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2556.  
 1 แผ่น (DVD-ROM). (กบนอกกะลา).  
 
 
 
AV  
DVD 8 ยิปซัมมหัศจรรย์แร่ใกล้ตัว [วิดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด.  
 กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2556. 1 แผ่น (DVD-ROM).  
 (กบนอกกะลา). 
 
 
CHEMICALS 
 
661.1  
IOD    Iodine chemistry and applications / edited by  
 Tatsuo Kaiho. Hoboken, NJ. : John Wiley & Sons,  
 c2015. xiv, 636 p. 
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CHEMICAL ENGINEERING   
 
Ref. 
660.2842  
ANA  Analytical separation science / edited by Jared L. Anderson,  
V.1-5 Alain Berthod, Veronica Pino Estevez, Apryll M. Stalcup.  
 Weinheim, Germany : Wiley-VCH, c2015.  
 5 v. (xxiii, 2015 p.). 
 
 
660.2995 
HET  Heterogeneous catalysts for clean technology :  
 spectroscopy, design, and monitoring / edited by  
 Karen Wilson, Adam F. Lee. Weinheim : Wiley-VCH,  
 c2014. xxii, 478 p. 
 
 
CHEMISTRY 
 
660.2  
อ 176  อนาสทาส, พอลที. 
2554  ทฤษฏีและการปฏิบัติ = Green Chemistry :  
 theory and practice / Paul T. Anastas and  
 John C. Warner ; ผู้แปลและเรียบเรียงโดย  
 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ กอบรัตน์ เกรียวสกุล.  
 กรุงเทพฯ : เอสทีซี มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง, 2554.  
 156 หน้า. 
 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI  
IR 42   การแปรรูปกล้วย (Banana processing) : ประมวล 
 สารสนเทศพร้อมใช้ / ส านักหอสมุดและ 
 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
 2560. 37 หน้า. 
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BSTI  
CF-96   ใยสับปะรด : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Pineapple fibers : 
 production and processing) : แฟ้มประมวล 
 สารสนเทศเฉพาะเรื่อง / ส านักหอสมุดและ 
 ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS  
 
Ref.  
540.3  
CON  Hawley's condensed chemical dictionary /  
16th ed. Michael D. Larranaga, Richard J. Lewis, Sr.,  
 Robert A. Lewis. 16th ed. Hoboken, NJ :  
 John Wiley & Sons, c2016. xiii, 1547 p. 
 
 
Ref. 
621.042  
ULL  Ullmann's energy : resources, processes, products /   
V.1-3 editor-in-chief, Barbara Elvers. Weinheim :  
 Wiley-VCH, c2015. 3 v. (xix, 1,418 p.). 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
664.024  
ADV   Advances in fermented foods and beverages :  
 improving quality, technologies and health  
 benefits / edited by Wilhelm Holzapfel. Cambridge : 
 Elsevier/Woodhead publishing, c2015. xxv, 559 p.  
 (Woodhead publishing series in food science,  
 technology and nutrition ; 265). 
 
 
 



- 5 - 
 
 
664.028  
ANA  Anandharamakrishnan, C. 
            Spray drying techniques for food ingredient  
 Encapsulation / C. Anandharamakrishnan,  
 Padma Ishwarya S. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  
 c2015. xiii, 294 p. (The IFT Press series). 
 
 
 
Ref.  
664  
FOO  Food processing handbook / edited by James G. Brennan,  
2nd ed. Alistair S. Grandison. 2nd ed. Weinheim : Wiley-VCH,  
V.1-2 c2012. 2 v. (xxii, 777 p.).  
 
 
 
 
664.07  
FOR   Formulation engineering of foods / edited by  
 Jennifer E. Norton, Peter J. Fryer, and  
 Ian T. Norton. Chichester, West Sussex,  
 UK : John Wiley & Sons, c2013. viii, 320 p. 
 
 
 
641.48094  
MAN    Man, C. M. D.  
2nd ed.    Shelf life / C. M. Dominic Man. 2nd ed.  
 Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell,  
 c2015. xi, 133 p. 
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664 
NAN  Nanotechnology research methods for foods  
 and bioproducts / edited by Graciela W. Padua,  
 Qin Wang. Ames, Iowa : Wiley-Blackwell,  
 c2012. xii, 245 p. 
 
 

 
664  
SUS   Sustainable food processing / edited by Brijesh K. Tiwari,  
 Tomas Norton and Nicholas M. Holden. Chichester,  
 West Sussex, UK. Holden, NJ. : John Wiley & Sons,  
 c2014. xvii, 581 p. 
 

 
 
LINGUISTICS 
 
428.0076  
CAM Cambridge IELTS. 8 : examination papers from  
V.8 University of Cambridge ESOL examinations /  
 University of Cambridge. Cambridge : Cambridge  
 University Press, c2014. 176 p. 
 

 
 
428.0076  
CAM Cambridge IELTS. 9 : examination papers from  
V.9 University of Cambridge ESOL examinations /  
 University of Cambridge. Cambridge : Cambridge  
 University Press, c2015. 176 p.  
 
 
428.0076  
CAM Cambridge IELTS. 10 : authentic examination papers from  
V.10   cambridge english language  assessment / University  
 of Cambridge. Cambridge : Cambridge University  
 Press, c2015. 179 p.  
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MEDICAL SCIENCE 
 
Ref. 
617.9676 
CLA    Clark, Morris S. 
4th ed.   Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation /  
 Morris S. Clark, Ann L. Brunick. 4th ed. St. Louis, Mo. :  
 Elsevier, c2015. x, 262 p. 
 
 
TECHNOLOGY 
 
608.7593  
พ 534  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
2560   บัญชีนวัตกรรมไทย / ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ปทุมธานี : ส านักงาน, 2560.  
 82 หน้า. 
 
 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 
 
จส 1154   กรมศิลปากร. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
 พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 / ส านัก 
 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ; คณะบรรณาธิการ  
 จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ... [และคนอ่ืน ๆ]. กรุงเทพฯ : ส านัก,  
 2558. 9 หน้า. 



- 8 - 
 

STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 4 2017 / 
 ASTM International. West Conshohocken, Pa. : ASTM 
 International, c2017. 2 v. 
 
 
 
Japan 
 Japanese Standards Association  
  

  JIS B 0003 : 2012 Technical drawings -- gears. 

 JIS B 1192 : 2013 Ball screws. 

 JIS B 1193-1 : 2013 Ball splines -- part 1: general characteristics and equirements. 

 JIS B 1193-2 : 2013 Ball splines -- part 2: dynamic and static load ratings and rating life. 

 JIS B 1512-1 : 2011 Rolling bearings -- boundary dimensions -- part 1: radial bearings. 

 JIS B 1512-2 : 2011 Rolling bearings -- boundary dimensions -- part 2: thrust bearings.  

  JIS B 1512-3 : 2011 Rolling bearings -- boundary dimensions -- part 3: tapered roller 
   bearings.      

 JIS B 1512-4 : 2011 Rolling bearings -- boundary dimensions -- part 4: flange  
  dimensions of radial ball bearings with flanged outer ring.   

 JIS B 1512-5 : 2011 Rolling bearings -- boundary dimensions -- part 5: chamfer  
  dimensions for loose  rib and non-rib sides of single-row  
  cylindrical roller bearings. 

 JIS B 1512-6 : 2011 Rolling bearings -- boundary dimensions -- part 6: chamfer  
 Dimensions for outer ring non-thrust side of single-row angular 
 contact ball bearings.  

 JIS B 2032 : 2013 Wafer type rubber-seated butterfly valves. 

 JIS B 2051 : 2013 Malleable iron and ductile iron valves. 

 JIS B 2061 : 2013 Faucets, ball taps and flush valves. 

 JIS B 8410 : 2011 Pressure reducing valves for water works (amendment 3). 

 JIS B 8414 : 2011 Relief valves for hot water appliances (amendment 3). 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดวิธีการท าเครื่องหมายประจ าสัตว์ที่น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักร 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 286 ง (9 ธ.ค. 2559) 43-44) 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ จากสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 286 ง (9 ธ.ค. 2559) 42) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม        
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 306 ง (26 ธ.ค. 2559) 32) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดสรรโควต้าส่งออกกล้วยสดไปประเทศ
 ญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น (JTEPA) ปี 2560 (ราชกิจจานุเบกษา                    
 133, ตอนพิเศษ 288 ง (13 ธ.ค. 2559) 23-24) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัย            
 พืชส าหรับ การส่งออกผลชมพู่สดไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133,                    
 ตอนพิเศษ 271 ง (24 พ.ย. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559                    
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 288 ง (13 ธ.ค. 2559) 19) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษ
 ตกค้างสูงสุดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 
 288 ง (13 ธ.ค. 2559) 20) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการ
 ห้ามผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 306 ง (26 ธ.ค. 
 2559) 18) 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การก าหนดบุคลากร         
 ที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ส าหรับการค้าปลีก
 วัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) (ราชกิจจานุเบกษา 133 ,            
 ตอนพิเศษ 286 ง (9 ธ.ค. 2559) 39) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการน าผ่านราชอาณาจักร  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 2559) 9) 
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการ  
 จัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 286 ง (9 ธ.ค. 2559) 40) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเชื่อม-รอยต่องานเชื่อม
 หลอมละลายในเหล็กกล้า นิกเกิล ไทเทเนียม และโลหะเจือ (ไม่รวมการเชื่อมบีม) -ระดับคุณภาพของ              
 รอยเชื่อมท่ีไม่สมบูรณ์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การบัดกรีแข็ง -การทดสอบ
 รับรองคุณสมบัติช่างบัดกรีแข็งและผู้ปฏิบัติงานบัดกรีแข็ง (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 270 ง                  
 (23 พ.ย. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์            
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 295 ง (15 ธ.ค. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แท่นพลาสติกรองรับสินค้า 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ                    
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 1 ข้อก าหนด
 ทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 278 ง (2 ธ.ค. 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ                        
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 2 ข้อก าหนด
 ส าหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้     
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 278 ง (2 ธ.ค. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ                   
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 ข้อก าหนด
 ส าหรับซอฟต์แวร์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 278 ง (2 ธ.ค. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ                   
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 5 ตัวอย่าง
 วิธีการก าหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัย (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 282 ง (6 ธ.ค. 2559) 4 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ             
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 6 แนวทาง         
 การประยุกต์ใช้ มอก. 2732 เล่ม 2 และ มอก. 2732 เล่ม 3 (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 282 ง      
 (6 ธ.ค. 2559) 5) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ                    
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 4 บทนิยาม
 และอักษรย่อ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 278 ง (2 ธ.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบ           
 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 7 ภาพรวม          
 ของเทคนิคและตัวชี้วัด (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 282 ง (6 ธ.ค. 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ า เล่ม 6 
 คุณลักษณะเพ่ิมเติมส าหรับตัวฟิวส์ที่ ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังงานแสงอาทิตย์                   
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 295 ง (15 ธ.ค. 2559) 13) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รถจักรยาน เฉพาะด้าน                        
 ความปลอดภัย เล่ม ๓ วิธีทดสอบท่ัวไป (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้าน                  
 ความปลอดภัย เล่ม ๔ วิธีทดสอบห้ามล้อ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 2559) 13) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้าน                 
 ความปลอดภัย เล่ม ๕ วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 
 2559) 14) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้าน                   
 ความปลอดภัย เล่ม ๖ วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง                     
 (19 ธ.ค. 2559) 15) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้าน                   
 ความปลอดภัย เล่ม ๗ วิธีทดสอบล้อรถและวงล้อ (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 297 ง                          
 (19 ธ.ค. 2559) 18) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้าน                 
 ความปลอดภัย เล่ม ๘ วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่ (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 297 ง                  
 (19 ธ.ค. 2559) 19) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้าน                
 ความปลอดภัย เล่ม ๙ วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง        
 (19 ธ.ค. 2559) 20) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง 
 เล่ม ๑ อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 2559) 16) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ ายาดัดผมและก าหนด
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ดัดผม (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 
2559) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเหนียว 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 282 ง (6 ธ.ค. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก              
 เล่ม 2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 295 ง (15 ธ.ค. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก             
 เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 295 ง (15 ธ.ค. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก              
 เล่ม 4 ตัวฟิวส์ UMF-ชนิดติดตั้งผ่านรูและชนิดติดตั้งบนพ้ืนผิว (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ                   
 295 ง (15 ธ.ค. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก                 
 เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์ส าหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      
 ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 : ตัวยึดฟิวส์ส าหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 133 , ตอนพิเศษ 295 ง                
 (15 ธ.ค. 2559) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก               
 เล่ม 10 : คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 295 ง (15 ธ.ค. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน 
 : ข้อก าหนดทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 297 ง (19 ธ.ค. 2559) 17) 
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Sarcoplasmic protein profile from drip loss in relation to pork quality (Journal of Food Science 
81 (10) 2016 : C2320-C2326) 

Share behavior of reinforced concrete deep beams (ACI Structural Journal 114 (1) 2017 : 87-99) 

Shear behavior and crack control characteristics of hybrid steel fiber-reinforced concrete 
panels (ACI Structural Journal 114 (1) 2017 : 209-220) 

Shear strength and behavior of high-strength concrete prestressed beams (ACI Structural 
Journal 114 (1) 2017 : 277-289) 

Shear strength of circular concrete beams reinforced with glass fiber-reinforced polymer bars 
and spirals (ACI Structural Journal 114 (1) 2017 : 39-49) 
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A Shopper's eye view of food safety at retail stores : lessons from photographs taken while 
grocery shopping (Food Protection Trends 37 (1) 2017 : 30-42) 

Size effect in torsional strength of plain and reinforced concrete (ACI Structural Journal     
113 (6) 2016 : 1253-1362) 

Strength of bearing area confined by fiber-reinforced concrete (ACI Structural Journal 113 (6) 
2016 : 1185-1195) 

Strengthening of continuous concrete slab strips containing cutouts (ACI Structural Journal 
113 (6) 2016 : 1243-1252) 

Structural testing and dissection of carbon fiber-reinforced polymer-repaired bridge girders 
taken out of service (ACI Structural Journal 113 (6) 2016 : 1357-1367) 

Survival of probiotics in hypromellose capsules with rice or potato maltodextrin excipient 
(Journal of Food Science 81 (11) 2016 : M2793-M2798) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

1 งาน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่วชิรบารมี พิจิตร สร้างรายได้เกือบ 2.5 หมื่น ต่อเดือน (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน                          
 29, 648 (มิ.ย. 2560) 16, 18, 20) 

5 แนวโน้มบรรจุภัณฑ์โลก ในปี 2017 (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 14-17) 

Albert Abraham Michelson : ผู้ทดลองพบว่าไม่มีอีเทอร์ในเอกภพ (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 47-49) 

กล่องบรรจุไข่จากขวด PET ใช้แล้ว 100% (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 18-20) 

ก๋วยเตี๋ยว อาหารในวัฒนธรรมจีน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย. 2560) 112-113) 

การควบคุมไร Suidasia pontifica ด้วยความร้อนและฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกในอาหารสุกร 
 (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 39-47) 

การควบคุมหนอนเจาะลําต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) 
 ในสภาพแปลงปลูก (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 9-20) 

การคัดเลือกสายพันธุ์ก้าวหน้าพันธุ์ข้าวเจ้าก่ําไม่ไวต่อช่วงแสง และมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง 
 (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 81-90) 

การใช้แอคติโนมัยซีทจากดินเพ่ือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียว     
 ของมะเขือเทศ (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 49-59) 

การทดสอบ Linearity ของการวัด High Current โดยใช้ Rogowski Current Waveform Transducer (สมท.สาร 
 21, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 10-15) 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า OTOP (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 6-11) 

การเลือกใช้เซลล์จุดสามสถานะของน้ํา (Triple Point of Water Cell) สําหรับการสอบเทียม SPRT (สมท.สาร 
 21, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 15-17) 

การวัดค่ามวลในนิยามใหม่ และแนวการทดลองตามโครงการ อะโวกาโดร (Avogadro Project) (metrology info
 19, 91 (Jan.-Mar. 2017) 16-21) 

การวิเคราะห์ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าชนิดต่างๆ ELECTRICAL ENERGY STORAGE SYSTEMS ANALYSIS 
 (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 31-36) 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : นัยสําคัญทางสถิติกับนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 
 41-46) 
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การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล เพ่ือประยุกต์ใช้งานด้านความร้อนในเตาเผา
 (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 27, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 37-45) 

การสร้างเสียงในโปรแกรม The Geometer's Sketchpad Version 5.06 (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 
 30-32) 

การสอบกลับได้ของการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในทางการแพทย์ SI-Traceable Quantification of Clinically 
 Relevant Proteins (metrology info 19, 91 (Jan.-Mar. 2017) 8-11) 

ข้าวไร่ดอกข่า ข้าวมีคณุภาพ เมืองพังงา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย. 2560) 42-44) 

คณิตศาสตร์ กับมายากลไพ่ระดับโลก (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 23-29) 

คนรุ่นใหม่เมืองเกินร้อย เพาะเห็ดในท่อซีเมนต์ ประหยัดพ้ืนที่ ใช้งบฯ เพียง 200 บาท (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 
 (เม.ย. 2560) 65-66) 

ความหลากหลายของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวหรือหญ้าขนสด 
 (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 109-120) 

คู่มือดาว พ.ศ. 2560 (คู่มือดูดาว พ.ศ. 2560 35, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 3-61) 

เครย์ฟิช ติดตลาด กุ้งไม่ธรรมดา เลี้ยงได้ ขายดี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 90-92)  

เครื่องยนต์คูรี Curie Engine (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 6-11) 

จักจั่น ที่แจ้ซ้อน กับบทเพลงที่เริ่มแผ่วเบา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 104-107) 

ชันโรง ผึ้งจิ๋ว มหัศจรรย์เงินล้าน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย. 2560) 70-73) 

เดินหน้าวิจัยยางพารา พัฒนาสู่สากล (นิตยสารยางไทย 8, 5 (พ.ค. 2560) 28-31) 

ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย ทํานา ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 38-39) 

ตอน...ไดร์เป่าผม (อพวช. 15, 178 (เม.ย. 2560) 10-13) 

ตะขบฝรั่งผลไม้ริมทาง (หมอชาวบ้าน 39, 457 (พ.ค. 2560) 24-25) 

ทุเรียนดินภูเขาไฟ มหัศจรรย์ผลไม้ เมืองศรีสะเกษ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 62-63)  

เทคนิคการปลูกส้มเขียวหวาน ให้ได้ผลผลิตดี ของ "สวนนายแป๊ะ" ปราจีนบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย. 
 2560) 60-62) 

ไทฯครับ ส่วนผสมที่ลงตัวของตุ๊กตาเด็กจุกและโขน (SME THAILAND 13, 148 (MAY 2017) 28-29) 
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นวัตกรรม "มจพ." เพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย. 2560) 88-89) 

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 12, 46 (ต.ค.-ธ.ค. 2599) 4-11) 

น้ําตาเป็นสายเลือด (อพวช. 15, 178 (เม.ย. 2560) 14-17) 

แนวทางการผลิตวัวเนื้อ (Beef Cattle Production) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 87-89) 

บรรจุภัณฑ์พร้อมส่ง SME ออนไลน์ เลือกใช้แบบไหนให้เหมาะ (SME THAILAND 13, 148 (MAY 2017) 30-33) 

“บ้านอุ่มแสง” แปรรูป-เพ่ิมมูลค่า ข้าวอินทรีย์ ตอบโจทย์ตลาดในอนาคต (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 
 2560) 66-67) 

แบตเตอรี่ : ตอนที่ 2 อุปกรณ์ให้พลังงานแห่งอนาคต (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 12-15) 

ประวัติความเป็นมา ของการวัดความยาว ตอนจบ (metrology info 19, 91 (Jan.-Mar. 2017) 6-7) 

ประสิทธิภาพของผิวทางพอรัสแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารผสมเพ่ิม TAFPACK-SUPER PERFORMANCE 
 OF POROUS ASPHALT PAVEMENT WITH TAFPACK-SUPER ADDITIVES (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 5-16) 

ปริมาณฟักข้าวที่เหมาะสมในการทําน้ําสลัดชนิดข้น (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560) 153-161) 

ปลูกยางแบบผสานพอเพียง รวยได้แบบยั่งยืน (นิตยสารยางไทย 8, 5 (พ.ค. 2560) 25-27) 

ปัจจัยที่มีผลต่อสารเอนโธไซยานินที่สกัดได้ จากเมล็ดแห้งข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงด้วยเทคนิคการสกัดด้วยน้ํา   
 ที่สภาวะต่ํากว่าจุดวิกฤติและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด (วารสารเกษตร 33, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2560)                  
 141-151) 

ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับ (หมอชาวบ้าน 39, 457 (พ.ค. 2560) 61-63) 

พงษ์พัน เมืองทอง ปลูกส้มโอทองดี 22 ไร่ เน้นผลิตขายตลาดส่งออก (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 
 (เม.ย. 2560) 18, 20, 22) 

พวกเราเกิดจาก ดวงดาว (สสวท. 45, 204 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 16-22) 

พันธุ์ปศุสัตว์ อดีตถึงปัจจุบัน (Breeds of Farm Animals) ตอนที่ 2 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย.  2560) 
 94-96)   

มะพร้าวน้ําหอม หอมหวานตรึงใจผู้บริโภค พืชเศรษฐกิจสําคัญเชิงการค้า (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 
 2560) 58-59) 

มาตรวิทยา...การวัดพลังขับเคลื่อน หนุนไทยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร (metrology info 19, 91 (Jan.-Mar. 
 2017) 12-15) 
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มาตรวิทยาเคมี (metrology info 19, 91 (Jan.-Mar. 2017) 3-5) 

เม ซี เจมิสัน นักบินอวกาศสาวผิวสี คนแรกของโลก (อพวช. 15, 178 (เม.ย. 2560) 7-9) 

เมี่ยง ที่ไม่ใช่หมาก ของคนภาคเหนือ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 114-115) 

เรือหุ่นยนต์สองทุ่นแบบใช้งานระยะยาว สําหรับสํารวจข้อมูลอุทกศาสตร์ (จดหมายข่าว วช. 12, 72 (มี.ค. 
 2560) 6-7) 

วัวสวิส...วัวอารมณ์ดีบนเทือกเขาอันแสนสุข (อพวช. 15, 178 (เม.ย. 2560) 46-49) 

วัสดุอ้างอิงสําหรับวัดธาตุปริมาณน้อยในน้ําดื่ม (สมท.สาร 21, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 16-18) 

วิสาหกิจชุมชนตําบลละทาย ปลูกหอมแดง-กระเทียม อินทรีย์ ส่งแปรรูปเป็นสินค้าโกอินเตอร์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 648 (มิ.ย. 2560) 72-73)  

สวนแมมกะยิมโน แค็กตัส แหล่งผลิตช้างไร้หนามแห่งเดียวในโลก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 648 (มิ.ย. 2560) 
 28, 30, 32) 

สารละลายมาตรฐานสังกะสี (Zine Standard Solution) (สมท.สาร 21, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 11-14) 

สุจิตรา จันทะศิลา นักปรับปรุงพันธุ์พริก ดีกรีปริญญาโท ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพริก สร้างเงินแสน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 648 (มิ.ย. 2560) 70-71) 

หลงลับแล จังหวัดตราด สวนหลงบูรพา...พัฒนาคุณภาพ ป้อนตลาดพรีเมี่ยม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 
 (เม.ย. 2560) 46, 48-49)  

หวาน หอม มีเสน่ห์เหลือหลาย ปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์กันเถอะ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 644 (เม.ย. 2560) 
 116-118) 

เห็ดถั่งเช่าเขาคิชกูฏ เมืองจันทบุรี สารสําคัญสูง เพาะเลี้ยงและแปรรูปได้ พร้อมจําหน่ายแล้ว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 644 (เม.ย. 2560) 58-59) 

อาการไอ ในมุมมอง แพทย์แผนปัจจุบัน (หมอชาวบ้าน 39, 457 (พ.ค. 2560) 10-18) 

อิทธิพลกระแสเชื่อมต้านทานจุดต่อสมบัติของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าเคลือบกล้า
 เคลือบสังกะสี EFFECT OF RESISTAMCE SPOT WELDING CURRENT ON LAP JOINTS PROPERTIES 
 BETWEEN ALUMINUM ALLOY AND ZINC-COATED STEEL (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 28, 1 
 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 37-46) 

อินทนิลนํ้า...ลดนํ้าตาล ต้านเบาหวาน (จดหมายข่าว วว. 20, 5 (พ.ค. 2560) 10-11) 
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กฤตภาค 

ก17301 'วิจัยทางคลินิก' รํางกายรํวมผลิตยาทางลัดสูํไทยแลนด์ 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,449 (20 ก.ย. 2559) 10) 

ก17302 สานตํอพระราชด าริงานวิจัยและพัฒนา 'พระบิดานักประดิษฐ์ไทย' (คมชัดลึก 16, 5540 (20 ธ.ค.  
 2559) 6) 

ก17303 ผนึกมก. สํงเสริมปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ชูพันธุ์สุวรรณ 4452 ทนแล๎ง-ต๎านโรค (คมชัดลึก 16, 5540  
 (20 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17304 ตากแดดเสี่ยงมะเร็งผิวหนัง (คมชัดลึก 16, 5540 (20 ธ.ค. 2559) 20) 

ก17305 'ยูวีแอลอีดี' นวัตกรรมแสงดักยุง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10316 (20 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17306 หนอนหัวด า..เริงรําบุกสวนปาล์มอีสาน (ไทยรัฐ 67, 21519 (21 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17307 ภาครัฐยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหนุนท าเกษตรทฤษฎีใหมํ (เดลินิวส์ ฉ. 24,541 (21 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17308 ฤาหุํนยนต์แคชเชียร์จะมาแทนที่พนักงานแคชเชียร์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,541 (21 ธ.ค. 2559) 23) 

ก17309 เรื่องกล๎วย กล๎วย..ชํวยปากท๎อง (คมชัดลึก 16, 5541 (21 ธ.ค. 2559) 23) 

ก17310 เยี่ยมศูนย์ฯ เพาะเห็ดปลอดสาร (เดลินิวส์ ฉ. 24,542 (22 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17311 ปลูกแตงโมไร๎เมล็ด..ในกระถาง (ไทยรัฐ 67, 21520 (22 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17312 ระวังไรแดงแอฟริกัน (ไทยรัฐ 67, 21520 (22 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17313 เซลล์คิดค๎นยางมะตอยอัจฉริยะ 'ขจัดกลิ่น-เรืองแสง-ชาร์จไฟ' ได๎ (มติชน 39, 14165 (22 ธ.ค.  
 2559) 18) 

ก17314 มาท าของอวดกันในมหกรรมเมกเกอร์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10318 (22 ธ.ค. 2559) 3) 

ก17315 'เห็ด' ติดปูายโครงการหลวง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10318 (22 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17316 มะเร็งล าไส๎ใหญํ (2) (คมชัดลึก 16, 5543 (23 ธ.ค. 2559) 21) 

ก17317 บ ารุงรํางการอยํางไร (2) (คมชัดลึก 16, 5543 (23 ธ.ค. 2559) 21) 

ก17318 สกัดยาปฏิชีวนะ และยาต๎านมะเร็งจากดิน (ไทยรัฐ 67, 21521 (23 ธ.ค. 2559) 7) 
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ก17319 จากปลาเค็มสูํเทมปุระสํงฮํองกง ประมงปลายด๎ามขวานพึ่งตนเอง (ไทยรัฐ 67, 21521 (23 ธ.ค. 
 2559) 7) 

ก17320 'เทโบ๎' เด็กเสิร์ฟอัจฉริยะ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10319 (23 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17321 "อีสท์ วอเตอร์" รุกถํายทอดความรู๎สูํชุมชน ดึงคนรุํนใหมํ "รวมพลัง...อนุรักษ์น้ ายั่งยืน" (เดลินิวส์  
 ฉ. 24,543 (23 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17322 ถนนพ้ืนโซลาร์เซลล์แหํงแรกของโลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10327 (31 ธ.ค. 2559) 2) 

ก17323 อุตสาหกรรม 4.0 (1) อยํางไรคือ 4.0 ท าไมต๎อง 4.0 ? (มตชิน 39, 14174 (31 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17324 ยึดท าเลในไทยผลิต 'ซ็อกโกแลต' ความไมํตั้งใจหนุํมจากเบลเยี่ยม (คมชัดลึก 16, 5544 (24 ธ.ค.  
 2559) 10) 

ก17325 ไวรัส RSV เชื้ออันตรายที่คล๎ายไข๎หวัด (เดลินิวส์ ฉ. 24,544 (24 ธ.ค. 2559) 12) 

ก17326 6 เคล็ดลับ...สร๎างสุขภาพดี ของขวัญปีใหมํ...ให๎ตัวเอง (ไทยรัฐ 67, 21522 (24 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17327 บ าบัดน้ าเสียขนาดกะทัดรัด (เดลินิวส์ ฉ. 24,545 (25 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17328 'ตาปลอมท ามือ' เพ่ือผู๎ปุวยสูญเสียดวงตา (เดลินิวส์ ฉ. 24,545 (25 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17329 นักวิจัยไทยคว๎า 6 รางวัลใหญํประกวดนวัตกรรม SIIF 2016 (เดลินิวส์ ฉ. 24,545 (25 ธ.ค.  
 2559) 24) 

ก17330 ขับเคลื่อน 'ยโสธรโมเดล' สูํอาเซียนหวังไทยศูนย์กลาง 'เกษตรอินทรีย์' (คมชัดลึก 16, 5546  
 (26 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17331 'ไพรทิพ' สํงตํอของดีจากท๎องถิ่นแปรรูปเพ่ิมมูลคํา-สร๎างรายได๎ชุมชน (คมชัดลึก 16, 5546 (26 ธ.ค.  
 2559) 8) 

ก17332 'ไซรัปกล๎วย' หวานเพื่อสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10322 (26 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17333 'ไอศกรีมต๎นข๎าวอํอน' เหรียญทองเบลเยี่ยม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10322 (26 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17334 แพทย์เตือน ปวดหน๎า..อยําละเลยระวัง 'โรคปวดเส๎นประสาทใบหน๎า' (มติชน 39, 14169 (26 ธ.ค. 
 2559) 22) 

ก17335 ท านาอินทรีย์...เกษตรที่ดีตํอใจ (เดลินิวส์ ฉ. 24,547 (27 ธ.ค. 2559) 10) 
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ก17336 มากกวําการเจาะระบบและกดเอฟห๎า การเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคดิจิทัล (มติชน 39, 14170  
 (27 ธ.ค. 2559) 16) 

ก17337 ตรวจคลองยาง-น้ าทิ้งรง. เกนิมาตรฐาน (มติชน 39, 14170 (27 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17338 ทุกข์ชาวนา ทุกข์ของแผํนดิน (มติชน 39, 14171 (28 ธ.ค. 2559) 15) 

ก17339 'เกษมบัณฑิต' ผุดศูนย์นวัตกรรมฯ (มติชน 39, 1417 (28 ธ.ค. 2559) 15) 

ก17340 "รางแดง" ชาเกาะเกร็ดสมุนไพร..แก๎กษัยเส๎น (ไทยรัฐ 67, 21528 (30 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17341 สนองพระราชด าริฯ รํวมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เดลินิวส์ ฉ. 24,550 (30 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17342 ข๎าวหอมมะลิครองแชมป์ของขวัญเทศกาลปีใหมํ 60 (เดลินิวส์ ฉ. 24,550 (30 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17343 ไกํพันธุ์เลกฮอร์นขาวหงอนจักร เหมาะเลี้ยงในไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,549 (29 ธ.ค. 2559) 22) 

ก17344 'ยํานนวัตกรรม' ไอเดียใหมํผังเมือง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10325 (29 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17345 เทคโนโลยีสํงท๎ายปี (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10325 (29 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17346 นักวิจัยอเมริกันพบวิธีฟ้ืนฟูความเยาว์วัย (มติชน 39, 14172 (29 ธ.ค. 2559) 14) 

ก17347 ท าอยําไรการคลอดจึงจะปลอดภัย (How to save mother' s lives) (มติชน 39, 14172 (29 ธ.ค.  
 2559) 15) 

ก17348 ปี 2559 จีดีพีเกษตรหดตัว 0.5 ผลพวงจากสภาพอากาศ (เดลินิวส์ ฉ. 24,551 (31 ธ.ค. 2559) 21) 

ก17349 'โปรตีนมาร์คเกอร์' ผลงานสตาร์ทอัพจากห๎องวิจัย (เดลินิวส์ ฉ. 24,498 (8 ธ.ค. 2559) 23) 

ก17350 ไม๎กากเบียร์ ไอเดียเงินล๎าน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10274 (8 พ.ย. 2559) 27) 

ก17351 'ก.วิทย์' โชว์เครื่องสีข๎าวครัวเรือน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10274 (8 พ.ย. 2559) 27) 

ก17352 จับตามองเทคโนโลยีในกลุํม Reality กันไว๎ให๎ดี (1) (เดลินิวส์ ฉ. 24,499 (9 พ.ย. 2559) 23) 

ก17353 ถุงมือหุํนยนต์ (เดลินิวส์ ฉ. 24, 499 (9 พ.ย. 2559) 24) 

ก17354 เครื่องบ าบัดน้ าทิ้ง จากสีย๎อมผ๎า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10275 (9 พ.ย. 2559) 3) 

ก17355 'เทคโนฯ พร๎อมใช๎' ชํวยชาวนา (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10275 (9 พ.ย. 2559) 3) 
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ก17356 มทร.ธัญบุรีคิดเครื่องแยกสุกสับปะรด (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10275 (9 พ.ย. 2559) 27) 

ก17357 คิดแบบนักคอมพิวเตอร์ (2) (เดลินิวส์ ฉ. 24,501 (11 พ.ย. 2559) 23) 

ก17358 เคล็ดลับเก็บภาพ 'ซูเปอร์ฟูลมูน' (เดลินิวส์ ฉ. 24,501 (11 พ.ย. 2559) 23) 

ก17359 มะนาวผี' ผลเป็นยา (คมชัดลึก 16, 5501 (11 พ.ย. 2559) 6) 

ก17360 เด็กรุํนใหมํปั้นแบรนด์ 'เห็ด' ใช๎เทคโนฯ พัฒนารุกตลาดจีน (คมชัดลึก 16, 5501 (11 พ.ย. 2559) 6) 

ก17361 วิธีปูองกันเด็กติดเกม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10277 (11 พ.ย. 2559) 3) 

ก17362 อีอีซี' ลุ๎นยากหุํนยนต์ไทย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10277 (11 พ.ย. 2559) 27) 

ก17363 วํางจากนาปีปลูก 'แตงโมไร๎เมล็ด' 'แฮปปี้ แฟมิลี่' ที่เกาะแก๎วฟาร์ม (คมชัดลึก 16, 5500 (10 พ.ย.  
 2559) 6) 

ก17364 'หนาดแห๎ง' ใบแก๎หลายโรค (คมชัดลึก 16, 5500 (10 พ.ย. 2559) 6) 

ก17365 แพทย์แนะเคล็ดลับ คืนผิวขาวอยํางปลอดภัย (เดลินิวส์ ฉ. 24,500 (10 พ.ย. 2559) 21) 

ก17366 วิธีแก๎ปัญหาโรครากเนําโคนเนําในทุเรียน (เดลินิวส์ ฉ. 24,500 (10 พ.ย. 2559) 22) 

ก17367 เสาหลอกสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (เดลินิวส์ ฉ. 24,500 (10 พ.ย. 2559) 23) 

ก17368 ตามรอยกษัตริย์นักคิดผําน 5 กลุํมธุรกิจไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,500 (10 พ.ย. 2559) 10) 

ก17369 นวัตกรรม 'น้ า' ตอบอุตสาหกรรม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10276 (10 พ.ย. 2559) 27) 

ก17370 ตราปั๊ม' จาก 'ยางลบ' ทุนไม๎สูง..สร๎างรายได๎นําสน (เดลินิวส์ ฉ. 24,502 (12 พ.ย. 2559) 22) 

ก17371 เส๎นด๎ายเล็กๆ เรียงร๎อยเป็น 'กระเป๋าผ๎าอาเซียน' เสริมรายได๎สร๎างอาชีพสร๎างงานอยํางยั่งยืน 
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,503 (13 พ.ย. 2559) 4) 

ก17372 'เครื่องทองน๎อย' ฝึกท าได๎..ฝีมือดี..มีอาชีพ (เดลินิวส์ ฉ. 24,503 (13 พ.ย. 2559) 20) 

ก17373 2 นวัตกรรมฟ้ืนฟู 'มนุษย์ล๎อ' คว๎ารางวัลงานวิจัยแหํงชาติ (เดลินิวส์ ฉ. 24,503 (13 พ.ย. 2559) 24) 

ก17374 เปลี่ยน 'น้ าเสีย' เป็น 'น้ าใส' ด๎วยรถบ าบัดเคลื่อนที่ (มติชน 39, 14126 (13 พ.ย. 2559) 7) 

ก17375 'กะลา' ทรงคุณคําในตลับแปูง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10280 (14 พ.ย. 2559) 27) 
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ก17376 ตํอยอดใช๎นวัตกรรมเพ่ิมมูลคํา 'สบูํ-ครีม' สกัดเปลือกกล๎วยไขํ (เดลินิวส์ ฉ. 24,505 (15 พ.ย.  
 2559) 6) 

ก17377 รพ.เด็กแบบครบวงจร..ด๎วย 'เทคโนโลยีบริหารจัดการ' (เดลินิวส์ ฉ. 24,506 (16 พ.ย. 2559) 25) 

ก17378 พ้ืนที่ดินทรายไมํเป็นปัญหาส าหรับการปลูกพืช (เดลินิวส์ ฉ. 24,507 (17 พ.ย. 2559) 22) 

ก17379 "เตํง กุนเชียงปลายี่สก" ของดีเมืองกาญจน์ เพ่ิมคุณคําด๎วยสมุนไพรน าครัวไทยก๎าวไกลสูํครัวโลก  
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,507 (17 พ.ย. 2559) 22) 

ก17380 พัฒนาอุตสาหกรรมไม๎สักด๎วยเทคโนโลยี (เดลินิวส์ ฉ. 24,507 (17 พ.ย. 2559) 23) 

ก17381 สกินแคร์ จากแมลงตัวอํอน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10283 (17 พ.ย. 2559) 27) 

ก17382 สุดยอดเพจ 'วิทย์สนุกรอบตัว' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10284 (18 พ.ย. 2559) 27)   

ก17383 จีนชู 'อีคอมเมิร์ซ' ยกระดับชีวิตชนบท (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10284 (18 พ.ย. 2559) 29) 

ก17384 ช๎อนทองฯ' ยาหมํองประจ าบ๎าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุํงอาเซียน (คมชัดลึก 16, 5508 (18 พ.ย.  
 2559) 6) 

ก17385 'น้ าเต๎าญี่ปุุน' เป็นยา (คมชัดลึก 16, 5508 (18 พ.ย. 2559) 6) 

ก17386 'กระดานด า' ท ามือขายไอเดีย..สร๎างรายได๎ (เดลินิวส์ ฉ. 24,509 (19 พ.ย. 2559) 22) 

ก17387 กปน.ชูนวัตกรรมน าองค์กรหุํนยนต์ 'ไกรทอง' พิชิตอุปสรรคในทํอ (คมชัดลึก 16, 5509 (19 พ.ย.  
 2559) 6) 

ก17388 แมํบ๎านศรีประจันต์...อีกต๎นแบบใช๎นวัตกรรมปั้น 'แห๎วมีคุณอนันต์' จากพืชจมดิน ไร๎ราคาสูํค๎า 
 อินเตอร์ (มติชน 39, 14133 (20 พ.ย. 2559) 5) 

ก17389 'ข๎าวเกรียบวําว' จุดขายปิ้งโชว์ย๎อนอดีต (เดลินิวส์ ฉ. 24,510 (20 พ.ย. 2559) 20) 

ก17390 FeelFit กระตุ๎นพฤติกรรมฟิต (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10287 (21 พ.ย. 2559) 27) 

ก17391 พลิกโฉมขวดน้ ามันมะพร๎าว (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10287 (21 พ.ย. 2559) 27) 

ก17392 'ยางพารา' พืชแหํงความงาม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10289 (26 พ.ย. 2559) 27) 

ก17393 'คาร์พารากอน' ศูนย์ข๎อมูลรถยนต์เรียลไทม์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10289 (23 พ.ย. 2559) 29)   
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ก17394 'เปลญวน' ไทยไกวเวทีโลกใสํนวัตกรรมชูความแตกตําง (เดลินิวส์ ฉ. 24,526 (6 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17395 ฉลาดใช๎ 'สารเคมีเกษตร' สูํทางรอดเกษตรกรไทย (คมชัดลึก 16, 5526 (6 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17396 'แก๎มขาว' ไม๎ดอกเป็นยา (คมชัดลึก 16, 5526 (6 ธ.ค. 2559) 6) 

ก17397 STIM พ่ีเลี้ยงเอสเอ็มอีท าวิจัย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10302 (6 ธ.ค. 2559) 27) 

ก17398 เทคโนโลยีรถไร๎คนขับ สูํสนามแขํงฟอร์มูลําวัน (เดลินิวส์ ฉ. 24,527 (7 ธ.ค. 2559) 23) 

ก17399 หนอนเจาะขั้วผลล าไย (ไทยรัฐ 67, 21505 (7 ธ.ค. 2559) 7) 

ก17400 ข๎าวไทยยังหอม แตํกลิ่นจาง ณ โรงสี (ไทยรัฐ  67, 21505 (7 ธ.ค. 2559) 7) 
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