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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

BIOTECHNOLOGY 
 
660.63 
BOU  Bouvier, Jean-Marie. 
 Extrusion processing technology : food and non-food  
 biomaterials / Jean-Marie Bouvier, Osvaldo H. Campanella.  
 Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley Blackwell,  
 c2014. xi, 518 p. 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI  
CF-87 กาว (Glue) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / ส านกัหอสมุดและ 
 ศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 กรมวทิยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านกั, 2559.  
  1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหนา้). 
 
 

BSTI  
CF-86 ขา้วแต๋น (Rice cracker) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง /  
 ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
 กรมวทิยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านกัฯ, 2559. 1 เล่ม  
 (ไม่ปรากฏเลขหนา้).   
 
 

BSTI  
CF-88 มะเขือเทศ (Tomato) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง /  
  ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
  กรมวทิยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านกั, 2559. 1 เล่ม  
  (ไม่ปรากฏเลขหนา้). 
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BSTI  
CF-85 มะม่วงหิมพานต ์(Cashew nut) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง /  
 ส านกัหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี,   
 กรมวทิยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านกั, 2559. 1 เล่ม  
 (ไม่ปรากฏเลขหนา้). 
 
CONTROL ENGINEERING 
 
629.892  
CON  Haikonen, Pentti O. 
V.2  Consciousness and robot sentience / Pentti O. Haikonen.  
 Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific, c2012.  
 xiii, 240 p. (Series on machine consciousness, 2010-3158 ; vol. 2). 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
Ref. 
664.09  
DAV  David, Jairus R.D. 
2nd ed.  Handbook of aseptic processing and packaging / Jairus R.D. David, 
 Ralph H. Graves, Thomas Szemplenski. 2nd ed. Boca Raton : 
 Taylor & Francis, c2013. xxvii, 372 p. 
 
MINES & MINING 
 
วจิยั 
622.10724  
อ 814 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. ส านกังานอุตสาหกรรม 
2559 พื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3. 
 รายงานโครงการศึกษาวจิยัประสิทธิภาพการท าเหมืองแร่และ 
 การแต่งแร่ดินขาว จงัหวดัล าปาง / โดย ส านกังานอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 และการเหมืองแร่เขต 3 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม ; คณะท างาน พลยทุธ ศุขสมิติ ... [และคนอ่ืน ๆ]. 
  กรุงเทพฯ : ส านกังาน, 2559. 103 หนา้. 
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OILS AND FATS 
 
665 
PHY Physical and chemical characteristics of oils, fats and waxes /  
3rd ed. David Firestone, editor. 3rd ed. Urbana, IL : AOCS Press,  
 c2013. ix, 303 p. 
 
POLLUTION 
 
628.162  
GRE  Green materials for sustainable water remediation and treatment / edited by 
 Anuradha Mishra and James H. Clark. Cambridge, UK : RSC Pub., 
 c2013. xv, 259 p. (RSC Green chemistry ; no. 23). 
 
363.7394  
WATe  International Conference on Water Contamination Emergencies  
 (5th : 2012 : Mulheim an der Ruhr, Germany). 
 Water contamination emergencies : managing the threats /  
 edited by Ulrich Borchers, John Gray, K. Clive Thompson.  
 Cambridge, England : Royal Society of Chemistry, c2013. x, 376 p.  
 (Special publication ; no. 345). 
 
POLYMERS 
 
620.1  
CAV  Cava D.  
 Biodegradable and compostable packaging materials for  
 foodstuffs : Review no. 64 / D. Cava and A. Campbell.  
 Gloucestershire, UK : Compden BRI, c2010. 50 p.  
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POWER & ENERGY 
 
665.81  
ZHA  Zhang, Jin Z. 
 Hydrogen generation, storage, and utilization / Jin Zhong Zhang,  
 Jinghong Li, Yat Li, Yiping Zhao. Hoboken, New Jersey :  
 Wiley/Science Wise Publishing, c2014. xii, 195 p. 
 
SCIENTIFIC APPARATUS & INSTRUMENTS 
 
681.2 
ADV  Advanced sensor and detection materials / edited by Ashutosh Tiwari  
 and Mustafa M. Demir. Salem, MA : Scrivener Publishing,  
 c2014. xvii, 509 p. (Advanced materials series). 
 
STANDARDS & REGULATION 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2016  Annual book of ASTM standards 2016 Sect. 15 /  
 ASTM International. West Conshohocken, Pa. :  
 ASTM International, c2016. 1 v. 
 
TOXICOLOGY 
 
Ref. 
615.09  
GUI  Guide to occupational exposure values / compiled by the American  
 Conference of Governmental Industrial Hygienists. Cincinnati,  
 Ohio : ACGIH, c2015. xv, 254 p.  
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วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
 
วศ 184 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี กรมวทิยาศาสตร์บริการ. 
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 โครงการทดสอบสินคา้ 
 OTOP เพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค /  
 กรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี;  
 คณะผูจ้ดัท า ศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ... [และคนอ่ืน ๆ]. กรุงเทพฯ :  
 กรม, 2559. 176 หนา้. 
 
เอกสารการเรียนรู้ วศ. 
 
วศ  
สล  สุภาพรรณ อินลกัษณะ. 
อว 3 การจดัท าคู่มือการจดัการประชุมและตอ้นรับผูแ้ทนจากหน่วยงาน 
 ต่างประเทศท่ีมาประชุม / ดูงาน / หารือขอ้ราชการของกรมวทิยาศาสตร์บริการ  
 = Working procedure on meeting / welcoming arrangement of  
 foreign delegations visiting Department of Science Service / 
 สุภาพรรณ อินลกัษณะ. กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงาน ส านกัเลขานุการกรม 
 กรมวทิยาศาสตร์บริการ, 2558. 1 เล่ม (หนา้ไม่เรียงล าดบั). 
 
352.66023 
ค 122 ส านกังาน ก.พ. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร. 
2559 ก าลงัคนภาครัฐ 2558 : ขา้ราชการพลเรือนสามญั [เล่ม 1] /  
ล 1 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังาน ก.พ.  
 นนทบุรี : ส านกังาน, 2559. 144 หนา้. 
 
352.66023 
ค 122 ส านกังาน ก.พ. ส านกัพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน. 
2559 ก าลงัคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558 [เล่ม 2] / ส านกัพฒันา 
ล 2 ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านกังาน กพ. นนทบุรี :  
 ส านกังาน, 2559. 111 หนา้. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Japan 
 Japanese Standards Association 
  

 JIS G 3429 : 2013 Seamless steel tubes for high pressure gas cylinders.  
 

 JIS G 3446 : 2012 Stainless steel pipes for machine and structural purposes. 
 

 JIS G 3471 : 2012 Corrugated steel pipe.. 
 

 JIS G 3472 : 2013 Electric resistance welded carbon steel tubes for automobile.  
 

  JIS G 3473 : 2013 Carbon steel tubes for cylinder barrels.  
 

 JIS G 3474 : 2011 High tensile strength steel tubes for steel tower (amendment1).  
 

 JIS G 3475 : 2011 Carbon steel tubes for building structure (amendment 1).  
 

 JIS G 3502 : 2013 Piano wire rods.  
       

The United States of America 
 American National Standards Institute/American Water Works Association 
 

 ANSI/AWWA  B 702 : 2011 Sodium fluorosilicate. 

 ANSI/AWWA  B 703 : 2011 Fluorosilicic acid. 

 ANSI/AWWA  C 104/A 21.4 : 2013 Cement-mortar lining for ductile-iron pipe and fittings. 

 ANSI/AWWA  C 110/A 21.10 : 2012 Ductile-iron and gray-iron fittings. 

 ANSI/AWWA  C 111/A 21.11 : 2012 Rubber-gasket joints for ductile-iron pressure pipe and fittings. 

 ANSI/AWWA  C 115/A 21.15 : 2011 Flanged ductile-iron pipe with ductile-iron or gray-iron  
   threaded flanges. 

 ANSI/AWWA  C 116/A 21.16 : 2015 Protective fusion-bonded coatings for the interior and exterior  
   surfaces of ductile-iron and gray-iron fittings. 
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SELECTED ARTICLES 

Adaptive estimation of local rainfall from radar intensity using rule-based approach on temporal and  
 spatial data (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 643-660) 

Analysis of citrinin in cereals, red yeast rice dietary supplement, and animal feed by immunoaffinity  
columm cleanup and LC with fluorescence detection  (Journal of AOAC International  
99 (4) 2016 : 1025-1031) 

Application of fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy for rapid detection of fumonisin B2 in  
 raisins (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 899-905) 

Application of ultrasonic assisted extraction of bioactive compounds from the fruits of antidesma  
 puncticulatum miq. and evaluation of lts antityrosinase activity (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 
 2016 : 519-534) 

Breakthrough in 3D additive manufacturing with silicones (Rubber World 254 (5) 2016 : 33-34) 

Calm before the storm ASEAN gears for a greater tomorrow (Asian Ceramics (July) 2016 : 28-30, 32) 

Can single-operator laboratories comply with all of the requirements of ISO/IEC 17025:2005?  
 (Accreditation and Quality Assurance 21 (4) 2016 : 305-308) 

Certain features of chemical reactions of terminal functional groups of macromolecules (International  
 Polymer Science and Technology 43 (8) 2016 : T/21-T/26) 

Changing patterns of fungal toxins in crops : challenges for analysts (Journal of AOAC International  
 99 (4) 2016 : 837-841) 

Characterization of polymorphic forms of rifaximin (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 :  
 964-971) 

The chemistry of color (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 64-65) 

Chemometrics tools in detection and quantitation of the main impurities present in aspirin/dipyridamole  
 extended-release capsules (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 948-956) 
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Comparative study of univariate spectrophotometry and multivariate calibration for the determination of  
 levamisole hydrochloride and closante sodium in a binary mixture (Journal of AOAC International  
 99 (4) 2016 : 941-947) 

Constructing biological knowledge base using named entities recognition and term collocation  
 (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 661-671) 

Current status and future prospects for aptamer-based mycotoxin detection (Journal of AOAC  
 International 99 (4) 2016 : 865-877) 

Detection of nicotiana DNA in tobacco products using a novel multiplex real -time PCR assay  
 (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 1038-1042) 

Detection of synthetic drugs as adulterants in natural and herbal slimming products by LC-ESI-MS/MS  
 with polarity switching (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 929-940) 

Determination of antioxidant and anticancer activities together with total phenol and flavonoid contents of  
 cleidion javanicum Bl. and bridelia retusa (L.) A. Juss.  (Chiang Mai Journal of Science 43 (3)  
 2016 : 535-546) 

Determination of phosphorus and potassium in commercial inorganic fertilizers by inductively coupled  
 plasma-optical emission spectrometry : single -laboratory validation, first action 2015.18  
 (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 914-922) 

Development of a new certified reference material of high -purity chrysin for the quality control of  
 traditional Chinese medicine (Accreditation and Quality Assurance 21 (4) 2016 : 287-293) 

Differentiation of pigment in eggs using carbon (13C/12C) and  nitrogen (15N/14N) stable isotopes  
 (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 1032-1037) 

Diversity of bacteria nodulating medicago arborea in the Northeast area of morocco (Chiang Mai Journal 
 of Science 43 (3) 2016 : 441-452) 

An ecofriendly and stability-indicating RP-HPLC method for determination of dapsone : application to  
 pharmaceutical analysis (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 621-630) 



- 9 - 
 

 

The Effect of alcohol additives on the synthesis and properties of a cationic flocculant - a copolymer of  
 acrylamide and N,N-dimethylaminoethyl methacrylate sulphate (International Polymer Science and  
 Technology 43 (8) 2016 : T/27-T/32) 

Effect of NaCl concentration on production of actinomycin-D by streptomyces sp. strain J6.2 lsolated  
 from Thailand (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 683-687) 

Effect of temperature on schizophyllum commune growth and 4H -pyran-4-one,2,3-dihydro-3,5- 
 dihydroxy-6-methyl-production using a bubble column bioreactor (Chiang Mai Journal of Science  
 43 (3) 2016 : 462-469) 

Effects of high temperature on carotenoid accumulation and gene expression in the model green alga  
 chlamydomonas reinhardtii (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 453-461) 

Electrochemical sensing of bisphenol A by a didodecyldimethylammonium bromide-modified expanded  
 graphite paste electrode (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 1066-1072) 

Endocrine disruption & cosmetic ingredients (HAPPI (Household & Personal Products Industry)  
 53 (7) 2016 : 44, 46, 48) 

Essential oil of solanum spirale fruits and lts biological activities (Chiang Mai Journal of Science  
 43 (3) 2016 : 547-555) 

Evaluation of the 3MTM molecular detection assay (MDA) 2-salmonella for the detection of salmonella  
 spp. in select foods and environmental surfaces :  collaborative study, first action 2016.01  
 (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 980-997) 

The First genetic linkage map of hypsizigus marmoreus based on SCAR marker (Chiang Mai Journal of  
 Science 43 (3) 2016 : 504-511) 

Fluoropolymer resins and compounds improve performance in critical applications (Rubber World  
 254 (5) 2016 : 30-31) 

Footprinting : a means to achieve the quality objective in batch mixing (Rubber World 254 (4)  
 2016 : 26-29) 
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Growler lids (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 66, 68) 

Growlerfest (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 22-24) 

Gut bacterial diversity in plasmodium-infected and plasmodium-uninfected anopheles minimus  
 (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 427-440) 

Helvolic acid, a secondary metabolite produced by neosartorya spinosa KKU-1NK1 and Its biological  
 activities (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 484-494) 

High quality rubber components made using modern vacuum technology (Rubber World  
 254 (4) 2016 : 30-31) 

High-throughput analytical techniques for determination of residues of 653 multiclass pesticides and  
 chemical pollutants in tea, part VI : study of the degradation of 271 pesticide residues in aged oolong  
 tea by gas chromatography-tandem mass spectrometry and its application in predicting the residue  
 concentrations of target pesticides (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 1049-1057) 

Inclusion complexation of indomethacin with hydroxypropyl-β-cyclodextrin (Chiang Mai Journal of  
 Science 43 (3) 2016 : 631-642) 

The Influence of the chain microstructure of binary copolymers of styrene and acrylic acid on the  
 structure of their water (International Polymer Science and Technology 43 (8) 2016 : T/13-T/16) 

Ink-jet issues China takes stock of the decoration revolution (Asian Ceramics (July) 2016 : 48-51) 

Interspecies interactions of fig wasp species and their association with the fig tree ficus schwarzii koord  
 (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 512-518) 

Investigation of the structure of complexes of polyvinyl alcohol and polyaniline (International Polymer  
 Science and Technology 43 (8) 2016 : T/17-T/20) 

Liquid rubber as a co-agent in peroxide-cured EPDM influence of molecular weight and vinyl content 
 (International Polymer Science and Technology 43 (8) 2016 : T/1-T/6) 
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Measurements of indoor radon concentrations in the phanom and Ko Pha-Ngan districts of Surat Thani  
 province, Thailand (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 495-503) 

Metal free living cationic polymerisations via carbon sulphur bonds (2) DT mechanism using thioethers  
 (International Polymer Science and Technology 43 (8) 2016 : T/7-T/12) 

Micki schloessingk : Cheriton, Wales, United Kingdom (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 32-35) 

More than meets the eye : Kazunori Hamana, Yuji Ueda, and otani workshop (Ceramics Monthly  
 64 (7) 2016 : 44-47) 

The morphology and surface tension of nanomodified blends based on nitrile butadience elastomer with  
 polyvinyl chloride (International Polymer Science and Technology 43 (8) 2016 : T/39-T/44) 

The most difficult things (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 48-52) 

Multiplexed biosensors for mycotoxins (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 849-860) 

Mycotoxin analysis using imprinted materials technology : recent developments (Journal of AOAC  
 International 99 (4) 2016 : 861-864) 

Natural & organic and growing, too! (HAPPI (Household & Personal Products Industry)  
 53 (8) 2016 :  32-33) 

A new chelating reagent : its synthesis/characterization and application for the determination of Cd(II) 
 and Ni(II) in various food and make-up product samples by FAAS using simultaneous microextraction  
 sampling (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 1058-1065). 

New machinery suppliers (Rubber World 254 (4) 2016 : 32-75) 

New recycled zinc oxide for industrial rubber applications (Rubber World 254 (5) 2016 : 17-21) 

A new weighing and micro dosing system (Rubber World 254 (4) 2016 : 24-25) 

No dearth of players for the blame game (HAPPI (Household &  Personal Products Industry)  
 53 (8) 2016 : 36, 38-39) 
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Open for business accessing China's main market (Asian Ceramics (July) 2016 : 52, 54, 56, 58, 60) 

Ophiobolides, polyketides lsolated from ophiobolus sp. KTC 2293 (Chiang Mai Journal of Science  
 43 (3) 2016 : 477-483) 

Partial least-squares and linear support vector regression chemometric methods for simultaneous  
 determination of amoxicillin trihydrate and dicloxacillin sodium in the presence of their common  
 impurity (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 972-979) 

Production of talaromyces (penicillium) marneffei glyceraldehyde -3-phosphate dehydrogenase  
 recombinant protein expressed by pichia pastoris  (Chiang Mai Journal of Science 43 (3)  
 2016 : 470-476) 

Quaternized guar is a natural solution (HAPPI (Household & Personal Products Industry) 53 (7)  
 2016 : 50, 52-53) 

Rapid screening of ergot alkaloids in sclerotia by MALDI-TOF mass spectrometry (Journal of AOAC  
 International 99 (4) 2016 : 895-898) 

Restaurant wares : teaching to the test (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 40-43) 

Sensitive determination of uranium in natural waters using UV-Vis spectrometry after preconcentration  
 by ion-imprinted polymer-ternary complexes (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 :  
  1043-1048) 

A shift in scale (Ceramics Monthly 64 (7) 2016 : 36-39) 

Simultaneous determination of metformin, glipizide, repaglinide, and glimepiride or metformin and  
 pioglitazone by a validated LC method : application in the presence of metformin impurity  
 (1-cyanoguanidine) (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 957-963) 

Simultaneous determination of sildenafil and tadalafil in legal drugs, Illicit/counterfeit drugs, and  
 wastewater samples by high-performance liquid  chromatography (Journal of AOAC International  
 99 (4) 2016 : 923-928) 
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Special effects : new ingredients for color cosmetics (HAPPI (Household & Personal Products Industry)  
 53 (8) 2016 : 63-64, 66, 68, 70, 72-75) 

Study of EPDM compound mixing process : the effects of molecular architecture (Rubber World  
 254 (5) 2016 : 22-29) 

A study of simulated normal probability functions using microsoft excel (Accreditation and Quality  
 Assurance 21 (4) 2016 : 271-276) 

Successive reduction for preparation of various Pdx Pty-MWCNTs catalysts for formic acid oxidation  
 (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 600-609) 

Synthesis, characterization and antioxidant activity of 2-halobenzoyl thiourea bearing α-and β-alanine  
 (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 578-584) 

TDRM workshop on reference materials at the AOAC annual meeting 2015 : how do I set up proper inter- 
 laboratory comparison with testing materials I have prepared myself? (Accreditation and Quality  
  Assurance 21 (4) 2016 : 309-315) 

Toward harmonization of performance criteria for mycotoxin screening methods : the EU perspective  
 (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 906-913) 

Towards the adsorption of propylene and propane on Cu(I)X and Cu(I)Y zeolites : effects of zeolite  
 preparation (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 591-599) 

Uncertainty of carboxyhaemoglobin determination in putrefied blood by headspace gas chromatography  
 (Accreditation and Quality Assurance 21 (4) 2016 : 279-286) 

Upper bounds of generalized p-values for testing the coefficients of variation of lognormal distributions  
 (Chiang Mai Journal of Science 43 (3) 2016 : 672-682) 

The Use of biochip array technology for rapid multimycotoxin screening (Journal of AOAC International  
 99 (4) 2016 : 878-889) 

 



- 14 - 
 

 

Validation of primary formaldehyde gas standards prepared by dynamic thermogravimetry through a  
 tri-national comparison of gaseous formaldehyde amount fraction (Accreditation and Quality  
 Assurance 21 (4) 2016 : 295-304) 

Validation of the applied biosystems 7500 fast instrument for the detection of salmonellae with suretect  
 salmonella species PCR kit (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 998-1016) 

Validation of the reveal® 2.0 group D1 salmonella test for detection of salmonella enteritidis in raw shell  
 eggs and poultry-associated matrixes (Journal of AOAC International 99 (4) 2016 : 1017-1024) 
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INFORMATION FILES 
 

IF 100 (399)  Adding to the palette (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (9) 2016 : 59, 61) 

IF 100 (401)  Back to flawless (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (10) 2016 : 6-, 71, 73) 

IF 119 (21)  Beautiful hair starts with the sdapl (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (8) 2016 : 62-63, 65) 

IF 81 (160)  The beauty maximizer mask (Happi 53 (6) 2016 : 16, 18, 20, 22) 

IF 30 (74)  Bias analysis of proficiency testing programme results (Accreditation and Quality  
  Assurance 21 (3) 2016 : 185-189) 

IF 96 (78)  Climate change and its possible effects on the US paper industry (Paper 360 11 (4)  
 2016 : 12-14, 16, 18) 

IF 55 (130)  Combination of analytical and chemometric methods as a useful tool for the  
 characterization of extra virgin argan oil and other edible virgin oils. Role of  
 polyphenols and tocopherols (Journal of AOAC International 99 (2) 2016 : 489-494) 

IF 83 (174)  Development and validation of a reversed-phase HPLC method for the quantitative  
  determination of ten polyphenols extracted from apple peel (Journal of AOAC  
 International 99 (2) 2016 : 481-488) 

IF 31 (200)  Flavor and functional characteristics of whey protein isolates from different whey  
 sources (Journal of Food Science 81 (4) 2016 : C849-C857) 

IF 81 (159)  Formulations : crowning glory (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (9) 2016 : 67)  

IF 100 (402)  Gluten quantitation in cosmetic products by enzyme-linked immunosorbent assay  
 (Journal of AOAC International 99 (3) 2016 : S86-S90) 

IF 30 (75)  The influence of a quality system according to ISO/IEC 17025 on the performance of  
 Brazilian laboratories in proficiency testing in the environmental area  
 (Accreditation and Quality Assurance 21 (1) 2016 : 19-23) 
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IF 111 (128)  Leadership in sustainable manufacturing : reducing greenhouse gas emissions  
 (Paper 360 11 (4) 2016 : 46-47) 

IF 51 (225)  Materials development for lowering rolling resistance of tires (Rubber Chemistry and  
  Technology 89 (1) 2016 : 79-116) 

IF 108 (107)  Near-zero VOC waterborne alkyd dispersions with solventborne alkyd performance  
  (Coatings Tech 13 (6) 2016 : 28-39) 

IF 29 (66)  Novel umami ingredients : umami peptides and their taste (Journal of Food Science 
 82 (1) 2017 : 16-23) 

IF 101 (94)  Pigments through the ages (Interceram 65 (4-5) 2016 : 156-165) 

IF 68 (111)  Prevalence of poor sleep quality and its correlates among high school students in  
 Bangkok, Thailand (Journal of Health Research 30 (2) 2016 : 91-98) 

IF 68 (110)  Progress on antimicrobial surgical gloves : a review (Rubber Chemistry and Technology 
  89 (1) 2016 : 117-125) 

IF 100 (400)  Skin lightening properties of ascorbic acid (Happi 53 (7) 2016 : 40, 43)  

IF 50 (230)  A study of the possibility of using shungite in latex rubber formulations for the  
 manufacture of gloves with high resistance to aggressive media (International  
 Polymer Science and Technology 43 (11) 2016 : T/21-T/24) 

IF 96 (79)  Suitable low income flood resilient housing (Applied Environmental Research 37 (3) 
 2015 : 1-11) 

IF 35 (287)  Variable retort temperature profiles for canned papaya puree (Journal of Food Process  
  Engineering 39 (2016 : 11-18)   

IF 125 (44)  Waste not, want not (Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (4) 2016 : 107)  
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บทความวารสารไทย 
 

"Chiti" กระเป๋าหนงัแฮนด์เมด ฝีมือคนไทย วสัดุจากญ่ีปุ่น (เส้นทางเศรษฐี 22, 407 (พ.ย. 2559) 64-65) 

Pesticide Residue สุ่มอยา่งไรใหช้วัร์ (กสิกร 89, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 43-50) 

กรมการขา้ว เปิดตวัพนัธ์ุขา้วใหม่ 4 สายพนัธ์ุ ประจ าปี 2559 (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 635 (พ.ย. 2559) 
 48-49) 

กลูตาไธโอน (Glutathione) ท าใหข้าวจริงหรือ ?? (R&D NEWSLETTER 23, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 15-16) 

กวา่จะเป็นบรรจุภณัฑ ์(ตอนท่ี 2) (วารสารการบรรจุภณัฑ์ 24, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 6-11) 

การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในมุมมองของนกัออกแบบกรณีศึกษา : การสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยกระบวนการ
 ยอ้มสีทะลายปาลม์เปล่าท่ีเหลือจากการผลิตน ้ามนัปาลม์ (วารสารส่ิงแวดลอ้ม 20, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559)  
 54-62) 

การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑส์มุนไพรไทยดว้ย chromatographic Fingerprints  
 (วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ 62, 194 (ม.ค. 2557) 10-12) 

การควบคุมโรคกลา้แหง้ของตน้อ่อนขา้วหอมมะลิ 105 โดยชีววธีิ (วารสารหน่วยวจิยัวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 7, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559) 1-13) 

การใชซ้งัขา้วโพดหมกัทดแทนอาหารผสมส าเร็จรูปในไก่ลูกผสมพื้นเมือง (วารสารเกษตร 32, 1  
 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 111-117) 

การตรวจหาจุลินทรียใ์นดินปลูกผกัระบบเกษตรอินทรีย ์(วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 34, 2 (พ.ค.-ส.ค. 
 2559) 77-84) 

การตรวจหาไวรัสโนโรในเน้ือหอยนางรมดิบโดยวธีิ Real time Reverse Transcription-Polymerase Chain  
 Reaction (real time RT-PCR) (วารสารวทิยาศาสตร์การแพทย ์58, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 39-48) 

การติดตั้งโซลาร์เซลลผ์ลิตไฟฟ้าใชเ้อง ระบบไฮบริด Hybrid System เช่ือมต่อกบัสายส่ง และมี 
 แบตเตอร่ีส ารองไฟ (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2559) 4-8) 

การถ่ายยนี flavanone 3-hydroxylase (F3H) ดว้ยเทคนิค RNA interference (RNAi) เขา้สู่บวัหลวง  
 (Nelumbo nucifera Geartn.) โดยใชเ้คร่ืองยงิอนุภาค (วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 34, 2 (พ.ค.-ส.ค.  
 2559) 1-9) 

การบรรจุอาหารแบบต่อตา้นจุลินทรียมี์ประโยชน์อยา่งไร (วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ 62, 194  
 (ม.ค. 2557) 15-17) 
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การบ าบดัสารอินทรียก่ึ์งระเหยปนเป้ือนในน ้า ดว้ยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (วารสารส่ิงแวดลอ้ม 
 20, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 53-62) 

การปลูกพืชในกระถางยางลอ้รถยนตท่ี์ใชแ้ลว้ : ความกงัวลของผูบ้ริโภคต่อสารพิษท่ีมีอยูใ่นตวัยางลอ้ 
 (วารสารยางพารา 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 44-48) 

การพฒันาเทคโนโลยฟีองอากาศขนาดไมโครเมตรเพื่อการเล้ียงสัตวน์ ้า (วารสารส่ิงแวดลอ้ม 20, 3  
 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 51-57) 

การพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั กรณีศึกษา : โรงงาน 
 เคร่ืองประดบั (วารสารส่ิงแวดลอ้ม 20, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 19-33) 

การศึกษาการปนเป้ือนโลหะหนกัในเขตพื้นท่ีแหล่งแร่ทองค าภูทบัฟ้า ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง  
 จงัหวดัเลย กรณีศึกษา : น ้าใตดิ้น (วารสารส่ิงแวดลอ้ม 20, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 76-86) 

การสาธิตทดลอง เร่ือง สารก าหนดปริมาณ โดยใชป้ฏิกิริยาระหวา่งแคลเซียมคาร์ไบดก์บัน ้า (วารสาร 
 หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 7, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559) 184-190) 

ก าเนิดแนวคิดเกษตรคอนโดฯ 9 ชั้น ของลุงนิล ปราชญช์าวบา้น เมืองชุมพร (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 635  
 (พ.ย. 2559) 56-57) 

กุหลาบ ทรายแกว้ ปลูกตะไคร้หยวก สร้างรายไดง้าม ท่ีก าแพงเพชร (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 633 (ต.ค.  
 2559) 18, 20, 22) 

ความปลอดภยัของวสัดุสัมผสัอาหาร (วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ 62, 196 (ก.ย. 2557) 28-31) 

ความร่วมมือพฒันาหอ้งปฏิบติัการทดสอบคุณภาพยางแท่ง (กสิกร 89, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 32-39) 

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ "หวาน" แค่ไหนกนั (ฉลาดซ้ือ 23, 188 (ต.ค. 2559) 32-38) 

โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา โรงงานตน้แบบ ส าหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็ก (เส้นทางเศรษฐี  
 22, 410 (ธ.ค. 2559) 38-39) 

จากมนุษยน์ ้าแขง็ สู่นกัวสัดุศาสตร์ (วารสาร อพวช. 15, 172 (ต.ค. 2559) 52-55) 

เช้ือโรคด้ือยาปฏิชีวนะ ผูบ้ริโภคจะท าอยา่งไร ? (ฉลาดซ้ือ 23, 188 (ต.ค. 2559) 9-17) 

ซูเปอร์มูน (Supermoon) (นิตยสาร สสวท. 44, 197 (พ.ย.-ธ.ค. 2558) 47-50) 

ดกัยงุดว้ยกล่ินและแสงสีม่วง เทคโนโลยปีระยกุตใ์นคอกสัตวเ์ล้ียงแบบธรรมชาติ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 ฉ. 9 (2559) 9-12) 
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"ดา วนิชี" มนุษยจ์ากโลกอนาคต ? (วารสาร อพวช. 15, 172 (ต.ค. 2559) 18-20) 

"ดินสอ" หุ่นยนตข์ายของ ตวัแรกของโลก (เส้นทางเศรษฐี 22, 407 (ต.ค. 2559) 76-77) 

ดูความส าเร็จ "เทคโนโลยเีปล่ียนยอดพนัธ์ุอะโวคาโด" ของศูนยส่์งเสริมการเกษตรท่ีสูง จงัหวดัตาก  
 (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 634 (พ.ย. 2559) 42, 44, 46) 

ตระหนกัรู้ในประโยชน์ของ ข้ีแดดนาเกลือ ผา่นการท า mini-project (นิตยสาร สสวท. 44, 199  
 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 14-18) 

ทองดี-ขาวน ้าผึ้ง ส้มโอคุณภาพดี ท่ีนครชยัศรี นครปฐม (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 633 (ต.ค. 2559) 48-50) 

เทมเป้ ... อาหารสุขภาพ (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 633 (ต.ค. 2559) 54-55) 

"นวตักรรมบรรจุภณัฑใ์นประเทศญ่ีปุ่น Packaging Innovation in Japan" (วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ  
 62, 196 (ก.ย. 2557) 5-7) 

นวตักรรมปลูกผกั ในตูค้อนเทนเนอร์ ควบคุมผา่นระบบคลาวด ์ส่งผา่นแอพ (เส้นทางเศรษฐี 22, 407  
 (ต.ค. 2559) 46-47) 

น ้าสะอาดไดด้ว้ยอนุภาคเหล็กวาเลนซ์ศูนยน์าโน (วารสารส่ิงแวดลอ้ม 20, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 63-70) 

เน้ือสัตวใ์นร้านฟาสตฟ์ูด ปลอดภยัจาก "ยาปฏิชีวนะ" มากนอ้ยแค่ไหน (ฉลาดซ้ือ 23, 188 (ต.ค. 2559) 
 25-31) 

แบตเตอร่ี : ตอนท่ี 1 อุปกรณ์พลงังานแห่งอนาคต (นิตยสาร สสวท. 44, 201 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 6-9) 

ประสิทธิภาพของน ้าสกดัชีวภาพจากเศษเหลือพริกต่อการยบัย ั้งเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides 
 ในสภาพหอ้งปฏิบติัการ (วารสารเกษตร 32, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 61-72) 

ประสิทธิภาพและวธีิการใชแ้ม่ปุ๋ยไนโตรเจนบางชนิด และ ก ามะถนัผงต่อการป้องกนัการติดเช้ือรา 
 โรครากขาวของยางพาราในแปลงปลูกใหม่ (วารสารยางพารา 37, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2559) 14-34) 

ปรากฏการณ์คอขวด (นิตยสาร สสวท. 44, 201 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 10-14) 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโซเดียมจากอาหารท่ีบริโภคของนิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ  
 ประสานมิตร (วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  
 7, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2559) 103-114) 

"ป้าปุ้ม" เปิดธุรกิจเอาใจคนข้ีเม่ือย (เส้นทางเศรษฐี 22, 407 (พ.ย. 2559) 45-46) 
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เปิดเส้นทางยกระดบัคุณภาพชีวติ สู่ศูนยเ์รียนรู้ "บา้นนาเชือก" (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 636 (ธ.ค. 2559) 
 74-75) 

ผกัอินทรียคุ์ณป้อม (กสิกร 89, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 78-82) 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของน ้าตาลของคนไทย อาย ุ10-35 ปี พ.ศ. 2555 (วารสาร 
 การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 39, 2 (เม.ย.-มิ.ย.  2559) 90-102) 

พลิกผนืนา ปลูกแตงโมไร้เมล็ด แฮปป้ีแฟมิล่ี จบัเงินลา้น ... ท่ีเมืองเกินร้อย (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 636 
 (ธ.ค. 2559) 52, 54, 56) 

พุทรากางมุง้ (กสิกร 89, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 83-87) 

มหศัจรรยพ์นัธ์ุขา้วมงคล พืชผลของพอ่.(เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 635 (พ.ย. 2559) 71-84) 

มะตูม ยาไทยขนานแท ้แกส้ารพดัโรค (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 635 (พ.ย. 2559) 116-117) 

มีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้แบบ ปลูกผกัสลดัส่งหา้ง แค่ 5 ไร่ รับเงินเดือนละ 2 แสน (เส้นทางเศรษฐี  
 22, 407 (พ.ย. 2559) 27-28) 

เม่ือสีท่ีเห็น ไม่เป็นอยา่งท่ีคิด (แสงสีและการมองเห็น) (นิตยสาร สสวท. 44, 197 (พ.ย.-ธ.ค. 2558) 20-23) 

"แมค็ยนีส์" กา้วสู่ทศวรรษท่ี 5 ยนีส์คนไทย ก ายอดขาย 4 ลา้นตวั (เส้นทางเศรษฐี 22, 410 (ธ.ค. 2559)  
 22-25) 

"ยกัษย์ิม้" ลุยทุกสินคา้เกษตรแปรรูป โฟกสัออร์แกนิก เพิ่มมูลค่า (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 634 (พ.ย.  
 2559) 109-111) 

ระวงัอาหารปลอม (วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ 62, 194 (ม.ค. 2557) 7-9) 

เร่ืองของ "เกลือ" ท่ีมากกวา่ความเคม็ (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 633 (ต.ค. 2559) 78-79) 

เลโอนาร์โด ดา วนิชี อจัฉริยะพลิกโลก (วารสาร อพวช. 15, 172 (ต.ค. 2559) 7-9) 

เล้ียงไส้เดือนดิน งานวยัเกษียณ ของ ครูพิศมยั ล้ิมสมวงศ ์(เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 635 (พ.ย. 2559) 40-41) 

"ไวน์เม่า และผลิตภณัฑจ์ากเม่า" ของ วข. สกลนคร สินคา้แบรนดไ์ทยท่ีไม่อายต่างชาติ  
 (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 636 (ธ.ค. 2559) 65-66) 

"ศูนยพ์ิษทยา" ตรวจสารก าจดัศตัรูพืชแห่งแรกในไทย (วารสาร อพวช. 15, 172 (ต.ค. 2559) 56-59) 
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สร้างสระเก็บน ้าในไร่นา บริหารจดัการน ้าอยา่งย ัง่ยนื สู้ภยัแลง้ ตา้นน ้าท่วม (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 ฉ. 9 (2559) 28-44) 

สองหนุ่มสาวศิษยเ์ก่าสถาปัตย ์จุฬาฯ ป้ันแบรนด ์"Least studio" ชูงานดีไซน์เด่น (เส้นทางเศรษฐี  
 22, 410 (ธ.ค. 2559) 66-67) 

สะเตม็ศึกษา กบักล่ินน ้าหอมท่ีเยา้ยวนใจ (นิตยสาร สสวท. 44, 199 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 7-13) 

สารเคลือบผวิผลไม ้มีประโยชน์อยา่งไร (วารสารกรมวทิยาศาสตร์บริการ 62, 196 (ก.ย. 2557) 41-43) 

ส่ือการสอนเร่ืองพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุลและพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ การโคลนยนีโดยอาศยั 
 พลาสมิดของแบคทีเรีย (นิตยสาร สสวท. 44, 197 (พ.ย.-ธ.ค. 2558) 3-7) 

สุขภาพความงาม ของวยัรุ่นไทย : ความอว้น ความขาว และศลัยกรรมความงาม (UNISEARCH  
 JOURNAL 3, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2559) 28-33) 

สุดยอดนวตักรรมจากไผข่องไทย (ตอนท่ี 6) "เส้ือผา้จากไผ"่ (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 636 (ธ.ค. 2559)  
 90-91) 

แสงอาทิตยส์ร้างน ้าหยดในแปลงมนัส าปะหลงั (กสิกร 89, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2559) 54-56) 

หน่ึงเดียวในไทย imo imo ผลิตภณัฑแ์ปรรูปมนัม่วงญ่ีปุ่น (เส้นทางเศรษฐี 22, 410 (ธ.ค. 2559) 68-69) 

หมวกอศัวนิ ท าเงินบนผนืยาง ควา้ใจต่างชาติ (นิตยสารยางไทย 7, 11 (พ.ย. 2559) 43-45) 

หม่อน เส้นทางสายไหม ไฉนตอ้งเป็นหม่อน (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 634 (พ.ย. 2559) 60) 

หอ้งปฏิบติัการทดสอบปุ๋ย กรมวชิาการเกษตรไดรั้บการรับรอง (กสิกร 89, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 16-21) 

แหนแดง พืชน ้ามหศัจรรย ์โรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจน (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 635 (พ.ย. 2559) 63-64) 

ไหล่ ติด ลอ้ (หมอชาวบา้น 38, 450 (ต.ค. 2559) 20-23) 

อนุรักษก์ลว้ยไข่ ก าแพงเพชร ขบัเคล่ือนผา่น "วสิาหกิจชุมชนฟ้ืนฟูกลว้ยไข่เมืองก าแพงเพชร"  
 (เทคโนโลยชีาวบา้น 29, 633 (ต.ค. 2559) 32, 34, 36-37) 

อะฟลาทอ๊กซิน ในกราโนล่าและมูสล่ี (ฉลาดซ้ือ 23, 187 (ก.ย. 2559) 18-25) 

อะฟลาทอ็กซินในถัว่เหลือง (ฉลาดซ้ือ 23, 187 (ก.ย. 2559) 26-31) 

อุตฯ ยางลอ้ - ถุงมือยางยงัเป็นดาวเด่น สวนทางราคายางพาราท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั (นิตยสารยางไทย 7, 11 (พ.ย.  
 2559) 32-35) 



- 22 - 
 

 

ราชกจิจานุเบกษา 

ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข ในการน าเขา้สินคา้เหล็กแผน่รีดร้อน 
 JIS G 4051 เกรด S45C หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า ท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 และประเทศมาเลเซีย เพื่อน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมแม่พิมพ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 149 ง (4 ก.ค. 2559) 11) 

ประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข ในการน าเขา้สินคา้เหล็กแผน่รีดร้อน
 ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้นท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย
 เพื่อน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและ
 งานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 149 ง (4 ก.ค. 2559) 8) 

ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง ก าหนดลกัษณะและคุณภาพของน ้ามนัดีเซล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 156 ง (13 ก.ค. 2559) 6) 

ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง แบบค าขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพนัธ์ุพืชท่ีขอจดทะเบียน
 เป็นพนัธ์ุพืชใหม่ (ฉบบัท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป  
 133,  ตอนพิเศษ 156 ง (13 ก.ค. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร : การปฏิบติัทางสุขลกัษณะ 
 ท่ีดีส าหรับสะพานปลา ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 
 ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 142 ง (24 มิ.ย. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาประเภท
 การใชน้ ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 158 ง 
 (14 ก.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุช่ือและจดัแบ่งประเภทวตัถุออกฤทธ์ิ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 168 ง (29 ก.ค. 2559) 16) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ. 2559  
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 168 ง (29 ก.ค. 2559) 15) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติั 
 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
 อุตสาหกรรมยางรัดของ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ  
 162 ง (22 ก.ค. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติั 
 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
 อุตสาหกรรมยางปูพื้นรถยนต ์(ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ  
 162 ง (22 ก.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน 
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมถุงน้ิวยาง  
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติั
 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 ยางชะลอความเร็ว (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 
 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน 
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมยางปัดน ้าฝน 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมยางโอริง  
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม วสัดุโลหะ -  
 การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุม้ เล่ม ๒ การพิสูจน์ยนืยนัเคร่ืองทดสอบ (ราชกิจจานุเบกษา  
 ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 9) 

 



- 24 - 
 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม วสัดุโลหะ -  
 การทดสอบการกระแทกชาร์ปีชนิดลูกตุม้ เล่ม ๓ การเตรียมและลกัษณะเฉพาะของช้ินงานทดสอบ 
 รอยบากรูปตวั  V ส าหรับการพิสูจน์ยนืยนัทางออ้มของเคร่ืองทดสอบการกระแทกชนิดลูกตุม้  
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม การบดักรีแขง็
 ส าหรับการใชก้บัอากาศยาน - การทดสอบเพื่อรับรองคุณสมบติัช่างบดักรีแขง็และผูป้ฏิบติังาน 
 บดักรีแขง็ - การบดักรีแขง็ช้ินส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและ 
 งานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหมวกนิรภยั
 ส าหรับผูใ้ชร้ถจกัรยาน (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง  
 (22 ก.ค. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมสารยดึฟันเทียม 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 13) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี ๔๘๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐาน
 ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเคร่ืองทอดแบบ 
 น ้ามนัท่วม (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 162 ง (22 ก.ค. 2559) 14) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
 กระบวนการออกใบอนุญาตวทิยคุมนาคม เคร่ืองหมาย และประกาศนียบตัรผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 164 ง (26 ก.ค. 2559) 4) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง  
 มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเคร่ืองวทิยคุมนาคมในกิจการ 
 เคล่ือนท่ีทางบก ยา่นความถ่ีวิทย ุ MF/HF(ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป  
 133, ตอนพิเศษ 142 ง (24 มิ.ย. 2559) 43) 
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ประกาศจงัหวดัเลย เร่ือง มาตรการป้องกนัและการรักษาความปลอดภยัและการดูแลรักษาความสงบ
 เรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 ข้ึนสู่อากาศ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 154 ง (8 ก.ค. 2559) 9) 

ประกาศจงัหวดัเลย เร่ือง มาตรการป้องกนัและการรักษาความปลอดภยัและการดูแลรักษาความสงบ
 เรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกบัพลุ ข้ึนสู่อากาศ  
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 154 ง (8 ก.ค. 2559) 12) 

ระเบียบกรมวชิาการเกษตร วา่ดว้ยการตรวจสอบลกัษณะของพนัธ์ุพืชใหม่ (ฉบบัที ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ราชกิจจายุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 133, ตอนพิเศษ 156 ง (13 ก.ค. 2559) 1) 
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กฤตภาค 

ก16701 'ดีไซน์' หมุนโลกธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10067 (15 เม.ย. 2559) 11)  

ก16702 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากดั ผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลโคใชใ้นฟาร์ม (เดลินิวส์ ฉ. 24,292  
 (16 เม.ย. 2559) 21) 

ก16703 ร่วมแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าเสีย (เดลินิวส์ ฉ. 24,292 (16 เม.ย. 2559) 21) 

ก16704 ถัว่เขียวหลงันา พืชส่งเสริมช่วงแลง้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,292 (16 เม.ย. 2559) 21) 

ก16705 แวน่กรองแสงสีน ้าเงิน จ าเป็นจริงไหม (เดลินิวส์ ฉ. 24,292 (16 เม.ย. 2559) 12) 

ก16706 การผา่ตดัหมอนรองกระดูกสันหลงัดว้ยกลอ้งเอนโดสโคป (Endoscopic discectomy)  
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,292 (16 เม.ย. 2559) 12) 

ก16707 ทีมสัตวแพทยม์.เกษตรฯส าเร็จผา่ตดัหวัใจมา้คร้ังแรกในเอเซีย (คมชดัลึก 15, 5293  
 (17 เม.ย. 2559) 16) 

ก16708 นวตักรรมห้องสมุดสิงคโปร์ กา้วล ้าสู่อนาคต (มติชน 39, 13916 (17 เม.ย. 2559) 19) 

ก16709 กรีนพลาสติก (เดลินิวส์ ฉ. 24,293 (17 เม.ย. 2559) 6) 

ก16710 'เคร่ืองตะบนัน ้า' แกปั้ญหาใหชุ้มชน (เดลินิวส์ ฉ. 24,293 (17 เม.ย. 2559) 6) 

ก16711 ผลวจิยัพฤติกรรมเด็กในโลกออนไลน์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,294 (18 เม.ย. 2559) 23) 

ก16712 'TaamKru Grader' แบบฝึกหดัเตรียมสอบตรวจค าตอบอตัโนมติั-วดัผลคะแนนไดท้นัที 
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,294 (18 เม.ย. 2559) 23) 

ก16713 รวมไร่สับปะรดสู่ 'แปลงใหญ่' ยกระดบัภาคเกษตรท่ีบา้นคา (คมชดัลึก 15,5294 (15 เม.ย.  
 2559) 10) 

ก16714 เวบ็พยากรณ์อากาศล่วงหนา้ 1 วนัแม่นย  าสูง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10070 (18 เม.ย. 2559) 9) 

ก16715 เทียนผลไมล้อกเปลือกไดด้ว้ย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10070 (18 เม.ย. 2559) 9) 

ก16716 KUN อะลูมิเนียมติดดีไซน์ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10070 (18 เม.ย. 2559) 9) 

ก16717 3 ฝ่ายพฒันาทดสอบพนัธุกรรมทางการแพทย ์(กรุงเทพธุรกิจ 29, 10071 (19 เม.ย. 2559) 9) 

ก16718 ไบโอเทคเปิดศูนยน์วตักรรมอาหาร-อาหารสัตว ์(กรุงเทพธุรกิจ 29, 10071 (19 เม.ย. 2559) 9) 



- 27 - 
 

ก16719 ซินโครตรอนไขความลบัลิเทียมแบตฯ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10072 (20 เม.ย. 2559) 9) 

ก16720 เอนไซมย์อ่ยชีวมวลประสิทธิภาพสูง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10073 (20 เม.ย. 2559) 9) 

ก16721 ปวดหวัไมเกรนรักษาดว้ยโบทอ็กซ์ (คมชดัลึก 15, 5296 (21 เม.ย. 2559) 22) 

ก16722 แท่นวดัทุเรียนสุกรับรางวลัจากเจนีวา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10074 (22 เม.ย. 2559) 9) 

ก16723 'นวตักรรม' สู่โมเดลธุรกิจใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10074 (22 เม.ย. 2559) 9) 

ก16724 น ้ามนัไพลทอดสูตรโบราณ ต ารับแกป้วด-อกัเสบ (คมชดัลึก 15, 5298 (22 เม.ย. 2559) 22) 

ก16725 ท าความรู้จกักบั 6 โรคใหม่ ท่ีเฝ้าระวงัในไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,299 (23 เม.ย. 2559) 12) 

ก16726 'หมึกพิมพล์ายนูน' นวตักรรมเพื่อ 'คนตาบอด' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10075 (23 เม.ย. 2559) 15) 

ก16727 มหาวทิยาลยัววัชน...เพื่อคนชนววั! (คมชดัลึก 15, 5300 (24 เม.ย. 2559) 16) 

ก16728 การเปล่ียนแปลงธุรกิจส่ือใน 'STARTUP THAILAND 2016' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10076  
 (24 เม.ย. 2559) 10) 

ก16729 ลูกตะขบ..ไม่ข้ีเหร่ เพิ่มพลงักลา้มเน้ืออึดทน (ไทยรัฐ 67, 21279 (25 เม.ย. 2559) 7) 

ก16730 วจิยั 4 จุลินทรียท์นเคม็ อพัเกรดเป็นปุ๋ยชีวภาพ (ไทยรัฐ 67, 21280 (26 เม.ย. 2559) 7) 

ก16731 เปิดสูตรเด็ดเคล็ด (ไม่)ลบัเพาะถัว่งอกในขนัอาบน ้า (คมชดัลึก 15, 5302 (26 เม.ย. 2559) 10) 

ก16732 'โทงเทง' รักษาเบาหวาน (คมชดัลึก 15, 5302 (12 เม.ย. 2559) 10) 

ก16733 สชวท.เร่งพฒันาวชิาชีพวทิยมุ์่งเพิ่มขีดความสามารถทดัเทียมนานาชาติ (คมชดัลึก 15, 5302  
 (26 เม.ย. 2559) 10) 

ก16734 พิพิธภณัฑ ์'ปลาลุ่มน ้าโขง' แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน (คมชดัลึก 15, 5302 (26 เม.ย.  
 2559) 10) 

ก16735 ศูนยก์ารเรียนรู้เห็ดอินทรียส่์งเสริมอาชีพของชุมชน (คมชดัลึก 15, 5302 (26 เม.ย. 2559) 10) 

ก16736 'เร่งเคร่ือง' นวตักรรมอาหาร (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10078 (26 เม.ย. 2559) 9) 

ก16737 รายงานผลคูปองวทิยเ์พื่อโอทอป (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10078 (26 เม.ย. 2559) 9) 

ก16738 สารสกดัใบสบู่ด าก าจดัลูกน ้ายงุลาย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10079 (27 เม.ย. 2559) 9) 
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ก16739 'เอสเอม็อี' ติดปีกเทคโนโลย ี(กรุงเทพธุรกิจ 29, 10080 (28 เม.ย. 2559) 9) 

ก16740 STEM สู่ E-STEM (1) (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10080 (28 เม.ย. 2559) 9) 

ก16741 ซุเปอร์บล็อกลุยโรงไฟฟ้าขยะโชวเ์ทคโนฯญ่ีปุ่นสร้างเช่ือมัน่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,304 (28 เม.ย.  
 2559) 6) 

ก16742 ผา่นแผนวิจยัช้ินส่วนยานยนตไ์ฟฟ้า (เดลินิวส์ ฉ. 24,304 (28 เม.ย. 2559) 23) 

ก16743 โดรนเร่ิมมีปัญหา (เดลินิวส์ ฉ. 24,304 (28 เม.ย. 2559) 23) 

ก16744 วา่ดว้ยกญัชากบัมะเร็ง (คมชดัลึก 15, 5305 (29 เม.ย. 2559) 21) 

ก16745 'ขิง' สมุนไพรส าหรับคนธาตุน ้า-ธาตุลม (คมชดัลึก 15, 5305 (29 เม.ย. 2559) 22) 

ก16746 'ไทยเบฟ' นวตักรรมเร่ิมใกลต้วั (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10081 (29 เม.ย. 2559) 9) 

ก16747 บรรจุภณัฑอ์าหารจากใบไมส้ด (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10081 (29 เม.ย. 2559) 9) 

ก16748 "เลมอนบาลม์" พืชคู่ครัวสรรพคุณดี (ไทยรัฐ 67, 21283 (29 เม.ย. 2559) 7) 

ก16749 วจิยั "ไมเ้ทา้เลเซอร์" ช่วยการเดิน.. (ไทยรัฐ 67, 21284 (30 เม.ย. 2559) 7) 

ก16750 'มะนาวในบ่อซีเมนต'์ แลง้ก็ปลูกได ้แถมราคาดี (เดลินิวส์ ฉ. 24,306 (30 เม.ย. 2559) 22) 

ก16751 สุดเจ๋งต่อยอดมาจากงานช่างคิดคน้ 'น ้ายาลา้งคราบ' ขาย (เดลินิวส์ ฉ. 24,306 (30 เม.ย. 
  2559) 12) 

ก16752 ไทยชาติเดียว ไม่ฟรีวคัซีน 'เยือ่หุม้สมองอกัเสบ' (เดลินิวส์ ฉ. 24,306 (30 เม.ย. 2559) 12) 

ก16753 การเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในชายสูงวยั (เดลินิวส์ ฉ. 24,306 (30 เม.ย. 2559) 12) 

ก16754 ยิง่ฟิต สมองยิง่รุ่ง (ไทยรัฐ 67, 21285 (1 พ.ค. 2559) 10) 

ก16755 เคร่ืองจกัรสเตอร์ลิง (Stirling Engine) (มติชน 39, 13980 (1 พ.ค. 2559) 16) 

ก16756 อีกกา้วของพลงังานทดแทน (เดลินิวส์ ฉ. 24,307 (1 พ.ค. 2559) 6) 

ก16757 ผา่ตดัไทรอยดผ์า่นช่องปาก โดยไร้แผลเป็น (เดลินิวส์ ฉ. 24,307 (1 พ.ค. 2559) 7) 

ก16758 เร่ือง แค่ 'มือสั่น' ก็อาจเป็นโรคพาร์กินสันได ้(เดลินิวส์ ฉ. 24,307 (1 พ.ค. 2559) 7) 

ก16759 3 แชมป์นวตักรรมโจ๋ โชวผ์ลงาน...สู่สตาร์ทอพั (เดลินิวส์ ฉ. 24,307 (1 พ.ค. 2559) 18) 
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ก16760 หอ้งเรียนเคมีสัญจรช่วยสอนวทิยฯ์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,307 (1 พ.ค. 2559) 18) 

ก16761 'ถุงหายใจได'้ วจิยัจริงตอบโจทยเ์อกชน (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10084 (2 พ.ค. 2559) 7) 

ก16762 ยกระดบัเอสเอม็อีอาหารภาคเหนือ วทิยห์นุนวจิยัสูง8แสนต่อโครงการ (กรุงเทพธุรกิจ  
 29, 10084 (2 พ.ค. 2559) 7) 

ก16763 สารไฮโดรเจลใช ้"ปะผ"ุ เน้ือตวั (ไทยรัฐ 67, 21286 (2 พ.ค. 2559) 7) 

ก16764 'น ้ากระสายยา' เคล็ดลบัยาแผนไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,308 (2 พ.ค. 2559) 4) 

ก16765 จากแล็บสู่เทคสตาร์ทอพั (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10085 (5 พ.ค. 2559) 7) 

ก16766 ม.มหิดลจ่อตั้งฟาร์มท าหมนัยงุลายแห่งแรกของโลก (คมชดัลึก 15, 5309 (3 พ.ค. 2559) 16) 

ก16767 "รากหญา้คา" กบัวธีิแกป้วดขอ้น้ิวมือเทา้ (ไทยรัฐ 67, 21288 (4 พ.ค. 2559) 7) 

ก16768 ผา้พื้นเมือง 'บา้นหนองปิง' ผา้ทอมือโอท็อประดบั5ดาว (คมชดัลึก 15, 5310 (4 พ.ค. 2559) 10) 

ก16769 ไทย-เกาหลีขบัเคล่ือนนิคมนวตักรรม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10086 (4 พ.ค. 2559) 9) 

ก16770 'ปัญญาประดิษฐ์' จุดจบมนุษยชาติ? (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10087 (5 พ.ค.  
 2559) 7) 

ก16771 "หูเสือ" แกเ้จบ็คอทอนซิลอกัเสบ (ไทยรัฐ 67, 21289 (5 พ.ค. 2559) 7) 

ก16772 มหาพิกดัยาตา้นโรคฤดูร้อน (คมชดัลึก 15, 5312 (6 พ.ค. 2559) 22) 

ก16773 ชอ้น 'รักษโ์ลก' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10089 (7 พ.ค. 2559) 3) 

ก16774 'ชานออ้ย' ป้องกนัฟันผ ุ(กรุงเทพธุรกิจ 29, 10091 (9 พ.ค. 2559) 9) 

ก16775 มะเร็งล าไส้ใหญ่ รู้เร็ว คดักรองเร็ว ป้องกนัโรค 90% (คมชดัลึก 15, 5316 (10 พ.ค. 2559) 22) 

ก16776 รถยนตไ์ร้คนขบั...The Next Revolution Begins (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10093 (11 พ.ค. 2559) 18) 

ก16777 'กบัดกัมอด' วจิยัมีค  าตอบ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10094 (12 พ.ค. 2559) 9) 

ก16778 สุดเจ๋งต่อยอดมาจากงานช่างคิดคน้ 'น ้ายาลา้งคราบ' ขาย (เดลินิวส์ ฉ. 24,318 (12 เม.ย.  
 2559) 23) 

ก16779 พฒันามะไฟจีน พืชทอ้งถ่ินเมืองน่าน (เดลินิวส์ ฉ. 24,319 (13 พ.ค. 2559) 22) 
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ก16780 'พาราโวลา' นวตักรรมรักทะเล (กรุงเทพธุรกิจ 29,  10095 (13 พ.ค. 2559) 9) 

ก16781 วธีิเลือกซ้ือสละ (มติชน 39, 13942 (13 พ.ค. 2559) 19) 

ก16782 'โรคกรดไหลยอ้น' อนัตรายท่ีไม่ควรปล่อยไว ้(เดลินิวส์ ฉ. 24,320 (14 พ.ค. 2559) 12) 

ก16783 'สุขภาพช่องปาก-เลือดออกขณะแปรงฟัน' (เดลินิวส์ ฉ. 24,321 (15 พ.ค. 2559) 7) 

ก16784 หนอนหวัด ามะพร้าวบุก จงัหวดัตราด (เดลินิวส์ ฉ. 24,322 (16 พ.ค. 2559) 22) 

ก16785 มะเร็งตบั...โรคร้ายท่ีใกลต้วั (คมชดัลึก 15, 5323 (17 พ.ค. 2559) 22) 

ก16786 ปลาการ์ตูน...เพาะไม่ยาก (ไทยรัฐ 67, 21302 (18 พ.ค. 2559) 7) 

ก16787 ไมอ่้อน ซบั CO2 ได ้(กรุงเทพธุรกิจ 29, 10100 (18 พ.ค. 2559) 3) 

ก16788 จีนตั้งเป้าปี2020บุกส ารวจดาวองัคาร (มติชน 39, 13947 (18 พ.ค. 2559) 26) 

ก16789 หมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาทหายขาดได ้(คมชดัลึก 15, 5324 (18 พ.ค. 2559) 22) 

ก16790 'วทน.' ฟันเฟืองขยบัอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10102 (20 พ.ค. 2559) 7) 

ก16791 รถกระเชา้อเนกประสงคส์ัญชาติไทย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10102 (20 พ.ค. 2559) 7) 

ก16792 ทองแดงกบัลูกอม (ไทยรัฐ 67, 21304 (20 พ.ค. 2559) 7) 

ก16793 แสงอินฟราเรดปรุงรสชาติวิสก้ี (คมชดัลึก 15, 5327 (21 พ.ค. 2559) 10) 

ก16794 เคร่ืองวดัความอ่อน-แก่ทุเรียนควา้รางวลัส่ิงประดิษฐโ์ลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,328 (22 พ.ค.  
 2559) 24) 

ก16795 กุนซือไบโอเทคล่าสุด 'เศรษฐกิจชีวภาพ' สร้างชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10105 (23 พ.ค. 2559) 9) 

ก16796 'ขา้วหา้มเลือด' วจิยัลงห้ิงแลว้ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10106 (24 พ.ค. 2559) 9) 

ก16797 สารสกดัดอกสะเดาตา้นมะเร๋็งล าไส้ใหญ่ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10107 (25 พ.ค. 2559) 9) 

ก16798  'ฟิลม์ขา้ว-กล่ินแมลงดา' วจิยัสร้างมูลค่า (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10108 (26 พ.ค. 2559) 9) 

ก16799 สตาร์ทอพัไทยใน InnovFest Unbound (กรุงเทพธุรกิจ 29,10108  (26 พ.ค. 2559) 9) 

ก16800 กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ตือนภยั ปชช.ระวงัอาหาร-เคร่ืองด่ืมท่ีผสมยาแผนปัจจุบนั 
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,332 (26 พ.ค. 2559) 15) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสืบค้นข้อมูลวารสาร / e-Clipping 

 การสืบค้นข้อมูลหนังสือไทย / อังกฤษ 

บริการสารสนเทศทันสมัย 
สนใจเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. : 0-2201-7250-55 

Website : http://siweb.dss.go.th  e-mail : info@dss.go.th 

http://siweb.dss.go.th/
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