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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS    
 
COMPILING FILES 
 
BSTI  
CF-49 ขาวกลองงอก (Germinated brown rice) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานกั 
  หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.  
   [กรุงเทพฯ] : สํานักฯ , 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
ORGANIC CHEMISTRY 
 
Ref. 
547.2 
ORG  Organic reactions ; v.75 / Scott E. Denmark, editor-in-chief. New York, N.Y. : Wiley,  
V.75 c2008, c2011.  xxv, 853 p. 
 
STANDARD & REGULATION 
 
Std. 
ASTM   ASTM International. 
2013   Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2013. 12 v. 
 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 
001.9   
ส 728 ๑๒ ปริศนาทาทายโลก = 12 Mysteries of the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง.  
2555  กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2555]. 223 หนา. 
 
641.35   
ก 153  กรณกาญจน ภมรประวัติ, รศ.ดร. 
2555 มหัศจรรย...ผักผลไมตานโรค เลม 2 / รศ.ดร. กรณกาญจน ภมรประวติั. กรุงเทพฯ :  
 หมอชาวบาน, 2555. 144 หนา. 
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วศ 173 กรมวิทยาศาสตรบริการ. คณะอนุกรรมการกํากับดแูลความปลอดภัยดานชีวภาพและ 
  กายภาพในหองปฏิบัติการ. 
 คูมือการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพภายในหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร 
 บริการ = Physical safety guideline for laboratory / คณะอนุกรรมการกาํกับดูแลความ 
 ปลอดภัยดานชีวภาพและกายภาพในหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ.  
 กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2555. 32 หนา. 
 
วศ 172 กรมวิทยาศาสตรบริการ. คณะกรรมการกํากับดูแลความปลอดภัยดานสารเคมีและของเสีย 
  อันตรายในหองปฏิบัติการ. 
 คูมือการจัดการสารเคมีและการกําจัดของเสียอันตรายในหองปฏิบัติการ กรม 
 วิทยาศาสตรบริการ = Chemical management and waste disposal guideline for  
 laboratory / คณะอนกุรรมการกํากับดแูลความปลอดภยัดานสารเคมีและของเสีย 
 อันตรายในหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : กรมวทิยาศาสตร 
 บริการ, 2555. 67 หนา. 
 
วศ 174 กรมวิทยาศาสตรบริการ. คณะอนุกรรมการกํากับดแูลความปลอดภัยดานชีวภาพและ 
  กายภาพในหองปฏิบัติการ.  
  คูมือความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ =  
  Biosafety guideline for laboratory / คณะอนุกรรมการกาํกับดูแลความปลอดภัยดาน 
  ชีวภาพและกายภาพในหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : กรม 
  วิทยาศาสตรบริการ, 2555. 91 หนา. 
 
608.7593  
ก 469  การประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ชิงถวยพระราชทาน พระเจา 
2555   วรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
   สยามมกุฏราชกุมาร / กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ : กรม, 2555. 215 หนา. 
 
658.51   
ค 981   ไคเซ็นในธุรกจิบริการ / by Toyota Seisan Hoshiki wo Kangaeru Kai ; แปลโดย  
2555   ผศ. ประยูร เช่ียววัฒนา. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2555.  
   273 หนา. 
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333.7   
ฐ 335 ฐิตินันท ศรีสถิต. 
2555 ชา ๆ หนอย : สูชีวิตเรียบงาย เพื่อเรา เพื่อโลก =  Slow life / เขียน : ฐติินันท  
 ศรีสถิต ; ภาพ : กุลธวัช เจริญผล. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2555. 272 หนา. 
 
658.3  
ธ 557 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. 
2554 หัวหนางานกบัการบริหารงานบุคคล / โดย ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. พิมพคร้ังท่ี 3. 
 กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน), 2554. 199 หนา. 
 
006.68   
น 792  เนรมิต แผนทอง. 
2556 คูมือใชงาน & แตงภาพใหสวย PHOTOSHOP CS6 / เนรมิต แผนทอง. กรุงเทพฯ :  
 ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2556. 600 หนา. 
 
693.5  
ป 446  ประณต กุลประสูตร, รศ. 
2555  เทคนิคงานปูน-คอนกรีต / รศ. ประณต กลุประสูตร. พิมพคร้ังท่ี 13. กรุงเทพฯ :  
  แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 363 หนา. 
 
633.89   
ม 445  มานะชัย สังขวาทิน. 
2555 การทําสวนยางพารา / มานะชัย สังขวาทิน. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : เกษตรสยาม,  
 2555. 160 หนา. 
 
658.5  
ร 246   ระพีพันธ ปตาคะโส, ผศ.ดร. 
2555  การหาขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม / ผศ.ดร. ระพีพันธ ปตาคะโส. กรุงเทพฯ :  
  แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 282 หนา. 
 
613.2   
ร 796  เริงฤทธ์ิ สัปปพันธ, ดร. 
2556 คูมืออาหารเสริม ฉบับสมบูรณ / เริงฤทธ์ิ สัปปพันธ. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส,  
 2556. 355 หนา. 
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621.483   
ร 925 โรงไฟฟานิวเคลียร / เรียบเรียงโดย ผศ. สุชาติ สุภาพ. กรุงเทพฯ : Science Publishing,  
2554  2554. 123 หนา. 
 
วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 
 
ย 45  Lee, Doo-Won 
 Why ? วิทยในชีวิตประจําวัน / Lee Doo-Won : เขียน ; Papyrus : ภาพประกอบ ;  
 ฐิติพร พูลเพิม่ : แปล. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2555. 168 หนา. (ชุด Why ?). 
 
ย 52  Way, Steve. 
 การนับใหเวลา = Telling the time / เขียนเรื่อง : Steve Way และ Felicia Law ;  
 เขียนภาพ : Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี :  
 ดรีม พับลิชช่ิง, 2554. 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณิต). 
 
ย 57  Way, Steve. 
 ใกลไกลใหระยะ = How far? / เขียนเร่ือง : Steve Way และ Felicia Law ; เขียนภาพ :  
 Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี : ดรีม พับลิชช่ิง, 2554.  
 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณติ). 
 
ย 56  Way, Steve. 
 คณติใหปญญา = What a problem! / เขียนเร่ือง : Steve Way ; เขียนภาพ :  
 Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี : ดรีม พับลิชช่ิง,  
 2554. 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณิต). 
 
ย 54  Way, Steve. 
 ช่ังวัดใหปริมาณ = How much? / เขียนเร่ือง : Steve Way และ Felicia Law ; 
 เขียนภาพ : Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี :  
 ดรีม พับลิชช่ิง, 2554. 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณิต). 
 
ย 55  Way, Steve. 
 นับเลขใหจํานวน = Numbers and counting / เขียนเร่ือง : Steve Way ; เขียนภาพ :  
 Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี : ดรีม พับลิชช่ิง, 2554.  
 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณติ). 
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ย 53  Way, Steve. 

 มากนอยใหขนาด = Big and little / เขียนเรื่อง : Steve Way และ Felicia Law ;  
 เขียนภาพ : Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี :  
 ดรีม พับลิชช่ิง, 2554. 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณิต). 

 
ย 51  Way, Steve. 
 รูปรางใหความแตกตาง = Simple shapes / เขียนเร่ือง : Steve Way และ Felicia 
 Law ; เขียนภาพ : Mark Beech ; แปลและเรียบเรียง : วรรณกร วุฒิวัฒน. นนทบุรี :  
 ดรีม พับลิชช่ิง, 2554. 32 หนา. (ชุด เปดประตูรูคณิต). 
 
ย 46 โคคอน, นามแฝง. 
 หมูบานอาเซียน = ASEAN Village / โคคอน, เร่ืองและภาพ. เชียงใหม :  
 ซิลคเวอรม, 2555. 143 หนา. 
 
ย 48 จูยอง, ชิน. 
 SOS Super heroes of science หนวยกูภัยวทิยาศาสตร เลม 2 ตอน วิกฤติไวรัส /  
 ซินจูยอง : เร่ือง ; อีจองแท : ภาพ ; นันทนชิา หาญระพีพงศ : แปล. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทรคอมมิกส, 2554. 177 หนา. (การตูนวิทยาศาสตร สถานการณปจจุบัน 
 สําหรับเด็ก). 
 
ย 50 ซังโฮ, อิม. 
 SOS Super heroes of science หนวยกูภัยวทิยาศาสตร เลม 4 ตอน วิกฤติพลังงาน /  
 อิมซังโฮ : เร่ือง ; ยุนแชฮง : ภาพ ; นันทนชิา หาญระพีพงศ : ผูแปล. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทรคอมมิกส, 2555. 185 หนา. (การตูนวิทยาศาสตร สถานการณปจจุบัน 
 สําหรับเด็ก). 
 
507.8   
ฤ 176  ฤทัย จงสฤษด์ิ. 
2556 ทาประลอง...ทดลองวิทยผานฟองไข / ฤทัย จงสฤษด์ิ. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย, 2556. 142 หนา. 
 
530.078   
ฤ 176  ฤทัย จงสฤษด์ิ. 
2555 เรียนวทิยาศาสตรผานการเลนสนุกกับฟองสบู / ฤทัย จงสฤษด์ิ. กรุงเทพฯ :  
 แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 109 หนา. 
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ย 49 ฮยอนจอง, อี. 
 SOS Super heroes of science หนวยกูภัยวทิยาศาสตร เลม 3 ตอน ฝุนทรายเหลือง /  
 อีฮยอนจอง : เร่ือง ; อีแดจง : ภาพ ; นันทนชิา หาญระพีพงศ : แปล. กรุงเทพฯ :  
 อมรินทรคอมมิกส, 2555. 177 หนา. (การตูนวิทยาศาสตร สถานการณปจจุบัน 
 สําหรับเด็ก). 
 
ย 47 ฮอง, แจชอย. 
 เอาชีวิตรอดจากแผนดนิไหว / ฮอง, แจชอย และ ริว กอัิน, เขียน ; Mun Jung-Hoo,  
 ภาพประกอบ ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2554.  
 208 หนา. (การตูนวิทยาศาสตรแสนสนุกชวยใหเด็กฉลาด). 
 
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
420    
อ 123   Adams, Garry.  
2555 101 ยุทธวิธีพชิิตขอสอบ IELTS : acadamic module / Garry Adams & Terry Peck,  
 เขียน ; นภัส แปนพัฒน, แปล , ศรีภูมิ อัครมาส, บรรณาธิการฉบับแปล. พิมพคร้ังท่ี 3.  
 กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคช่ัน (ไทยแลนด), 2555. 224 หนา. 
 
341.247  
ป 615  ปติ ศรีแสงนาม, ดร. 
2555 เปล่ียนมุมคิดพิชิตอาเซียน / ดร. ปติ ศรีแสงนาม ; สุวัฒน ทองธนากุล บรรณาธิการ. 
 กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2555. 192 หนา. 
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PATENTS & INVENTIONS 

 

Pat.file  198 : Edible toothpick 

 

1.    AU    2006/101,082   An edible toothpick.  

 
2.    CN    1,261,079   Technology and equipment for making edible toothpick.   

 
3.    CN    1,640,501   Edible green environmental-protection toothpick and material. 

 
4.    CN     101,416,689   Production method of edible toothpick. 

 
5.    CN     202,699,321   Edible environmental-friendly toothpick. 

 
6.    GB      2,446,779   Edible toothpick.   

 
7.    JP      2001/029,367   Antimicrobial edible toothpick.   

 
8.    US      2005/0,202,128  Edible toothpick.   
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STANDARDS & REGULATIONS 

 
JAPAN 
 
 JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION 

  

 JIS G 3201 : 2008 Carbon steel forgings for general use (amendment 1).  
 JIS G 3202 : 2008 Carbon steel forgings for pressure vessels (amendment 1). 
 JIS G 3203 : 2008 Alloy steel forgings for pressure vessels for high-

temperature service (amendment 1). 
 JIS G3204 : 2008 Quenched and tempered alloy steel forgings for pressure 

vessels (amendment 1).  
  JIS G 3205 : 2008 Carbon and alloy steel forgings for pressure vessels for low-

temperature service (amendment 1).  
  JIS G 3206 : 2008 High strength chromium-molybdenum alloy steel forgings 

for pressure vessels under high-temperature service 
(amendment 1).  

 JIS G 3214 : 2009 Stainless steel forgings for pressure vessels (amendment 1). 
  

  JIS G 4051 : 2009 Carbon steels for machine structural use. 
 JIS G 4052 : 2008 Structural steels with specified hardenability bands.   
 JIS G 4053 : 2008 Low-alloyed steels for machine structural use. 
 JIS G 4322 : 2008 Stainless steel bars for concrete reinforcement.. 
 JIS G 4401 : 2009 Carbon tool steels.   
 JIS G 4804 : 2008 Free-cutting steels.  
 JIS G 4805 : 2008 High carbon chromium  bearing steels. 
 JIS G 4901 : 2008 Corrosion- resisting and heat-resisting superalloy bars 

(amendment 1).  
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SELECTED ARTICLES 
 

Analytical approaches to characterizing pyrolysis oil from biomass (TrAC (Trends in Analytical 
Chemistry) 42 (January) 2013 : 125-136) 

 
Anticancer and antibacterial activities of the isolated compounds from Solanum spirale Roxb. 

Leaves (Chiang Mai Journal of Science 39 (3) 2012 : 445-454) 
 
Antimicrobial activity of lemongrass (Cymbopogon citratus (DC) Stapf.) essential oil against  

food-borne pathogens added to cream-filled cakes and pastries (Journal of Essential Oil 
Research 24 (6) 2012 : 579-582) 

 
Antimicrobial efficiency of carvacrol vapour related to mass partition coefficient when incorporated  

in chitosan based films aimed for active packaging (Food Control 32 (1) 2013 : 168-175) 
 
Antioxidant, antibacterial, anticancer activities and chemical constituents of the essential oil from 

Mesua ferrea Leaves (Chiang Mai Journal of Science 39 (3) 2012 : 455-463) 
 
Are rubber gloves "finished"? (Rubber Asia (September) 2012 : 90-94) 
 
Behavior of aflatoxin M1 in dairy wastes subjected to different technological treatments : ricotta 

cheese production, ultrafiltration and spray-drying (Food Control 32 (1) 2013 : 77-82) 
 
Cocoa powder as a natural ingredient revealing an enhancing effect to inactivate Cronobacter sakazakii 

cells treated by pulsed electric fields in infant milk formula (Food Control 32 (1) 2013 : 87-92) 
 
A combined intervention using fermented ethanol and supercritical carbon dioxide to control 

Bacillus cereus and Bacillus subtilis in rice (Food Control 32 (1) 2013 : 93-98) 
 
Comparing pyrolysis gases and dusts explosivities : a clue to understanding hybrid mixtures 

explosions? (Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (22) 2012 : 7656-7662) 
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Design of entire energy system for chemical plants (Industrial & Engineering Chemistry Research 
51 (30) 2012 : 9980-9996) 

 
Detection and quantification of staphylococcal enterotoxin A in foods with specific and sensitive 

polyclonal antibodies (Food Control 32 (1) 2013 : 255-261) 
 
Determination of acrylamide in Thai-conventional snacks from Nong Mon market, Chonburi using 

GC-MS technique (Food Additives and Contaminants 5 (1) 2012 : 20-28) 
 
Determination of aflatoxins B1, B2, G1, and G2 in olive oil, peanut oil, and sesame oil using 

immunoaffinity column cleanup, postcolumn derivatization, and liquid chromatography 
 /fluorescence detection : collaborative study (Journal of AOAC International 95 (6) 2012 :  
 1689-1700) 
 
Development of alkali-activated binder for ceramic tile production (Interceram 61 (6) 2012 : 350-353) 
 
The effect of essential oils on norovirus surrogates (Food Control 32 (1) 2013 : 275-278) 
 
Evaluating the antioxidant capacity of natural products : a review on chemical and cellular-based 

assays (Analytica Chimica Acta 763 (February) 2013 : 1-10) 
 
Exploration of past experiences, attitudes and preventive behaviors of consumer with food allergies 

about dining out : a focus group study (Food Protection Trends 32 (12) 2012 : 736-746) 
 
Food gels : gelling process and new applications (Critical Reviews in Food Science and Nutrition 

52 (4) 2012 : 334-346) 
 

Glycerol chlorination in gas-liquid semibatch reactor : an alternative route for chlorohydrins 
production (Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (26) 2012 : 8768-8776) 

 
Identification of new staphylococcins with potential application as food biopreservatives (Food 

Control 32 (1) 2013 : 313-321) 
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Implication of conjugated linoleic acid (CLA) in human health (Critical Reviews in Food Science 
and Nutrition 52 (4) 2012 : 488-513) 

 
Influence of diesel fuel characteristics on soot oxidation properties (Industrial & Engineering 

Chemistry Research 51 (22) 2012 : 7559-7564) 
 
Intensification of synthesis of biodiesel from nonedible oils using sonochemical reactors (Industrial 

& Engineering Chemistry Research 51 (37) 2012 : 11866-11874) 
 
LC-MS/MS determination of acrylamide in instant noodles from supermarkets in the Hebei province 

of China (Food Additives and Contaminants 5 (2) 2012 : 100-104) 
 
Lead, cadmium and mercury levels in the 2010 Koren diet (Food Additives and Contaminants 5 (4) 

2012 : 260-264) 
 
Levels of chratoxins in Mediterranean red wines (Food Control 32 (1) 2013 : 63-68) 
 
Multimaterial fibers (International Journal of Applied Glass Science 3 (4) 2012 : 349-368) 
 
Mycotoxin  production in major crops as influenced by growing, harvesting, storage and processing, 

with emphasis on the achievement of food safety objectives (Food Control 32 (1) 2013 : 205-215) 
 
Nitrite and nitrate can be accurately measured in samples of vegetal and animal origin using an 

HPLC-UV/VIS techique (Journal of Chromatography B 911 (12) 2012 : 154-161) 
 
Novel biotechnological applications of bacteriocins : a review (Food Control 32 (1) 2013 : 134-142) 
 
Occurrence and distribution study of residues from pesticides applied under controlled conditions in 

the field during rice processing (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (18) 2012: 440-448) 
 
One-step fermentative production of polylactic acid (Chemical Engineering Progress 108 (5) 2012 : 

51-55) 
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Pesticide residues in raspherries (Rubus idaeus L.) and dietary risk assessment (Food Additives and 
Contaminants 5 (3) 2012 : 165-171) 

 
Prepare your cooling system before startup (Chemical Engineering Progress 108 (7) 2012 : 35-39)  
 
Presence of coliform bacteria, fecal coliforms, Escherichia coli and Salmonella on corn tortillas in 

central Mexico (Food Control 32 (1) 2013 : 31-34) 
 
A rapid multi-residue method for pesticide residues determination in white and black pepper (Piper 

nigrum L.) (Food Control 32 (1) 2013 : 322-326) 
 
Recent advances in biopolymers and biopolymer-based nanocomposites for food packaging 

materials (Critical Reviews in Food Science and Nutrition 52 (4) 2012 : 426-442) 
 
Recent advances in LC-MS analysis of food-packaging contaminants (TrAC (Trends in Analytical 

Chemistry) 42 (January) 2013 : 99-124) 
 
Recent patent applications for the use of polymers for hair care (HAPPI (Household & Personal 

Products Industry) 49 (11) 2012 : 51-52, 54, 56, 58-59) 
 
Reliability and long term stability of a digital presure gauge (DPG) used as a standard-a case study 

(Journal of Metrology Society of India 26 (2) 2011 : 115-124) 
 
Review : photochemical and thermochemical production of solar fuels from H2O and CO2 using metal 

oxide catalysts (Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (37) 2012 : 11828-11840) 
 
Seasonal patterns of aflatoxin M1 contamination in commercial pasteurised milk from different 

areas in Thailand (Food Additives and Contaminants 5 (2) 2012 : 145-149) 
 
Separation and determination of fluorobenzoic acids using ion chromatography-electrospray mass 

spectrometry (Journal of Chromatography A 1270 (12) 2012 : 96-103) 
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Specific energy consumption in electrochemical treatment of food industry wastewaters (Journal of 
Chemical Technology and Biotechnology 87 (4) 2012 : 513-522) 

 
Structure and properties of constituents in hexane extract frankincense (Journal of Essential Oil 

Research 24 (6) 2012 : 593-598) 
 
Sustainability and waste management in the resource industries (Industrial & Engineering Chemistry 

Research 51 (30) 2012 : 10057-10065) 
 
Synergy of electrochemical/O3 process with aluminum electrodes in industrial wastewater treatment 

(Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (27) 2012 : 9335-9342) 
 
Synthetic spider silk proteins and threads (Chemical Engineering Progress 108 (5) 2012 : 43-49) 
 
The vapor pressures of explosives (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 42 (January) 2013 : 35-48) 
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INFORMATION FILES 

 
IF 34 (238) Acrylamide content distribution and possible alternative ingredients for snack  

  foods (Journal of Food Protection 75 (12) 2012 : 2158-2162)  
 

IF 34 (245) Almond allergens : molecular characterization, detection, and clinical relevance
  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (6) 2012 : 1337-1349)  
 
IF 35 (260) Application of hazard analysis and critical control point methodology and risk- 
  based grading to consumer food safety surveys  (Journal of Food Protection  
  75 (9) 2012 : 1673-1690)  
 
IF 142 (116) Carbon nanotubes : present and future commercial applications (Science  
  339 (6119) 2013 : 535-539)  
 
IF 45 (1) Chlorine treatment to inactivate norovirus on food contact surfaces (Journal of 
  Food Protection 75 (1) 2012 : 184-188)  
 
IF 33 (55) Companies' opinions and acceptance of global food safety initiative benchmarks  
  after implementation (Journal of Food Protection 75 (9) 2012 : 1660-1672) 
   
IF 45 (2) Comparison of sampling procedures for recovery of Listeria monocytogenes  
  from stainless steel food contact surfaces (Journal of Food Protection  
  75 (6) 2012 : 1077-1082)  
 
IF 34 (241) The contribution of sampling uncertainty to total measurement uncertainty in  
  the enumeration of microorganisms in foods  (Food Microbiology 30 (2)  
  2012 : 362-371)  
 
IF 83 (152) Cooperation increases between analytical sciences and recycling (Trends in  
  Analytical Chemistry 48 (July/August) 2013 : 22-29)  
 
IF 34 (236) Evaluation of a revised U.S. food and drug administration method for the  
  detection of Cronobacter in powdered infant formula : a collaborative  
  study (Journal of Food Protection 75 (6) 2012 : 1144-1147)  
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IF 34 (240) Filter-based pathogen enrichment technology for detection of multiple viable  
  foodborne pathogens in 1 day  (Journal of Food Protection 75 (9) 2012 :  
  1603-1610)  
 
IF 34 (242) Inhibition of Listeria monocytogenes using natural antimicrobials in no-nitrate- 
  or-nitrite-added ham  (Journal of Food Protection 75 (6) 2012 : 1071-1076) 
 
IF 25 (61) Metabolism of nitrate in fermented meats : the characteristic feature of a specific 
  group of fermented foods (Food Microbiology 29 (2) 2012 : 151-156) 
    
IF 34 (243) Real-time PCR assays for detection and quantification of aflatoxin-producing  
  molds in foods (Food Microbiology 31 (1) 2012 : 89-99)  
 
IF 68 (89) Recent advances in the rold of probiotics in human inflammation and gut health 
  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (34) 2012 : 8249-8256)  
 
IF 34 (239) Semicarbazide in selected bird's nest products (Journal of Food Protection  
  75 (9) 2012 : 1654-1659)  
 
IF 34 (237) Sensitive bioassay for detection of biologically active ricin in food (Journal of  
 Food Protection 75 (5) 2012 : 951-954)  
 
IF 31 (183) Significance of antioxidants for seafood safety and human health (Journal of  
  Agricultural and Food Chemistry 61 (3) 2012 : 475-491)  
 
IF 34 (244) Use of microbiological indicators for assessing hygiene controls for the  
  manufacture of powdered infant formula (Journal of Food Protection  
  75 (5) 2012 : 989-997)  
 
IF 137 (78) Use of microscopy to assess bran removal patterns in milled rice (Journal of  
  Agricultural and Food Chemistry 60 (28) 2012 : 6960-6965)  

 



- 16 - 
 

บทความวารสารไทย  

 
3G กับศักยภาพท่ีเหนือกวาเครือขาย 2G (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 328 (Nov. 2012) 104-107) 
 
85 สายพันธุขาว คุณคาพืชพนัธุธัญญาหาร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 545 (ก.พ. 2556) 36-38, 40-42, 44,  
 48, 50-53)  
 
Bioinformatics ศาสตรท่ีพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 (R & D NEWSLETTER 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 20-24)  
 
BYOD ในสถานศึกษาหลากปจจัยท่ีตองพจิารณาเพื่อความสัมฤทธิผลท่ีแทจริง (ไมโครคอมพิวเตอร  
 30, 328 (Nov. 2012) 55-62)  
 
EM Ball จุลินทรียบอล บําบัดน้ําเสียในแหลงน้ําทวม (R & D NEWSLETTER 19, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 24-26) 
 
Mobile Broadband Firewall เร่ืองเล็กนอยท่ีใหผลใหญตอโลกส่ือสารไรสาย (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 328  
 (Nov. 2012) 63-82) 
 
UAV...วิถีใหมของการสํารวจพืชเสพติด (วารสารสํานักงาน ป.ป.ส. 29, 1 (ธ.ค. 2555 - มี.ค. 2556) 25-30) 
 
กรรมวิธีการผลิตเหล็กกลาดวยเตาอารคไฟฟา (จุลสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 10, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 9-11) 
 
กลไกการช้ําในผลไม (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 30, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 107-116)  
 
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน... กับส่ิงเล็ก ๆ ท่ีเรียกวา "ไวรัส" (R & D NEWSLETTER 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2555) 12-15)  
 
การเก็บรวบรวมเช้ือราสาเหตุโรคแมลงของเพล้ียไฟพริกหวานในโรงเรือนใน จังหวดัเชียงใหม  
 (วารสารเกษตร 29, 1 (ก.พ. 2556) 55-62) 
 
การใชสารลอดักจับแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera latifrons (Hendel) ศัตรูสําคัญในพริก (วารสารเกษตร 
 29, 1 (ก.พ. 2556) 29-43)  
 
การใชเอทิฟอนและโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตรวมกับโพแทสเซียมคลอเรต เพื่อกระตุนการออกดอก 
 นอกฤดูของลําไยพันธุดอในฤดูฝน (วารสารเกษตร 29, 1 (ก.พ. 2556) 13-18) 
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การเดนิระบบบําบัดน้าํเสียแบบตะกอนเรง (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 348 (มี.ค. 2556) 76-82) 
 
การบําบัดน้ําใตดินท่ีปนเปอนสารอินทรียระเหยโดยการยอยสลายดวยจุลินทรีย (GREEN RESEARCH  
 9, 22 (ก.พ. 2556) 1-5) 
 
การบําบัดน้ําเสียของหอพักรักษส่ิงแวดลอม (GREEN RESEARCH 9, 22 (ก.พ. 2556) 23-29) 
 
การประเมินศักยภาพและการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 แชแข็ง (เทคนคิเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ ฉบับพิเศษ (2556) 89-102) 
 
การพัฒนาตนแบบซองควบคุมการปลอยไอระเหยเอทานอลสําหรับมะละกอสุกตัดสด (วารสารเกษตร 
 พระจอมเกลา 30, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 39-49)  
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทสําหรับกลุมแมบานเกษตรกรโดย 
 ประยุกตใชบรรจุภัณฑออนตัวแทนกระปอง (วารสารอาหารและยา 19, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 35-43) 
 
การพัฒนาแนวทางการทบทวนทะเบียนตํารับยาสามัญดานคุณภาพสูมาตรฐานอาเซียน (วารสารอาหาร 
 และยา 19, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 61-68)  
 
การพัฒนาพาณิชยนาวีไทย เพื่อรองรับ AEC (ผูสงออก 26, 606 (พ.ย. 2555) 84-86) 
 
การพัฒนาฟลมยึดติดเยื่อเมือกในชองปากของออนแดนเซตรอนไฮโดรคลอไรด (R & D NEWSLETTER 
 19, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 19-22) 
 
การพัฒนามาตรการตางๆทางการคาของอาเซียนเพื่อเตรียมการเขาสู AEC (ตอนท่ี 2) (ผูสงออก 26, 606  
 (พ.ย. 2555) 48-49) 
  
การศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกบัการแสดงขอมูลเพิ่มเติมในฉลากโภชนาการ (วารสารอาหาร 
 และยา 19, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 70-78) 
 
เกษตรเคมี หรือ เกษตรอินทรียดี? (นิตยสารยางไทย 4, 3 (มี.ค. 2556) 14-16)  
 
ความปลอดภยัทางไฟฟาตองไมละเลยกฎ (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ ฉบับพเิศษ (2556) 125-132) 
 
ความเปนไปไดของชาเขียวในการปองกันมะเร็งเตานม (UPDATE 28, 303 (ม.ค. 2556) 16-17) 
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คอนโดมิเนียมปูดํานิ่ม อาชีพทางเลือกใหมของชาวประมง (UPDATE 28, 306 (เม.ย. 2556) 62-67) 
 
คอนแทกตเลนสอุปกรณแพทยสรางโลกสดใส (UPDATE 28, 303 (ม.ค. 2556) 27-33) 
 
คุณรูหรือไม? อาหารเปนปจจัยเส่ียงของการเกิดมะเร็ง (ผูสงออก 26, 609 (ธ.ค. 2555) 96-97)  
 
เคร่ืองลางผักไฮเทค นวัตกรรมเพ่ือผักปลอดสาร (UPDATE 28, 306 (เม.ย. 2556) 60-61)  
 
เคร่ืองสําอางจากธรรมชาติ (ผูสงออก 26, 612 (มี.ค. 2556) 126-127) 
 
โครงเล้ียงเซลลและวัสดุชีวภาพสําหรับวศิวกรรมเนื้อเยือ่ Biomaterials and Scaffolds for Tissue  
 Engineering (INNO MAG 39, 226 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 31-33) 
 
จมูกอิเล็กทรอนิกส คืออะไร.... ใชงานอยางไร (GREEN RESEARCH 9, 22 (ก.พ. 2556) 14-19)  
 
เจาะตลาดยางประเทศตุรกี (นิตยสารยางไทย 4, 3 (มี.ค. 2556) 69-71)  
 
ฉลากและเอกสารกํากับยานัน้... สําคัญไฉน? (R & D NEWSLETTER 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 25-27) 
 
ชุมชนแนวคิดตรวจจับวัตถุระเบิด (UPDATE 27, 296 (มิ.ย. 2555) 45-49) 
 
“เช้ือเพลิงชีวภาพ” มรดกทางนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (INNO MAG 39, 226  
 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 49-52) 
 
ตนขจร อาหารบํารุงฮอรโมนหญิง (ผูสงออก 26, 606 (พ.ย. 2555) 99) 
 
ตลาดอาหารฮาลาลไทยในสหรัฐอเมริกาไทยตองพัฒนามาตรฐานใหสอดคลองกับขอบัญญัติใหมากข้ึน  
 (ผูสงออก 26, 612 (มี.ค. 2556) 131-133) 
 
ตอกระจก (FOR QUALITY 19, 179 (Sep. 2012) 45-46) 
 
เตือนภยัเงียบของ ส.ว. (ตอนท่ี 2) (สารวุฒิสภา 20, 11 (พ.ย. 2555) 28-29) 
 
ถึงเวลา เอสเอ็มอีตองปรับตัวเพื่อการไมเพล่ียงพลํ้าในเออีซี (ผูสงออก 26, 606 (พ.ย. 2555) 60-61) 
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ทําความรูจักกบั "กลีเซอรอล" วาท่ีแหลงพลังงานทดแทนในอนาคต (TECHNOLOGY PROMOTION  
 39, 226 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 49-52) 
 
ทําไมตองเรดอน (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 18-20) 
 
เทคนิคการตรวจสอบและแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสียชนิดตะกอนเรง (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟา 
 อุตสาหการ ฉบับพิเศษ (2556) 133-143)  
 
เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 226  
 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 53-54) 
 
เทคโนโลยีการอบแหงแบบถังหมุนสําหรับอบแหงผลิตภัณฑดานการเกษตร (MECHANICAL  
 TECHNOLOGY MAGAZINE 13, 134 (Jan. 2013) 53-59)  
 
เทคโนโลยีสีเขียวท่ีนาจับตามอง (INNO MAG 39, 226 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 27-30) 
 
นโยบาย-กฎหมายอาเซียนผลกระทบตอธุรกิจไทย (นิตยสารยางไทย 4, 4 (เม.ย. 2556) 38-45) 
 
นวัตกรรมวัสดุเคลือบผิวไรรอย (INNO MAG 39, 226 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 42-44) 
 
นานาสาระเกีย่วกับปลวกและวิธีการปองกนักําจัดปลวก (วารสารอาหารและยา 19, 1 (ม.ค.-เม.ย.  
 2555) 11-15)  
 
แนวทางการปลูกมิราเคิลใหประสบผลสําเร็จ (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 534 (ก.ย. 2555) 14)  
 
บทบาทของกระบวนการทางชีวภาพตอการเปล่ียนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในบอดินสําหรับ 
 เล้ียงสัตวน้ํา (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 30, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 103-112) 
 
บรรจุภัณฑท่ีนํามาใชหมุนเวียนได ทางออกของการลดตนทุนโลจิสติกสโดยรวม (THAILAND  
 INDUSTRIAL TODAY 5, 56 (Feb. 2013) 66-68)  
 
“บรรจุภัณฑนาโน” กระแสท่ีถูกปนมาแรงในปมะเส็ง (THAILAND INDUSTRIAL TODAY 5, 56  
 (Feb. 2013) 76-78) 
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บรรจุภัณฑอาหารฉายรังสี (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 47-49) 
 
แบคเทอริโอเฟจและการประยุกตใชในทางการแพทย (R&D NEWSLETTER 19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 16-23) 
 
ปุยเคมี คือ อะไร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 545 (ก.พ. 2556) 86-87) 
 
“ผักรสขม” สมุนไพรสรรพคุณและประโยชนเพือ่สุขภาพ By Wapoon (ผูสงออก 26, 609 (ธ.ค. 2555) 98-99)  
 
พลังงานนิวเคลียร พลังงานไบโอดเีซล พลังงานเพ่ืออนาคต (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 6-7) 
 
แพงพวยฝร่ัง... สดช่ืนยามแดดออก ดอกอ่ิมเอม แมหางน้าํ (เทคโนโลยชีาวบาน 25, 545 (ก.พ. 2556) 30-31) 
 
ภัยจากรังสีตอนักบินอวกาศ (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 12-13)  
 
มลภาวะทางแสงกับดาราศาสตร (ทางชางเผือก 31, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 14-21) 
 
มาฟนฟูบํารุงภูมิคุมกันโรคกันเถอะ (UPDATE 27, 296 (มิ.ย. 2555) 55-61) 
 
เมล็ดมะขามตานโรค (กสิกร 85, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 89-93) 
 
เม่ือผิวคนกลายสภาพเปนตนไม (SCIENCE ILLUSTRATED 21 (Mar. 2013) 48-5) 
 
ยอนสูอดีตเอกภพดวยกลองโทรทรรศนซูเปอรยักษ (UPDATE 27, 296 (มิ.ย. 2555) 79-83)  
 
ยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) (วารสารอาหารและยา 19, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 4-6)  
 
ยืดอายเุห็ดสดคืออีกหนึ่งประโยชนของรังสี (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 45-46) 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิถีชีวติชาวนาอยางยั่งยืนในจังหวดัปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา (รัฐสภาสาร 
 61, 1 (ม.ค. 2556) 88-98) 
 
ระดับสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กท่ีปลอดภัย (METROLOGY INFO 15, 71 (Jan.-Feb. 2013) 16-17)  
 
ระบบนิเวศแบบปดกับการจดัสวนถาด (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 545 (ก.พ. 2556) 91-92) 
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รังสีแกมมากบัสารปราบศัตรูพืช (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 41-42)  
 
รังสีอวกาศกับการกลายพันธุ (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 14-15) 
 
รานอาหารปลา บานปากอพฒันาตอยอดจากการเล้ียงปลา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 545 (ก.พ. 2556) 102) 
 
รูจักอุปกรณสําหรับการนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม (ตอนท่ี 1 ) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
 REVIEW 18, 240 (พ.ย. 2555) 121-130)  
 
เร่ืองของแชมพู ปองกันรังสี (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 16-17) 
 
เร่ืองนารูของ..ผลิตภัณฑสาหราย..ท่ีไมควรมองขาม (วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ 1, 3 (ธ.ค. 2555) 44-45) 
 
ลูกเดือย ธัญพชืดีๆ สําหรับสารพัดโรค (ตอน 1) (นิตยสารยางไทย 4, 3 (มี.ค. 2556) 46-47) 
 
วัสดุผสมสะอาดแหงศตวรรษท่ี 21 (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 226 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 63-66) 
 
วายยูเล : พืชผลิตยางธรรมชาติรายใหม (นติยสารยางไทย 4, 4 (เม.ย. 2556) 34-35) 
 
วิศวกรรมการปองกันระบบไฟฟาแรงสูง บทท่ี 14 การปองกันระบบจําหนายไฟฟา (ตอนท่ี 1)  
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 240 (พ.ย. 2555) 82-88) 
 
สวีเดนประสบความสําเร็จการจัดการขยะและเพิ่มการนําเขาขยะเพ่ือพลังงานผลิตความรอน-ไฟฟา  
 (วารสารพลังงานทางเลือก 7, 29 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 13-14) 
 
สารพัดสัตวพษิ... ชวยชีวิตมนุษยได! (UPDATE 27, 296 (มิ.ย. 2555) 36-41) 
 
ส่ิงมีชีวิตเปล่ียนแปลงธรณีวทิยาของโลก ใชหรือไม? (UPDATE 28, 303 (ม.ค. 2556) 60-67) 
 
สิทธิบัตรไทย เคร่ืองดูดควันจากการยางอาหาร (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 13, 134  
 (Jan. 2013) 80-81) 
 
หนากากอนามัยใชคร้ังเดยีวและอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ (วารสารอาหารและยา 19, 1 (ม.ค.-เม.ย. 
 2555) 4-10) 
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หัวใจสําคัญ วคัซีนไขหวดัใหญขององคการเภสัชกรรม ไขปลอดเช้ือเฉพาะ (SPF egg)  
 (R & D NEWSLETTER 19, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 13-18) 
 
อนาคตพลังงาน อนาคตของโลก อนาคตของไทย (INNO MAG 39, 226 (Dec. 2012 - Jan. 2013) 37-41) 
 
อนุภาคที่ผสานทุกส่ิง (TINT MAGAZINE Iss. SPECIAL (2013) 3-5)  
 
อยากใหปลอดภัยเพิ่มข้ึนตอง Next Generation Enterprise Firewall จริงหรือ? (ไมโครคอมพิวเตอร  
 30, 328 (Nov. 2012) 89-92) 
 
อะไรๆ ก็ตองใชแมเหล็ก (UPDATE 28, 303 (ม.ค. 2556) 50-54)  
 
ออกกําลังกายดีจริงหรือ? (UPDATE 27, 296 (มิ.ย. 2555) 50-54) 
 
อิทธิพลของอินเทอรเน็ตตอธุรกิจสงออก (ผูสงออก 26, 606 (พ.ย. 2555) 76-78) 
 
อีลาสโทกราฟ วิธีตรวจมะเร็งดวยหลักความยืดหยุน (UPDATE 28, 306 (เม.ย. 2556) 19)  
 
เอกภพพิสดาร (SCIENCE ILLUSTRATED 21 (Mar. 2013) 34-39) 
 
แอปพลิเคชัน ท่ีคอวิทยาศาสตรนาลอง (UPDATE 28, 306 (เม.ย. 2556) 22-33) 
 
ฮองกงผูนําอัญมณีและเคร่ืองประดับระดับโลกสนใจกระแสแฟช่ันและการดีไซนใหมๆ มากข้ึน  
 (ผูสงออก 26, 606 (พ.ย. 2555) 107-110)  
 
“โฮโลแกรม” นวัตกรรมปองกันยุคสินคาปลอมระบาด (ในวงการพิมพ 36, 3 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 90-91) 
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กฤตภาค  
 
ก13710  5พันธมิตรดันระบบรับรองใชปลาเปดผลิตอาหารสัตวน้ํา (แนวหนา 34, 11696 (23 เม.ย.  
  2556) 13) 
 
ก13743  6 ครอบครัว ตนแบบวิถีเกษตรในงาน ‘เกษตร ทําได ไมตาย’ (เดลินวิส ฉ. 23,210 (30 เม.ย. 
 2556) 28)   
 
ก13677  Carbon Footprint  (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8973 (17 เม.ย. 2556) 10) 
 
ก13638  DIY Spacer นวัตกรรมเพ่ือผูปวยหอบหืด (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8964 (8 เม.ย. 2556) 3) 
 
ก13681  S-Sense : เซ็นเซอรตรวจจับความรูสึกบนโลกออนไลน (เดลินิวส ฉ. 23,197 (17 เม.ย. 2556) 11) 
 
ก13676  ก.วิทยสงนักเทคโนโลยีพบ 'เอสเอ็มอี' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8973 (17 เม.ย. 2556) 9) 
 
ก13724  กรมชลประทานพัฒนาระบบปองกันเคร่ืองสูบน้ํา (เดลินวิส ฉ. 23,206 (26 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13716  กรมชลผลิตอุปกรณเตือนตัดสายไฟเรงพฒันาสู 3จี ขยายผลสูสถานีสูบน้ํา (คมชัดลึก  
 12, 4203 (23 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13685  กรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรปรับตัวรับมาตรฐานGAPอาเซียน (แนวหนา 34, 11691  
  (18 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13744  การปองกันและจัดการปญหาขาววัชพืช (สยามรัฐ 63, 21918 (30 เม.ย. 2556) 8) 
 
ก13748  การเล้ียงกบนาใตถุนบานและในนาขาว (เดลินิวส ฉ. 23,211 (1 พ.ค. 2556) 24) 
 
ก13758  เกษตรอินทรียมีวิทยาศาสตรเปล่ียนวิถีเพาะปลูก ‘สวนสามพราน’ (เดลินิวส ฉ. 23,215  
 (5 พ.ค. 2556) 19) 
 
ก13732  เกษตรฯเล็งปรับโครงสรางร้ือใหญองคกรรองรับการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุก-กาวสู 
 ประชาคมอาเซียน (แนวหนา 34, 11702 (29 เม.ย. 2556) 13) 
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ก13714  ขยายผล ‘ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ’ (เดลินิวส ฉ. 23,203 (23 เม.ย.  
 2556) 24)   
 
ก13740  ไขปริศนาเสียชีวิตอยางเฉียบพลัน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8986 (30 เม.ย. 2556) 3) 
 
ก13765  คนพบอนุภาคนาโนซิงคออกไซดพิชิตแคงเกอร-ใหมะนาวผลดก (คมชัดลึก 12, 4217  
 (7 พ.ค. 2556) 12) 
 
ก13640  ความคืบหนากรณีการใชสาร BPA ในสหภาพยุโรป (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8964 (8 เม.ย. 2556) 10) 
 
ก13664  เคร่ืองบินเส่ียงตกเพ่ิมข้ึนเพราะโลกรอน (คมชัดลึก 12, 4193 (13 เม.ย. 2556) 14) 
 
ก13717  เคลือบ ‘เมล็ดพันธุ’ ไทยทําลดตนทุน-ฝมือเทาตางชาติ (คมชัดลึก 12, 4203 (23 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13766  โครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ สรางอาชีพ ตามแนวพระราชดําริราชินี (เดลินวิส  
 ฉ. 23,217 (7 พ.ค. 2556) 28) 
 
ก13761  งาน ‘Horti ASIA 2013’...โชวอลังการท่ีไบเทค บางนา (เดลินิวส ฉ. 23,216 (6 พ.ค. 2556) 24) 
 
ก13658  ‘จักสานจากไผ’ อานิสงสปาชุมชน ผลิตภัณฑภูมิปญญาบาน ‘ตนตอง’ (คมชัดลึก 12, 4192  
 (12 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13704  จัดทําระบบรับรองวัตถุดิบผลิตอาหารสัตวสรางมาตรฐานอาหารสัตวน้ําไทย (แนวหนา  
 34, 11695 (22 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13682  จับขโมยดวยอุปกรณเตือนภยัตัดสายไฟสถานีสูบน้ํา (แนวหนา 34, 11690 (17 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13643  จับตา ‘ราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา’ กฎหมายใหมท่ี(อาจ)มาพรอมความขัดแยง (แนวหนา  
 34, 11682 (9 เม.ย. 2556) 5) 
 
ก13645  จาก ‘เรือหลวงพระทอง’ สูปะการังเทียม (คมชัดลึก 12, 4189 (9 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13665  จี้รัฐหนนุไบโอดีเซลแกปาลมลน (เดลินวิส ฉ. 23,193 (13 เม.ย. 2556) 7) 
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ก13769  ฉลาดเลือก สุขภาพดี ดวยวถีิออรแกนิค (เดลินิวส ฉ. 23,218 (8 พ.ค. 2556) 28) 
 
ก13750  ฉลาดเลือก สุขภาพดีดวย วถีิออรแกนิก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8988 (2 พ.ค. 2556) 2) 
 
ก13663  ใชมะพราวน้ําหอมทําลอดชองกะทิสดขายดี-รายไดงามของแมบานนายาง (คมชัดลึก  
 12, 4193 (13 เม.ย. 2556) 11) 
 
ก13642  ซินโครตรอนตรวจท่ีมาหมอกควัน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8965 (9 เม.ย. 2556) 9) 
 
ก13654  เซนเซอรวดัความช้ืนดวยแสงซินโครตรอน (เดลินวิส ฉ. 23,191 (11 เม.ย. 2556) 10) 
 
ก13667  ไซรัปกลวยตาก (เดลินวิส ฉ. 23,194 (14 เม.ย. 2556) 22) 
 
ก13763  เด็ดข้ัว ‘มะนาวนาโน’ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8993 (7 พ.ค. 2556) 7)   
 
ก13692  เดินหนาจัดระบบการปลูกขาว ป 56 (เดลินิวส ฉ. 23,199 (19 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13741  เดินหนาดันเกษตรกรไทยเปน.. ‘สมารทฟารมเมอร’ (เดลินิวส ฉ. 23,210 (30 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13649  ต้ัง ‘สนง.องคกรสํารองขาวอาเซียน+3’ บริหารจัดการขาว แกวกิฤติอาหาร (เดลินวิส  
 ฉ. 23,190 (10 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13762  ต้ังชุดฉก.3 จังหวัดตะวันออก ยุทธการสกดัคาทุเรียนออน (คมชัดลึก 12, 4216 (6 พ.ค.  
 2556) 12) 
 
ก13700  ‘ตาข้ีเกยีจ’ ภัยเงียบในเด็ก! รูเร็วรักษาได เพิ่มประสิทธิภาพการมองเหน็ (เดลินวิส ฉ. 23,201  
 (21 เม.ย. 2556) 4) 
 
ก13699  ตามดู ‘เอสซีจีวีเจน’ อาสายั่งยืนสรางคนรุนใหมใสใจ ‘ดินเค็ม’ (คมชัดลึก 12, 4201  
 (21 เม.ย. 2556) 6) 
 
ก13737  เตรียมพรอม..กอนเปดฤดกูรีดยาง (เดลินวิส ฉ. 23,209 (29 เม.ย. 2556) 28) 
 



- 26 - 
 

ก13768  เตรียมเมล็ดพนัธุขาวทรงปลูก...แจกในงานพระราชพิธีพืชมงคล (เดลินิวส ฉ. 23,218  
 (8 พ.ค. 2556) 28) 
 
ก13735  เตือนภยัสารอันตราย ‘VOCs’ เลือกสีทาบานอยางไรใหปลอดภัย? (เดลินิวส ฉ. 23,209  
 (29 เม.ย. 2556) 4) 
 
ก13690  ถึงเวลายกเคร่ืองสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8974 (18 เม.ย. 2556) 7) 
 
ก13668  ‘ทองเอก-เสนหจันทร’ ปจจบัุนยังมีตลาดทําเงิน (เดลินวิส ฉ. 23,194 (14 เม.ย. 2556) 23)  
  
ก13767  ทํานา 1 ไรไดเงิน 1 แสน สรางชาวนายุคใหม...(เดลินวิส ฉ. 23,217 (7 พ.ค. 2556) 28) 
 
ก13706  ทิศทางวิจยัใตปก สวทช. ผลักดันสูสังคมฐานความรู (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8978 (22 เม.ย. 
  2556) 15) 
 
ก13657  ไทยผงาด โชวศักยภาพผูนํายางอาเซียน จัดประชุมอาเซียนรับเบอรเดยพรอมงานวัน 
 ยางพาราแหงชาติ (เดลินวิส ฉ. 23,191 (11 เม.ย. 2556) 29) 
 
ก13770  นวัตกรรมดับกระหาย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8994 (8 พ.ค. 2556) 9) 
 
ก13698  นอมนําพระราชดําริสรางฝายตนน้ํา (เดลินิวส ฉ. 23,200 (20 เม.ย. 2556) 6)   
 
ก13718  นักประดษิฐไทยผงาดเวทีโลก วช.ปล้ืมกวาดรางวัลนิทรรศการส่ิงประดิษฐโลกท่ี ‘เจนีวา’ 
 (แนวหนา 34, 11697 (24 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13639  นาโนในฟารมจิ้งหรีด (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8964 (8 เม.ย. 2556) 7) 
 
ก13651  นําเขาไมหอมฮิโนกิ ‘สูผลิตภัณฑ’ สรางอาชีพชุมชน-รุกขายตางชาติ (คมชัดลึก 12, 4190 
 (10 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13731  น้ําแข็งไฟ (คมชัดลึก 12, 4208 (28 เม.ย. 2556) 5) 
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ก13726  นําผลิตอาหารเสริมวัวพืน้บานเสริมโภชนาการ-เพิ่มเนื้อน้าํหนัก (คมชัดลึก 12, 4206  
 (26 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13745  นํารอง10ศูนยตนแบบ ‘เกษตรอัจฉริยะ’ จดัระบบการผลิตพืชสูความเปนเลิศ (คมชัดลึก  
 12, 4210 (30 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13734  นํารองหมูบานปลอด ‘เพล้ีย-ขาววัชพืช’ ขจัดมหันตภยัรายคุกคามชาวนาไทย (คมชัดลึก  
 12, 4209 (29 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13644  ‘นิดา’ เปดขอมูลหมอกควันภาคเหนือ แมฮองสอนเส่ียงสุด ‘สารกอมะเร็ง-ปริมาณฝุน’ เพิ่ม  
 5 เทาในชวงวกิฤติ (แนวหนา 34, 11682 (9 เม.ย. 2556) 13)   
 
ก13670  แนะเกษตรกรปรับตัว...รับมาตรฐาน GAP อาเซียน (เดลินิวส ฉ. 23,195 (15 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13738  แนะผูปลูกไมผล...รับมือภัยธรรมชาติ (เดลินิวส ฉ. 23,209 (29 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13648  บานโปงลึก บานบางกลอย จ.เพชรบุรี พื้นท่ีขยายผลปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ  
 (แนวหนา 34, 11683 (10 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13747  บูรณาการขับเคล่ือน ‘ศูนยเกษตรอัจฉริยะ’ (เดลินวิส ฉ. 23,211 (1 พ.ค. 2556) 24)   
 
ก13709  บูรณาการสานตอ ‘ฟูดเซฟต้ี’..สินคาพืชผักผลไม (เดลินิวส ฉ. 23,202 (22 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13754  ‘เบญจรงค’มะพราวแกวหาดาว สูตรชาวบานนอย-รุกขายหาง (คมชัดลึก 12, 4213 (3 พ.ค.  
 2556) 12) 
 
ก13660  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาและสงเสริมสหกรณ’ (เดลินิวส ฉ. 23,192 (12 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13720  ปรับลุค ‘สบูดํา’ เต้ีย-ไรพิษสง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8981 (25 เม.ย. 2556) 7)   
 
ก13661  ‘ปลอดประสพ’ ลุยต้ังกระทรวงน้ํา ลดงบซํ้าซอนจัดการเบ็ดเสร็จ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8969  
 (13 เม.ย. 2556) 4) 
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ก13641 ‘ปลอดประสพ’ ส่ังจับเขาคุยสงเสริมโรงไฟฟาชีวมวล (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8965 (9 เม.ย. 2556) 6) 
 
ก13712  ปล้ืมผลประเมินและพรอมเดนิหนา ‘โครงการจัดระบบการปลูกขาว’ (เดลินิวส ฉ. 23,203  
 (23 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13684  ปลูก ‘ลําไย’ นอกฤดูริมฝงโขง เสริมรายได-แกจนอยางยั่งยืน (คมชัดลึก 12, 4198 (18 เม.ย.  
 2556) 9) 
 
ก13632  ‘ปวดคอ ปวดหลัง ทําไมตอง RF’ (เดลินวิส ฉ. 23,187 (7 เม.ย. 2556) 6) 
 
ก13755  ป ศุสัตวอินทรียแบบพืน้บาน (เดลินวิส ฉ. 23,223 (3 พ.ค. 2556) 24)         
 
ก13656  ปาเมฆท่ีดอยอินทนนท (เดลินิวส ฉ. 23,191 (11 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13689  ‘ปแป’ ปลูกไดและใหผลผลิตในเมืองไทย (เดลินิวส ฉ. 23,198 (18 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13719  เปดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีฯ เทิดพระเกียรติ ‘พระองคที’ (เดลินิวส ฉ. 23,204 (24 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13666  เปดตัวนวัตกรรมกอนสัมผัสของจริงในงาน ‘สถาปนิก’56’ (เดลินวิส ฉ. 23,193 (13 เม.ย.  
 2556) 10) 
 
ก13693  เปดตัว “เลสิกไรใบมีด” คนไขสุดปล้ืมไดเห็นโลกใหมไรกรอบ (คมชัดลึก 12, 4199  
 (19 เม.ย. 2556) 5) 
 
ก13711  เปด ‘ศูนยรสชาติอาหารไทย’ สรางมาตรฐานเดียวกนัท่ัวโลกจากตําราดัง้เดิม (แนวหนา  
 34, 11696 (23 เม.ย. 2556) 19) 
 
ก13672  ฝาวิกฤติการณดินเค็มอีสานปญหาใหญท่ีตองบูรณาการ (คมชัดลึก 12, 4196 (16 เม.ย. 2556) 9) 
 
ก13728  พัฒนาเกษตรอินทรีย ‘ภูฏาน’ ‘กษัตริยจิกมี’ พระราชทานแนวคิดรวมมือไทย/วางฐาน 
 สูอาหารปลอดภัย (แนวหนา 34, 11699 (26 เม.ย. 2556) 13) 
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ก13686  พันธุขาว ‘ไรซ เบอรร่ี เพื่อนพึ่ง (ภา)’ ตอลมหายใจชาวนาผูประสบอุทกภยั (เดลินิวส  
 ฉ. 23,198 (18 เม.ย. 2556) 4) 
 
ก13646  ‘พาราไซด’ มีดกรีดยางนําวถีินวัตกรรมใหม ‘อาจารย มข.’ (คมชัดลึก 12, 4189 (9 เม.ย.  
 2556) 12) 
 
ก13697  พิชิต ‘ภูพยัคฆ’ ชิมผักผลไมปลอดสารฯ ทองเมือง ‘นาน’ ตามรอยพระราชดําริ (เดลินิวส  
 ฉ. 23,200 (20 เม.ย. 2556) 4) 
 
ก13696  พืชผักแหงอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8976 (20 เม.ย. 2556) 11-12) 
 
ก13655  ฟารมตัวอยางตามพระราชดาํริบานดงเยน็ศึกษาเพาะขยายพันธุชะมดเช็ด (เดลินวิส  
 ฉ. 23,191 (11 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13725  ฟารมตัวอยางฯ บานดงเย็น จ.เชียงใหม (เดลินิวส ฉ. 23,206 (26 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13637  ภัยเงียบจากแปงทาตัวเดก็ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8964 (8 เม.ย. 2556) 3) 
 
ก13674  มข. สรางมูลคาเพิ่ม ‘กระติบขาว’ สรางสรรคผลิตภัณฑหลากรูปแบบ (เดลินวิส ฉ. 23,196  
 (16 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13702  มช. ควารางวลัสุดยอดส่ิงประดิษฐ 3R ป3 (กรุงเทพธุรกจิ 26, 8977 (21 เม.ย. 2556) 7) 
 
ก13695  มรดกไอนสไตน ตอนจบ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8976 (20 เม.ย. 2556) 7) 
 
ก13736  ‘มหกรรมปศุสัตวแหงชาติ’ ปนี้จัดยิ่งใหญโชวสุดยอดนวัตกรรมดานปศุสัตว (เดลินิวส  
 ฉ. 23,209 (29 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13751  มะนาวจํารัส (เดลินิวส ฉ. 23,212 (2 พ.ค. 2556) 28) 
 
ก13727  มะเร็งจาก...เช้ือไวรัสหูด (คมชัดลึก 12, 4206 (26 เม.ย. 2556) 21) 
 
ก13673  มาตรการรองรับผลไมตะวนัออก (เดลินิวส ฉ. 23,196 (16 เม.ย. 2556) 24) 
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ก13669  มูลนิธิสยามกัมมาจลจับมือเนคเทค ‘ตอกลาใหเติบใหญ’ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8971 (15 เม.ย.  
 2556) 16) 
 
ก13687  ยอดอาหารตานโรค... (เดลินิวส ฉ. 23,198 (18 เม.ย. 2556) 8) 
 
ก13760  ย้ําเตือนสวนยางปลูกแทน...ระวัง ‘โรครากขาว’ (เดลินวิส ฉ. 23,216 (6 พ.ค. 2556) 24) 
 
ก13705  รวมถก ‘ยางพารา’ ผานเวทีอาเซียนชูไทยศูนยกลางอุตสาหกรรมยางโลก? (คมชัดลึก  
 12, 4202 (22 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13742  ระวังขาววัชพชื... ภัยเงียบในแปลงนา (เดลินิวส ฉ. 23,210 (30 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13759  ระวัง ‘เห็ดพิษ’ ชีวิตถึงดับ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8992 (6 พ.ค. 2556) 3) 
 
ก13749  รังสรรคขยะสู ‘โคมไฟอนาคต’ งานขายไอเดีย-ทํารายไดงาม (คมชัดลึก 12, 4211 (1 พ.ค.  
 2556) 12) 
 
ก13701  ‘รูทันโรคฮีโมฟเลีย’ (เดลินวิส ฉ. 23,201 (21 เม.ย. 2556) 4) 
 
ก13671  เรงโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว ประมง พรอมสรางความเขาใจเกษตรกรในพ้ืนท่ี (เดลินิวส  
 ฉ. 23,195 (15 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13652  เรงบูรณาการสานตอ ‘ฟูดเซฟต้ี’ ยกระดบัสินคามาตรฐาน ‘จีเอพ’ี (คมชัดลึก 12, 4191 (11 เม.ย.  
 2556) 12) 
 
ก13703  แรใยหิน...บทพิสูจนความจริงใจของรัฐบาล..เลือกท่ีจะแครสุขภาพคนไทย...หรือ..สุขภาพ 
 กระเปาพอคา... (แนวหนา 34, 11695 (22 เม.ย. 2556) 10) 
 
ก13713  โรงยางอัดกอนGMP-สหกรณตรัง...เพิ่มชองทาง-สรางโอกาสในตลาดโลก (เดลินิวส  
 ฉ. 23,203 (23 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13680  เล้ียงปลาดุกดวยกลวย (คมชัดลึก 12, 4197 (17 เม.ย. 2556) 9) 
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ก13691  เล้ียงผ้ึงในสวนลําไยท่ีบานใหมสารภ ี(เดลินิวส ฉ. 23,199 (19 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13722  เล้ียง ‘แพะนม’ในสวนยางทางเพิ่มรายได ‘อัคระฟารม’ (คมชัดลึก 12, 4205 (25 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13633  โลกของจุลินทรีย (2) (คมชัดลึก 12, 4188 (8 เม.ย. 2556) 12) 
 
ก13631  วัยทํางานเส่ียง ‘ภาวะหัวไหลติด’! ท้ิงไวเร้ือรังสงผลรายตอกลามเนื้อ (เดลินิวส ฉ. 23,187  
 (7 เม.ย. 2556) 4) 
 
ก13650  วินจิฉัยตัวออนหยดุโรคพันธุกรรมทางเลือกพอแมมีลูกครบ32-ไรโรค (คมชัดลึก 12, 4190  
 (10 เม.ย. 2556) 10) 
 
ก13636  วิศวะฯ ม.ศิลปากรจับมือเอกชนคิดคนไซรัปกลวยตากจาํหนาย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8964  
 (8 เม.ย. 2556) 2) 
 
ก13675  เวชสําอางไทย มาตรฐานใหมสูเออีซี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8973 (17 เม.ย. 2556) 2) 
 
ก13764  ‘ศูนยพยากรณชุมชน’ ตัวชวยเกษตรกรสูโลกรอน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8993 (7 พ.ค. 2556) 15) 
 
ก13756 ศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (เดลินวิส ฉ. 23,223 (3 พ.ค. 
 2556) 6) 
 
ก13659  ศูนยอนุรักษพนัธุกลวยไมรองเทานารีดอยอินทนนท (เดลินิวส ฉ. 23,192 (12 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13653  สศก.ปล้ืมผลประเมิน ‘จัดระบบการปลูกขาว’ เดินหนาเกาะติดรายไตรมาสเชิงลึกและ 
 บูรณาการ (แนวหนา 34, 11684 (11 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13635  สง ‘พันธุขาว กข 51’ ลงพื้นท่ีน้ําทวมพรอมหนุนเขาสูระบบการปลูกขาว (เดลินิวส  
 ฉ. 23,188 (8 เม.ย. 2556) 24) 
 
ก13733  สภาเกษตรกรพิจิตรจัดพิมพแผนพัฒนาการเกษตรฯเออีซี (แนวหนา 34, 11702 (29 เม.ย.  
 2556) 14) 
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ก13679  สรางมูลคาเพิ่ม'กระติบขาว'ปรับโฉมใหม-ใชอเนกประสงค (คมชัดลึก 12, 4197 (17 เม.ย.  
 2556) 9) 
 
ก13708  สรางมูลคาเพิ่มสินคาไหมไทย...ผานกระบวนการรับรองมาตรฐาน (เดลินิวส ฉ. 23,202  
 (22 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13662  สรางระบบรองรับกําจัด 'ขยะอิเล็กทรอนิกส' อยางถูกวิธี (คมชัดลึก 12, 4193 (13 เม.ย. 2556) 8) 
 
ก13721  สหกรณการเกษตรกลางกรุงจําหนายปจจยัการผลิตคุณภาพ (เดลินวิส ฉ. 23,205 (25 เม.ย.  
 2556) 24) 
 
ก13752  สหกรณโคนมไทยพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (เดลินิวส ฉ. 23,212 (2 พ.ค. 2556) 28) 
 
ก13707  สุมตรวจยาและสารตกคางในสินคาเกษตรยกระดับความปลอดภัยดานอาหาร (เดลินวิส  
 ฉ. 23,202 (22 เม.ย. 2556) 28) 
 
ก13715  เสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวดิใหผลผลิตดก-ทนแลง-น้ําทวม (คมชัดลึก 12, 4203 (23 เม.ย.  
 2556) 12) 
 
ก13678  หญาหนอน (ถ่ังเชา) : หญาหรือหนอนกนัแน?? (คมชัดลึก 12, 4197 (17 เม.ย. 2556) 5) 
 
ก13746  หนุนเกษตรกรรักษาความเปนเลิศในการผลิตสินคามาตรฐานรับเออีซี (เดลินิวส ฉ. 23,211  
 (1 พ.ค. 2556) 24) 
 
ก13723  ‘หมอดนิศรีสะเกษ’สนองงานศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ ฟนฟูดิน-สรางอาชีพตามแนว 
 พระราชดําริราชินี (แนวหนา 34, 11698 (25 เม.ย. 2556) 13) 
 
ก13647  ‘หมุย-ชะมวง’ ตานมะเร็ง (เดลินิวส ฉ. 23,189 (9 เม.ย. 2556) 8)   
 
ก13739  หยุดความกลัวยุติมะเร็งปากมดลูก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8985 (29 เม.ย. 2556) 3)  
 
ก13694  อีกกาวโรงยาง ‘อัดกอน’ สหกรณตรังยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานจีเอ็มพี (คมชัดลึก  
 12, 4199 (19 เม.ย. 2556) 12) 
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ก13753  อีกกาวแลกยางพันธุ ด ี‘ไออารอารดีบี’ ประหยัดงบประมาณ-ยนระยะการวิจยั (คมชัดลึก  
 12, 4212 (2 พ.ค. 2556) 12)   
 
ก13730  ‘อีโคไล’ แหลงผลิตน้ํามันดีเซลแหงอนาคต (คมชัดลึก 12, 4207 (27เม.ย. 2556) 14) 
 
ก13683  อือเจียว ราชาสมุนไพรบํารุงเลือด (คมชัดลึก 12, 4198 (18 เม.ย. 2556) 7)   
 
ก13757  ‘อุดเสนเลือดหลอเล้ียงเนื้องอก’ นวัตกรรมใหมรักษาโรคมะเร็งตับ! (เดลินิวส ฉ. 23,215  
 (5 พ.ค. 2556) 4)   
 
ก13688  อุทยานเรียนรูทางวิทยาศาสตรใตทองทะเล (เดลินิวส ฉ. 23,198 (18 เม.ย. 2556) 24)   
 
ก13634  โอบามาหนุนทําเหมืองนอกโลกดึงอุกกาบาตโคจรรอบดวงจันทร (คมชัดลึก 12, 4188  
 (8 เม.ย. 2556) 14) 
 
ก13729  ‘ฮู’เตือน H7N9 แรงกวา H5N1 ช้ีตัวแพรเช้ือไมแสดงอาการ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8983  
 (27 เม.ย. 2556) 16)   
 
 
 


