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Books, E-book, Theses and Pamphlets 
 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
 
543 Molecular characterization and analysis of polymers  [electronic resource] / edited by  
WIL  John M. Chalmers, Robert J. Meier.  Amsterdam ; London : Elsevier,  c2008. 
V.53  xxi, 754 p. (Comprehensive analytical chemistry, v. 53) 
c.2 
 
COMPILING FILES     
 
BSTI  
IRF-2 การดูดซับโลหะหนักโดยวธีิทางชีวภาพ (Biosorption of heavy metals) : แฟมประมวล 
  สารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลย,ี  
  กรมวิทยาศาสตรบริการ.  [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา) 
 
BSTI 
IRF-7 การใชประโยชนของไคโตแซนในการยืดอายุของอาหารและเคร่ืองดื่ม (Applications of  
  chitosan for improvement of shelf life of foods and beverages) : แฟมประมวล 
  สารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.  [กรุงเทพฯ] : สํานกั,  2553. 1 เลม (ไมปรากฏ 
  เลขหนา)  
 
BSTI 
IRF-6 ครีมกันแดด (Sunscreens) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.   [กรุงเทพฯ] :  
  สํานัก, 2553. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
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BSTI 
IRF-10 ซาโปนิน (Saponins) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.   [กรุงเทพฯ] :   
  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
IRF-13 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (Technology and biodiesel production) :  
  แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลย,ี กรมวิทยาศาสตรบริการ.   [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553.  1 เลม (ไม 
  ปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
CF-29 น้ําบาดาล (Ground Water) : ประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.   [กรุงเทพฯ] :  
  สํานัก, 2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
BSTI 
IRF-18 น้ํามันมะพราวบริสุทธ์ิ (Virgin coconut oils) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช /  
  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร- 
  บริการ.  [กรุงเทพฯ] : สํานกั,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI 
IRF-15 น้ํายาปรับผานุม (Fabric softener) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุด 
  และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.    
  [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
IRF-19 แบคทีเรียในอาหาร (Bacteria in Food) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานัก 
  หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.  
  [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553.   1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา) 
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BSTI 
IRF-3 โปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ (Protein in natural rubber latex) : แฟมประมวลสารสนเทศ 
  พรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรม 
  วิทยาศาสตรบริการ.  [กรุงเทพฯ] :  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)   
 
BSTI  
IRF-11 ผลิตภัณฑสีเขียวเพื่อส่ิงแวดลอม (Green products) :  แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช /  
  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร- 
  บริการ.   [กรุงเทพฯ] :  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI 
IRF-16 ฝนกรด (Acid rain) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.  [กรุงเทพฯ] :  
  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
IRF-12 พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ (Green products) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช /  
  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร- 
  บริการ.  [กรุงเทพฯ] : สํานกั,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI 
IRF-5 พลังงานจากชีวมวล (Biomass energy) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานัก 
  หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.   
  [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
CF-27 ภาวะโลกรอน (Global warming) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุด 
  และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ]  
  :  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
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BSTI  
IRF-14 ยาสีฟน (Toothpaste) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :  
  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
IRF-1 เร่ืองนารูเกี่ยวกับไดออกซิน (Dioxins) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานัก 
  หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.   
  [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI 
IRF-17 วิกฤตการณการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate change crisis) : แฟมประมวล 
  สารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  
  กรมวิทยาศาสตรบริการ.   [กรุงเทพฯ] :  สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI 
IRF-9 สารฆาศัตรูพืชและสัตวธรรมชาติจากน้ํามันหอมระเหยของพืช (Natural pesticides from  
  essential oils of plant) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , กรมวิทยาศาสตรบริการ.   [กรุงเทพฯ] :   
  สํานัก, 2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI 
CF-28 อาหารกระปอง (Canned food) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุด 
  และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.   
  [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553.  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
BSTI  
IRF-4  อาหารฉายรังสี (Irradiated foods) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอ 
   สมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.  
   [กรุงเทพฯ] : สํานัก,  2553. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
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BSTI  
IRF-8  อาหารดัดแปรพันธุกรรม (GM foods) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานัก 
   หอ สมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร- 
   บริการ. [กรุงเทพฯ]  :  สํานัก,  2553. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา)  
 
ECOLOGY 
 
577.62721 Neilson, Alasdair H. 
NEI   Organic chemicals [electronic resource] :  an environmental perspective /   
  Alasdair  Neilson.  Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers,  c2000.  870 p.  
 
579.175 Environmental microbiology [electronic resource] / Raina M. Maier, Lan L. Pepper,  
ENV  Charles P. Gerba.  2nd ed.  San diego : Elsevier, c2009. xxii, 598 p.  
 
ENVIRONMENTAL ASPECTS 
 
628.22 
ENV Environmental & pollution science  [electronic resource] / editors, Ian L. Pepper,  
  Charles P. Gerba, Mark L. Brusseau ; photography & technical editor, K.L.  
  Josephson ; copy editor, E.R. Loya.  Environmental and pollution science. 
  2nd ed.  Amsterdam ; Boston : Elsevier/Academic Press,  c2006.  xx, 532 p. 
 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
 
628.16821 Kuo, Jeff. 
KUO   Practical design calculations for groundwater and soil remediation  [electronic  
  resource] / Jeff Kuo.  Boca Raton : Lewis Publishers,  c1999. 263 p.  
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LANDSCAPE GARDENING 
 
719.097321 Landscape restoration handbook [electronic resource] / by Donald Harker ... [et al.]. 
LAN  2nd ed.  Boca Raton : Lewis Publishers,  c1999.  1 v. (various pagings)  
2nd ed. 
 
NATURAL RESOURCES 
 
333.7140973 Bregman, Jacob I. 
BRE    Environmental impact statements [electronic resource] / Jabob I. Bregman. 
2nd ed.   2nd ed.  Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers, c1999. 248 p.  
 
333.9541621 Moulton, Michael Platt. 
MOU    Wildlife issues in a changing world [electronic resource] / Michael P.  
2nd ed.   Moulton, James Sanderson.  2nd ed.  Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers,   
   c1999.  xvii, 500 p.  
 
PUBLIC SAFETY 
 
363.3221 Burke, Robert  (Robert A.) 
BUR   Counter-terrorism for emergency responders  [electronic resource] / Robert  
  Burke. Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers,  c2000.  xvi, 345 p.  
 
SAFETY ENGINEERING 
 
620.86 Finucane, Edward W.  
FIN   Definitions, conversions, and calculations for occupational safety and health  
3rd ed.  professionals [electronic resource] / Edward W. Finucane.  2nd ed.  Boca Raton :  
  Lewis Publishers,  c1998. 1 v. (various pagings)  
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620.86 Finucane, Edward W. 
FIN   Definitions, conversions, and calculations for occupational safety and health  
3rd ed.  professionals  [electronic resource] / Edward W. Finucane.  3rd ed.  Boca Raton :  
  CRC/Taylor & Francis,  2006. 1 v. (various pagings)  
 
TOXICOLOGY 
 
571.95 Landis, Wayne G. 
LAN   Introduction to environmental toxicology  [electronic resource] : impacts of  
2nd ed.  chemicals upon ecological systems / Wayne G. Landis, Ming-Ho Yu.   
  2nd ed.  Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers,  c1999.  390 p.  
 
Ref. 
615.902 Sittig's handbook of toxic and hazardous chemicals and carcinogens [electronic  
SIT  resource]  / [edited by] Richard P. Pohanish.  5th ed.  Norwich, NY : 
5th ed.  William Andrew,  c2008. 2 v. (xxiv, 2854 p.)  
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AUDIO-VISUAL MATERIALS 
 
วีดีทัศน 
1 สบู--ทําไมตองถู ?  [วีดีทัศน]  / บริษัท ทีวบูีรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท, c2550.   
  1 แผน. 
 
วีดีทัศน 
2 สุดยอดตาลหวานสะเด็ด [วีดีทัศน] / บริษทั ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพ : บริษัท,  c2550.  
  1 แผน.  
 
วีดีทัศน 
3 พลาสติก : นวตักรรมเปล่ียนโลก [วีดีทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,   
  c2552.  1 แผน (45 นาที) 
 
วีดีทัศน  
4 คุณคา...คุณคร่ัง  [วีดีทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษทั,  c2552. 1 แผน. 
 
วีดีทัศน 
5 เสนทางน้ํามัน [วีดีทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท, c2550.  1 แผน.  
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat. file 164 : PROCESS FOR THE PRODUCTION OF GELATINE AND GLUE FROM  
        CHROME– LEATHER. 
 
1. GB  226,722   Process for the production of gelatine and glue from  
     chromeleather or its shavings. 
2. GB 565,969   Improvements in the de-tanning of chrome-tanned  
     leather. 
3. GB 1910 / 03,437 (A)     An improved process of  preliminarily preparing  
     chrome tanned leather for making glue. 
4. GB 1910 / 06,268 (A)      Process for detanning leather.  
5. GB1903 / 21,379 (A)          Improvements in or relating to detanning mineral  
     tanned leather or leather waste or the like for the  
     manufacture of gelatine or glue. 
6. US 1,340,721        Process for detanning chrome-leather. 
7. US 2,286,038        Gel intermediate. 
8. US 4,100,154      Process for recovery and separation of nutritious protein  
    hydrolysate and chromium from chrome leather  
    scrap. 
9. US 5,602,002       Process for the production of low-chromium protein  
    hydrolyzates. 
10. US 7,077,966     Process for gelatines extraction and chromium salts  

    recovery from tanned hides and skins shavings 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2010    Annual book of ASTM standards 2010 ; subject index / ASTM  
Index   International .  West Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2010. 
   1 v. (2 copy) 
 
JAPAN 
 
 JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION 
  JIS G 3429 – 2006   Seamless steel tubes for high pressure gas cylinder. 
  JIS G 3465 – 2006    Seamless steel tubes for drilling. 
  JIS G 3503 – 2006    Wire rods for core wire of covered electrode. 
  JIS G 3525 – 2006   Wire ropes. 
  JIS G 3552 – 2007   Low carbon steel wires. 
   
THE UNITED STATES OF AMERICA 

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS 
 
  AASHTO PP 54 – 2006  Match curing of concrete test specimens. 
  AASHTO PP 55 – 2006  Overcoating field test program for evaluating  
      protective coatings on existing bridges or  
      salvaged beams. 
  AASHTO PP 56 – 2006   Evaluating the engineering and environmental  
      suitability of recycled materials. 
  AASHTO PP 57 – 2006 (2007)   Establishing requirements for and performing  
       equipment calibrations, standardizations, and  
       checks. 
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  AASHTO PP 58 – 2008   Static segregation of hardened self-consolidating  
    concrete (SCC) cylinders. 

  AASHTO TP 59  – 2000 (2007)   Determining air content of hardened portland 
cement concrete by high-pressure air meter. 

  AASHTO TP 60  – 2000 (2007)   Coefficient of thermal expansion of hydraulic 
cement concrete. 

  AASHTO TP 61 – 2002 (2006)   Determining of percentage of fracture in coarse 
aggregate. 

  AASHTO TP 62 – 2007   Determining dynamic modulus of hot mix asphalt 
(HMA). 

  AASHTO TP 63 – 2007   Determining rutting susceptibility of hot mix 
asphalt (HMA) using the asphalt pavement 
analyzer (APA). 

  AASHTO TP 64 – 2003 (2007)   Predicting chloride penetration of hydraulic cement 
concrete by the rapid migration procedure. 
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SELECTED ARTICLES 
 
Active food packaging evolution :  transformation from micro- to nanotechnology  (Critical  
 Reviews in Food Science and Nutrition  50 (9) 2010 : 799-821) 
 
Adsorption of phenolic compounds from aqueous solutions onto chitosan-coated perlite beads as  
 biosorbent  (Industrial & Engineering Chemistry Research  49 (19) 2010 : 9238-9247) 
 
Analyzing cranberry bioactive compounds  (Critical Reviews in Food Science and Nutrition  50 (9)  
 2010 : 872-888) 
 
Application of a microassay method to study enzymatic hydrolysis of pretreated wheat straw   
 (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  85 (9) 2010 : 1291-1297) 
 
An approach to mass customization of military uniforms using superoleophobic nonwoven fabrics   
 (AATCC Review  10 (5) 2010 : 59-63) 
 
Biocatalytic ester synthesis in ionic liquid media  (Journal of Chemical Technology and  
 Biotechnology  85 (11) 2010 : 1423-1435) 
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 ฉ. 2/2553 (ก.พ.-พ.ค. 2553) 25) 
 
การทดสอบคาสัมประสิทธการสะทอนแสงของหมุดสะทอนแสง  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 2/2553  
 (ก.พ.-พ.ค. 2553) 19-21) 
 
การทดสอบฤทธ์ิกอกลายพันธุและวเิคราะหหาสารโลหะหนักในผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน  (วารสาร 
 การสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 11-21) 
 
การทดสอบสารหนวงการติดไฟตองหามในกลุม PBBs และ PBDEs ในผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและ 
 อิเล็กทรอนิกสตามกฎระเบียบ RoHS  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 2/2553 (ก.พ.-พ.ค. 2553) 15-18) 
 
การทํากอนเช้ือเห็ดนางฟาและการเพาะเล้ียง  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 12 (2552) 71) 
 
การทําความเยน็ดวยซีโอไลทกับน้ํา  (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2010)  
 33-34) 
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การทําวุนจากใบกรุงเขมาตามภูมิปญญาทองถ่ิน (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552)  
 47-50) 
 
การปรับปรุงตัวกรองน้ํามันสังเคราะหดวยแบบจําลองคอมพิวเตอร  (MM THE INDUSTRIAL  
 MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2010) 59-62) 
 
การผลิตพลังงานจากขยะดวยเทคโนโลยี Gasification   (รักษพลังงาน  ฉ. 59 (เม.ย. 2552) 13-15) 
 
การพัฒนาการเพาะเล้ียงสาหรายสไปรูไลนาเพ่ือการบริโภค  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 12 (2552)  
 19-26) 
 
การพัฒนาเทคนิคการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกเนื้อดนิแดง   (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 2/2553 (ก.พ.- 
 พ.ค. 2553) 3-4) 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑเสนใยกลวยในเชิงอุตสาหกรรม  (วารสารเกษตรพระจอมเกลา  27, 3 (ก.ย.-ธ.ค.  
 2552) 53-60) 
 
การพัฒนาไอศกรีมดอกไมไทยท่ีมีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย   
 (วารสารวิจยัและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย  1, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 21-25) 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมโดยสภาวะอิมัลชัน  (MECHANICAL TECHNOLOGY  
 MAGAZINE  9, 102 (Feb. 2010) 39-42) 
 
การยอมฝายดวยสีธรรมชาติ  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 2/2553 (ก.พ.-พ.ค. 2553) 1-2) 
 
การรับสัญญาณภาพถายดาวเทยีมอุตุนยิมวทิยาท่ีคุณก็สามารถทําไดเองท่ีบาน  (ทางชางเผือก  28, 7  
 (ก.ค. 2552) 15-16) 
 
การลด Salmonella Enteritidis บนผิวเปลือกไขไกโดยใชน้ําสมสายชูหมักดวยวิธีการจุมและวิธีการฉีด 
 พนฝอย  (วารสารเกษตรพระจอมเกลา  27, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2552) 80-88) 
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การวัดระยะทางของดวงดาวและกาแล็กซ่ี  (นิตยสาร สสวท.  37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 31-32) 
 
การวัดและมาตรวิทยาสําคัญไฉน?  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 344 (ก.ค. 2553) 167-173) 
 
การวิเคราะหความชื้นในผลิตภัณฑอาหารแหง   (FOOD FOCUS THAILAND  3, 25 (Apr. 2008)  
 26-28) 
 
การวิเคราะหปริมาณไนเตรทและไนไตรทในผลิตภัณฑไสกรอกดวยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟ   
 (FOOD FOCUS THAILAND  3, 25 (Apr. 2008) 29-30) 
 
การศึกษาโครงสรางระดับอะตอมของเมมเบรนเซลลเช้ือเพลิงชนิดไอโอโนเมอรท่ีมีหมูซัลโฟเนต   
 (แสงสยามสาร  12, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2553) 6-7) 
 
การสํารวจคุณลักษณะแปรงสีฟนท่ีจําหนายในประเทศไทย พ.ศ. 2550   (วารสารการสงเสริมสุขภาพ 
 และอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 63-73) 
 
การออกแบบระบบทําความเย็นท่ีดี (ตอนท่ี 1)  (วารสารสมาคมเคร่ืองทําความเยน็ไทย  8, 30 (ต.ค.  
 2552) 11-14) 
 
การออกแบบและสรางแมพมิพฉีดแบบใชกาซชวยฉีดดามแขวนถุงหิว้  (MECHANICAL  
 TECHNOLOGY MAGAZINE  9, 103 (Mar. 2010) 56-58) 
 
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ กฎเหล็กอุตสาหกรรมอาหาร 2010   (NFI QUARTERLY  1, 4  
 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 121-125) 
 
ขาวกับภูมิปญญาทองถ่ินไทย  (INTELLECTUAL PROPERTY NEWS  6, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 2-3) 
 
ขาวเกรียบออนเบญจรงคไอเดีย น.ศ. 'ธัญบุรี'   (อาหาร  39, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 55-56) 
 
ขาวฟางไมกวาดทางเลือกใหมของเกษตรกรพะเยา  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 477 (15 เม.ย. 2553)  
 22-23) 
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ขาวสังขหยดจงัหวัดพัทลุงจากขาวพนัธุพื้นเมืองถึงพันธุขาว GI   (วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ของประเทศไทย  5, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2553) 17-25) 
 
เขียวเขาสมิง พืชพรรณมหัศจรรย คุณคาลํ้าเลิศมากยิ่งกวาไผ  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 477 (15 เม.ย.  
 2553) 40-41) 
 
ไขปริศนาระบบหมูเลือด ABO   (นิตยสาร สสวท.  37, 161 (ก.ค.-ส.ค. 2552) 52-54) 
 
ความจริงเร่ืองแกสโซฮอล  (นิตยสาร สสวท.  37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 46) 
 
ความชุกการปวดหลังของพนักงานและปจจัยเส่ียงดานสภาพแวดลอมการทํางานในสํานักงานของ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน  (SAFETY & ENVIRONMENT REVIEW  19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552)  
 11-18) 
 
ความเปนไปไดของเกษตรกรไทยบนเสนทางการซ้ือคารบอนเครดิต  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 477  
 (15 เม.ย. 2553) 62-66) 
 
คารบอนฟุตพร้ินท & ฉลากคารบอนท้ังเพิ่มยอดขายและลดภาวะโลกรอน  (รักษพลังงาน  ฉ. 59  
 (เม.ย. 2552) 30-31) 
 
คารบอนฟุตพร้ินท เร่ืองท่ีโลกตองใสใจ  (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb.  
 2010) 50-52) 
 
เคร่ืองกะเทาะเปลือกเขียวมะคาเดเมียนัท  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 477 (15 เม.ย. 2553) 20) 
 
เคร่ืองดื่มเสริมสุขภาพจากผักผลไมไทย น้ําไลโคเอ็ม น้ํากาหยู น้ํากลวยหอม และนํ้ามังคุด   
 (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  23, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) 88) 
 
เคร่ืองยอยเศษชิ้นสวนพืชหรือเศษวัชพืช  (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE  9, 103  
 (Mar. 2010) 84-87) 
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เคร่ืองอัดอากาศท่ีใชมอเตอรชนิดแผนแมเหล็กถาวรชวยประหยดัพลังงาน  (MM THE INDUSTRIAL 
  MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2010) 35-36) 
 
งานวิจยัควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวผลมะมวงโดยใชจุลินทรียศัตรูธรรมชาติ  (เทคโนโลยีชาวบาน   
   22, 479 (15 พ.ค. 2553) 79-80) 
 
จีโนม : ขาว  (นิตยสาร สสวท.  37, 161 (ก.ค.-ส.ค. 2552) 36-37) 
 
ชาวไทยภูเขาปล้ืมสามารถปลูก 'เฮมพ' ไดแตตองอยูในการดูแลของคณะกรรมการรวมโครงการหลวง   
 (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 479 (15 พ.ค. 2553) 63-64) 
 
ตัวอยางหินจากอะพอลโลบอกอายุดวงจันทร  (ทางชางเผือก  28, 7 (ก.ค. 2552) 2) 
 
เตานึ่งกอนเช้ือเห็ดประสิทธิภาพสูงลดใชพลังงานสรางรายไดใหชุมชน  (รักษพลังงาน  ฉ. 59 (เม.ย.  
 2552) 8-9) 
 
ถ่ัวมะแฮะ พืชท่ีมีคามากกวาบํารุงดิน  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 12 (2552) 5-7) 
 
เทคนิคการผลิตขาวกลองงอกเพื่อบริโภคในครัวเรือนและการผลิตเชิงพาณิชย   (บทความ 
 วิทยกุระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร  คร้ังท่ี 32 (ต.ค. 2553) 1-3) 
 
เทคนิคการวิเคราะหปริมาณความช้ืนในผลิตภัณฑอาหารทะเล  (FOOD FOCUS THAILAND  3, 24  
 (Mar. 2008) 26-28) 
 
เทคโนโลยีการผลิตกาซไนโตรเจน  (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE  9, 103 (Mar.  
 2010) 67-69) 
 
เทคโนโลยีชีวภาพหรือพืชดดัแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ!  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 479 (15 พ.ค.  
 2553) 72) 
 
เทคโนโลยีผลิตสาหรายมุกหยกเชิงพาณิชย  (FOOD FOCUS THAILAND  3, 26 (May 2008) 25-26) 
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เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยสีะอาดเพื่อคนไทย  (MECHANICAL TECHNOLOGY  
 MAGAZINE  9, 103 (Mar. 2010) 40-46) 
 
นักวจิัย มก. พฒันาผลิตภัณฑอาหารเชาจากธัญชาติเพิ่มวตัถุดิบพืชผักและผลไมสีมวง  (เทคโนโลย ี
 ชาวบาน  22, 479 (15 พ.ค. 2553) 21) 
 
นักวจิัย สกว. ไอเดียเจงใชเศษดินขาวทําปุยหมัก  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 479 (15 พ.ค. 2553) 26) 
 
น้ํามันเขียวสมนุไพรสรรพคุณมากมายทําใชเองไดนาลองทําขาย  (เสนทางเศรษฐี  16, 253 (พ.ค.  
 2553) 32-33) 
 
นํ้ามันมะพราวบีบเยน็  (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนีก้ับวิทยาศาสตร  คร้ังท่ี 31 (ก.ย. 2553)  
 1-3) 
 
แนวทางปฏิบัติผูประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม  
  (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE  9, 103 (Mar. 2010) 71-78) 
 
บทความมาตรฐานเบรกรถยนตตามมาตรฐาน UN/ECE   (วารสารอุตสาหกรรมยานยนต  6, 2 (เม.ย.- 
 มิ.ย. 2552) 50-60) 
 
ไบโอดีเซลชุมชน...พึ่งตนเองทําน้ํามันใชไมยากอยางท่ีคิด  (รักษพลังงาน  ฉ. 60 (พ.ค. 2552) 6-7) 
 
ประสิทธิภาพของการจัดโปรแกรมใหความรูเกี่ยวกับสารระเหยประเภทแลกเกอรของพนักงานใน 
 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภาชนะบรรจุภณัฑท่ีทําดวยโลหะแหงหนึ่ง จังหวดัสมุทรปราการ  
 (SAFETY & ENVIRONMENT REVIEW  19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 19-28) 
 
เปดเคล็ดลับ 'ขาวกลองงอก' อรอยแถมบํารุงสมอง  (อาหาร  39, 3  (ก.ค.-ก.ย. 2552) 236) 
 
พบสารในนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิตานการอักเสบ  (AJINOMOTO SCIENCE & TECHNOLOGY  
 NEWSLETTER  ฉ. 139 (2553) 1-2) 
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พพ. เผยผลทดสอบ...แกสโซฮอลย้ําไมกอใหเกิดสารกอมะเร็ง  (รักษพลังงาน  ฉ. 60 (พ.ค. 2552)  
 14-15) 
 
พลังงานน้ํารูปแบบใหมไมตองลงทุนสรางเข่ือน  (รักษพลังงาน  ฉ. 60 (พ.ค. 2552) 26-27) 
 
พลังงานแบตเตอร่ีนาโน  (นิตยสาร สสวท.  37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 24) 
 
ฟาทลายโจรสมุนไพรไทยใกลตัว  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 477 (15 เม.ย. 2553) 79) 
 
มรช. เจงผลิต 'น้ําเง้ียวกึ่งสําเร็จรูป' ฉีกซองผสมนํ้ารอนกินไดทันที  (อาหาร  39, 3  (ก.ค.-ก.ย. 2552)  
 236) 
 
มะรุมสมุนไพรมหัศจรรยเพือ่ชีวิต  (เสนทางเศรษฐี  22, 481 (มิ.ย. 2553) 68-69) 
 
มาทําความรูจกักับ Scatternet โครงขายการส่ือสารแบบไรสายรูปแบบใหม  (เซมิคอนดักเตอร 
 อิเล็กทรอนิกส  ฉ. 344 (พ.ค. 2553) 123-130) 
 
มารูจักน้ําแอปเปลไซเดอรพรอมดื่มเพื่อสุขภาพกันเถอะ   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  23, 3 (ก.ค.- 
 ก.ย. 2551) 44-46) 
 
ยานาง พืชสมุนไพรมหัศจรรยทันโรค  (ขาวเทคโนโลยสํีาหรับชาวชนบท  ฉ. 107 (เม.ย.-มิ.ย. 2552)  
 1-8) 
 
รถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงไดหลายชนิด  (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE  9, 103 (Mar.  
 2010) 59-62) 
 
รถยนตไฟฟา เทคโนโลยีของรถเพื่อประชาชนในอนาคต  (MECHANICAL TECHNOLOGY  
 MAGAZINE  9, 102 (Feb. 2010) 23-2) 
 
รอบรูเร่ือง ชา ชา  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 33-38) 
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เรวหอม สรรพคุณมากมาย ตลาดตางประเทศมีความตองการสูง  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 477 
 (15 เม.ย. 2553) 42) 
 
เรียนรูเขาใจหมอแปลงพิเศษแบบตางๆ ตอนจบ  (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  ฉ. 344 (ก.ค. 2553)  
 131-141) 
 
เร่ืองท่ีคนสวนใหญไมรูเกีย่วกับปลาหมึก...สัตวทะเลท่ีไมใชปลาแตเปนหอย  (วารสารธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย  5, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2553) 37-41) 
 
โรงไฟฟาขนาดเล็ก (ตอนท่ี 1) ความหลากหลายเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาสําหรับบานพักอาศัยและ 
 ชุมชน  (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE  9, 103 (Mar. 2010) 47-50) 
 
โรงไฟฟาพลังน้ําแบบสกรูอาคีเมดีส  (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2010)  
 54-56) 
 
ละม่ังจากการผสมเทียม!!! ตัวแรกของประเทศไทยและเปนตัวท่ี 2 ของโลก  (เทคโนโลยีชาวบาน  
 22, 478 (1 พ.ค. 2553) 85) 
 
ล้ินจี่ตานมะเร็ง  (หมอชาวบาน  31, 363 (ก.ค. 2552) 36-40) 
 
วันคุมครองโลก (Earth Day)   (รักษพลังงาน  ฉ. 60 (พ.ค. 2552) 24-25) 
 
วิจัยโอสถสารจากบัวบกสมานแผลแกความจําเส่ือม  (อาหาร  39, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 57) 
 
วิตามินเสริม...ดีจริงหรือ  (หมอชาวบาน  31, 363 (ก.ค. 2552) 18-22) 
 
วุนน้ํามะพราวน้ําเช่ือมตลาดยังสดใส  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 479 (15 พ.ค. 2553) 71) 
 
ศักยภาพของอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล  (HALAL INSIGHT  Iss. 7 (Jan.-Mar. 2009) 9-10) 
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สถานการณความปลอดภยัของอาหารทะเลในภาคตะวนัออก  (วารสารการสงเสริมสุขภาพและ 
 อนามัยส่ิงแวดลอม  32, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 74-86) 
 
สถานภาพปจจุบันของตลาดอาหารฮาลาลโลก  (HALAL INSIGHT  Iss. 7 (Jan.-Mar. 2009) 65-74) 
 
สถานภาพพ้ืนท่ีชุมน้ําประเภทพรุของประเทศไทย  (วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ 
 ไทย  5, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2553) 42-46) 
 
สนามกอลฟเพื่อการกีฬา นนัทนาการหรือทําลายส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  (วารสารการสงเสริม 
 สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม  32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 11-21) 
 
สบูเหลวอาบน้ําของใชจําเปนโอกาสขายมีตลอด  (เสนทางเศรษฐี  16, 252 (พ.ค. 2553) 36-37) 
 
สเปรยหอมปรับอากาศยูคาลิปตัสทําใชเองไดนาลองทําขาย  (เสนทางเศรษฐี  16, 251 (เม.ย. 2553)  
 34-35 ) 
 
สมุนไพรขัดผิวน้ํานมทําไดเองโอกาสขายมีตลอด  (เสนทางเศรษฐี  16, 254 (มิ.ย. 2553) 29-30) 
 
สมุนไพรมรดกแหงภูมิปญญาไทย  (ADVANCED THAILAND GEOGRAPHIC  15, 120 (2552) 
 
สารสกัดจาก 'แกวมังกร' เพิ่มศักยภาพรับแสงอาทิตย  (รักษพลังงาน  58 (มี.ค. 2552) 26-27) 
 
สาหรายนอสตอคกับศักยภาพท่ีหลากหลาย  (เกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉ. 12 (2552) 16-18) 
 
สุขภาพดีดวยโภชนบัญญัติ ๙ ประการ  (FOOD FOCUS THAILAND  3, 23 (Feb. 2008) 42-44) 
 
สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   (นิตยสาร สสวท.  37, 161 (ก.ค.-ส.ค. 2552) 38-40) 
 
เสนทางวิจยักระบวนการผลิตน้ําสมสายชูหมัก : การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนําเขา...สูการ 
 ยอมรับของภาคเอกชนไทย  (วารสารวิจยัและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย  1, 1 (ม.ค.-เม.ย.  
 2553) 13-20) 
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หมอน-ไหมสูหลากผลิตภัณฑท้ังใสท้ังกินท้ังทาสรรพคุณสุดยอด  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 481 (มิ.ย.  
 2553) 40-41) 
 
หลุมดํารุนมิดเดิลเวท  (ทางชางเผือก  28, 7 (ก.ค. 2552) 2) 
 
เหตุผลและความจําเปนในการนําไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมาใชในประเทศไทย  (นิวเคลียรปริทัศน  
 22, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 7-8) 
 
อบแหงลําไยจาก 12 ช่ัวโมงเหลือ 5 ช่ัวโมง ผลงานเด็ดจาก มทร. ธัญบุรี   (เทคโนโลยชีาวบาน   
 22, 478 (1 พ.ค. 2553) 22) 
 
อะพอลโล 11 พิชิตดวงจันทร   (ทางชางเผือก  28, 7 (ก.ค. 2552) 4-9) 
 
อินทรียวัตถุสวนประกอบสําคัญในปุยอินทรียเคมี  (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนีก้ับ 
 วิทยาศาสตร  คร้ังท่ี 29 (ก.ค. 2553) 1-4) 
 
อีกกาวของศูนยทดสอบยานยนตความชวยเหลือจากภาครัฐภายใตโครงการ EU White Paper กับ 
 อุตสาหกรรมยานยนต  (ยานยนตสาร  9, 75 (มิ.ย. 2553) 9-11) 
 
อีเอ็มบอล (EM BALL) กอนจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย...ใชงายไดผลดี ปนดินใหเปนเงินของเกษตรกร 
 ดีเดนไรนาสวนผสมจังหวดัขอนแกนป' 52   (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 478 (1 พ.ค. 2553) 78) 
 
ไอเดียใหมจากทีมวิจยัจฬุาฯ จับเช้ือรามาชวยผลิตไบโอดเีซล  (รักษพลังงาน  ฉ. 59 (เม.ย. 2552)  
 26-27) 
 
ไฮโดรเจน...พลังยานยนตใหม  (รักษพลังงาน  ฉ. 60 (พ.ค. 2552) 16-19) 
 
ไฮโดรฟอรมิงก (HYDROFORMING) ชวยการผลิตช้ินงานท่ีมีความซับซอนได  (MM THE  
 INDUSTRIAL MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2010) 73 ) 
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กฤตภาค 
 
ก10875  10 แนวโนมเกีย่วกับเทคโนโลยีคลาวด  (มติชน  33, 11806 (7 ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10870   กวาจะเปนขาวไมตองหุง กาวอีกข้ันความสําเร็จงานวิจยั  (เดลินวิส  ฉ. 22,181 (6 ก.ค.  
      2553) 4) 
 
ก10867   กากกาแฟวัสดสุรางบานทางเลือกใหม  (คมชัดลึก  9, 3178 (3 ก.ค. 2553) 12) 
 
ก10886   การพัฒนาแผนฟลมท่ีสามารถคัดเลือกชวงแสงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลไม  (เดลินวิส  
      ฉ. 22,185(10 ก.ค. 2553) 30) 
 
ก10896   การอบแหง  (เดลินิวส  ฉ. 22,203 (28 ก.ค. 2553) 23) 
 
ก10887   กําเนิดนาฬกิา  (เดลินวิส  ฉ. 22,187 (12 ก.ค. 2553) 4) 
 
ก10868   กินทุเรียนใหเปยมสุข  (เดลินิวส  ฉ. 22,179 (4 ก.ค. 2553) 6) 
 
ก10863   ขาวไมตองหุง แชน้ําไว 45 นาที หมํ่าได  (เดลินิวส  ฉ. 22,177 (2 ก.ค. 2553) 1, 18) 
 
ก10872   จากข้ีเล่ือยยางพาราสูแผนยางปูพื้นสนามหญา  (เดลินิวส  ฉ. 22,182 (7 ก.ค. 2553) 7) 
 
ก10882   จุดเปล่ียนพลังงานไทย  (คมชัดลึก  9, 3184 (9 ก.ค. 2553) 16) 
 
ก10877   จุฬาคิดกระดกูเทียมฟนปลอม  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7958 (7 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10878   ดวยพระเมตตากอเกิดอางเก็บน้ําคลองหัวชางอันเนื่องมากจากพระราชดําริ จ.พัทลุง   
      (มติชน  33, 11806 (7 ก.ค. 2553) 19) 
 
ก10898   เตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษขนาดไมเกิน 1 ตัน  (มติชน  33, 11821 (22 ก.ค. 2553) 9) 
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ก10876     ไทยข้ึนแทนแชมปอาเซียนสงเสริมพลังงานทดแทน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7958 (7 ก.ค.  
      2553) 9) 
 
ก10893   นวัตกรรมเคร่ืองตรวจเทาผูปวยเบาหวาน  (กรุงเทพธุรกจิ  23, 7965 (14 ก.ค. 2553) 3) 
 
ก10879   ปรุงดินดวยแบคทีเรีย ใชลมผลิตกระแสไฟฟา รูคา สวล. ของคนรุนใหมหวัใจ 
      ส่ิงแวดลอม  (มติชน  33, 11807 (8 ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10886   โปรไบโอติก  (มติชน  33, 11820 (21 ก.ค. 2553) 10) 
 
ก10871   ผลิตแคปซูลขิงเสริมความจํา อีกกาว มข. วจิัยสูเชิงพาณิชย   (คมชัดลึก  9, 3181 (8 ก.ค.  
      2553) 12) 
 
ก10896   ผลิตซุปกอนหอมหัวใหญ ผลงานนักวจิัย มก.   (มติชน  33, 11820 (21 ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10891   พบสารพิษในเจาพระยาสูง  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7965 (14 ก.ค. 2553) 7) 
 
ก10897   พิษปกเปาปนอาหารถึงตาย!   (เดลินวิส  ฉ. 22,197 (22 ก.ค. 2553) 1, 3) 
 
ก10892   มข. สกัดผักเปนยาทดสอบบํารุงสมอง  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7965 (14 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10866   ยีนบงบอกอาย ุ (มติชน  33, 11801 (2 ก.ค. 2553) 32) 
 
ก10889    โลกช้ีส่ิงมีชีวิตในไทยสูญพันธุ 150 ชนิด/วัน  (มติชน  33, 11813 (14 ก.ค. 2553) 10) 
 
ก10857   วว. เปดสูตรน้าํนมถ่ัวชิกพเีพิม่ทางเลือกผูท่ีแพนมวัว  (กรุงเทพธุรกิจ 23, 7952 (1 ก.ค.  
      2553) 9) 
 
ก10887   วัสดุธรรมชาติบงช้ีความปลอดภัยในการบริโภคแหนม  (เดลินิวส  ฉ. 22,187 (12 ก.ค.  
      2553) 23) 
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ก10840   วิจัยเติมกล่ินหอมขาวชัยนาท1   (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7960 (9 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10864   วิจัยรําขาวรักษาเบาหวาน-เลือดจาง  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7953 (2 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10862   สจล. พัฒนาจมูกนาโนตรวจอากาศ  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7952 (1 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10865   สถาบันวิจัยเซิรนเปดความลับจักรวาลในโดม Globe of Science and Innovation    
      (มติชน  33, 11801 (2 ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10869   หมอดินเมืองนานโชวผลงานจัดการดิน  (เดลินิวส  ฉ. 22,181 (6 ก.ค. 2553) 10) 
 
ก10861   หลากคุณคาขม้ินชัน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7952 (1 ก.ค. 2553) 2) 
 
ก10874   หลุมยุบภยัใตดินใกลตัว คาดการณไดหากรูจักสังเกต  (เดลินิวส  ฉ. 22,182 (7 ก.ค. 2553)  
      4) 
 
ก10873   อย. ช้ีน้ํามังคุดดื่มมากโรคทรุด เบาหวานเส่ียง  (คมชัดลึก  9, 3182 (7 ก.ค. 2553) 1, 14) 
 
ก10881   ออฟฟศซินโดรม  (คมชัดลึก  9, 3184 (9 ก.ค. 2553) 29) 
 
ก10890   อางเก็บน้ําคลองหัวชางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พทัลุง  (มติชน  33, 11813 (14 ก.ค.  
      2553) 19) 
 
ก10880   อานหนังสือจากกระดาษเร็วกวาบนอุปกรณไฮเทค  (มติชน  33, 11807 (8 ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10884   อิเล็กทรอนิกสฝงไดดวยใยไหม  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7960 (9 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10888   เอเล่ียนสปชีสภัยรายความหลากหลายทางชีวภาพ  (เดลินิวส  ฉ. 22,188 (13 ก.ค. 2553)  
      12) 

 


