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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

 
BIOTECHNOLOGY 
 
รายงาน 
341.758 
ศ 814  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). 
2561 รายงานประจ าปี 2560 : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ 
 เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ 
 เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส านักงาน 
 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
 ปทุมธานี : ศูนย,์ 2561. 56 หน้า. 
 
 
 
SCIENCE 
 
วศ 
สท 1  กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ- 
2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
 รายงานประจ าปี 2560 ส านักหอสมุดและศูนย์ 
 สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ส านักหอสมุด 
 และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส านัก, 2561.  
 89 หน้า. 
 
 
 
070.41 
ค 121  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. ส านักงานคณะ- 
2561 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. 
 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ฉบับปรับปรุง / 
 ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ :  
 ซีแอนด์เอ็นบุ๊ค, 2561. 103 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 
 NFPA 730 : 2018 Premises security. 

 NFPA 731 : 2017 Installation of electronic premises security systems.  

NFPA 750 : 2015 Water mist fire protection systems.  

NFPA 780 : 2017 Installation of lightning protection systems. 

NFPA 790 : 2018 Competency of third-party field evaluation bodies.  

NFPA 791 : 2018 Unlabeled electrical equipment evaluation. 

NFPA 804 : 2015 Fire protection for advanced light water reactor electric  
   generating plants. 

NFPA 805 : 2015 Fire protection for light water reactor electric generating  
  plants. 

NFPA 806 : 2015 Fire protection for advanced nuclear reactor electric  
  generating plants change process. 

NFPA 820 : 2016 Fire protection in wastewater treatment and collection  
  facilities. 

NFPA 850 : 2015 Fire protection for electric generating plants and high  
  voltage direct current converter stations.  

NFPA 853 : 2015 Installation of stationary fuel cell power systems.  

NFPA 900 : 2016 Building energy code. 

NFPA 901 : 2016 Incident reporting and fire protection data.   

NFPA 909 : 2017 Protection of cultural resource properties - museums, 
 libraries, and places of worship. 
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ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ ระบบการทํางาน สมรรถนะของอุปกรณ์ต่อพ่วง และ
การให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง สําหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๑                     
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 66 ง (21 มี.ค. 2561) 8-10) 

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กําหนดแบบเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด  (ราชกิจจานุเบกษา                         
135, ตอนพิเศษ 66 ง (21 มี.ค. 2561) 11) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๒) (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 61 ง (15 มี.ค. 2561) 15-17) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต 
นําเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 73 ง (28 มี.ค. 2561) 12-16) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 155 ง (9 มิ.ย. 2560) 34-35) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 155 ง (9 มิ.ย. 2560) 36-38) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑                  
(ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 73 ง (28 มี.ค. 2561) 9) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 67 ง (3 มี.ค. 2560) 9) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๕) พ.ศ. 2544 เรื่อง น ําเกลือปรุงอาหาร (ราชกิจจานุเบกษา                      
118,ตอนพิเศษ 70 ง (26 ก.ค. 2544) 24-27) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ ๒)                          
(ราชกิจจานุเบกษา 127, ตอนพิเศษ 115 ง (1 ต.ค. 2553) 25-26) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๖๐๕ (พ.ศ.๒๕๕๗) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
วัสดุโคลด์พลาสติกสําหรับทําเครื่องหมายบนผิวทาง (ราชกิจจานุเบกษา 131, ตอนพิเศษ 66 ง (22 เม.ย.
2557) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๖๗๗ (พ.ศ.๒๕๕๘) เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื อ (132 ตอนพิเศษ 76 ง (3 เม.ย. 
2558) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๙๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ท่อยางและท่อพลาสติก – การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 
119 ง (24 พ.ค. 2559) 2) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๗๙๗ (พ.ศ.๒๕๕๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง – บทนําและข้อแนะนํา (ราชกิจจา
นุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค. 2559)  3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ นใน
ระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม ๑ การหาปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจน (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 120 ง (1 พ.ค. 2560) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ นใน
ระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม ๒ การหาความเป็นกรด (โดยการวัด pH) และความนํา
ไฟฟ้า (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 120 ง (1 พ.ค. 2560) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์
จากป่าไม้ เล่ม ๑ ข้อกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา 135, ตอนพิเศษ 67 ง (22 มี.ค. 2561) 7) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 134 ง (17 พ.ค.
2560) 17) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 134 ง (17 
พ.ค. 2560) 18) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ประเภททั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 134 ง (17 พ.ค. 2560) 19) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 
119 ง (28 เม.ย. 2560) 11-26) 

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการเกี่ยวกับสินค้า
ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 175 ง (3 ก.ค.2560) 8-11) 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 119 ง (28 เม.ย. 2560) 27) 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็ก   
แผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 88 ง (24 มี.ค. 2560) 14-16) 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง

อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สําหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ (ราชกิจจานุเบกษา 
134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 35-44) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคประกอบติดตั งเครื่องจักร (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 
2560) 26-34) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดเส้นเทปพลาสติกสานและกระสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอน
พิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 56-64) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ              
68 ง (6 มี.ค. 2560) 65-73) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาพนักงานควบคุมคุณภาพงานอัดรีดขึ นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก (ราชกิจจานุเบกษา 134, 
ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 85-97) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องอัดรีดขึ นรูปท่อ โพรไฟล์พลาสติก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 
68 ง (6 มี.ค. 2560) 74-84) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเตรียมอุปกรณ์ชุดลูกรีดเหล็กทรงยาวรีดร้ อน (ราชกิจจานุเบกษา 134 ,               
ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 129-141) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 
2560) 121-128) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 
2560) 114-120) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 
2560) 98-105) 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง
อุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมมิก - แม็ก สําหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ (ราชกิจจานุเบกษา 134, 
ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 45-55) 
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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง

อุตสาหการ สาขาช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 68 ง (6 มี.ค. 2560) 
106-113) 

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน ําตาลทราย เรื่อง กําหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก 
ในท้องที่ที่คณะกรรมการกําหนด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 88 ง                      
(24 มี.ค. 2560) 13) 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดแบบตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจดทะเบียน สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่  ๒)               
(ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 164 ง (16 มิ.ย. 2560) 19) 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของ
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา 134, ตอนพิเศษ 136 ง (19 พ.ค. 2560) 1-2) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

COFFEE HUB MODEL ตามรอย "เชียงใหม่" เมืองกาแฟจากต้นน ้าสู่ปลายน ้า (SME Thailand magazine                
 14, 164 (ก.ย. 2561) 50-52) 

GAPA CARBON FREE ISLAND (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 123 (ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561) 14-18) 

Hot Line Robot หุ่นยนต์ท้าความสะอาดลูกถ้วย (EGAT MAGAZING 11, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 26-29) 

INFINITY PRO MAX นักแปลงขยะเป็นพลังงานป้อนโลก (SME Thailand magazine 14, 165 (ต.ค. 2561) 20-23) 

NETP ตลาดกลางซื อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (EGAT MAGAZING 11, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 10-17) 

กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพ่ือชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน (EGAT MAGAZING 11, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 10-17) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกได้ใน 8 ชั่วโมง (จดหมายข่าว
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32, 8 (ส.ค. 2561) 8) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาชุดทดสอบตรวจไวรัสซิกา รู้ผลภายใน 15 นาที (จดหมายข่าว 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32, 8 (ส.ค. 2561) 10) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีนที่ ใช้ เซลล์ เพาะเลี ยง (จดหมายข่าว
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32, 7 (ก.ค. 2561) 8) 

การควบคุมคุณภาพน ้ามันหอมระเหยใน aromatherapy (R&D NEWSLETTER 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 8-11) 

การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata Ashmead (จดหมายข่าว วช.             
 13, 82 (ม.ค. 2561) 11-12) 

การจัดการแมลงศัตรูปศุสัตว์โดยชีววิธี (จดหมายข่าว วช. 13, 79 (ต.ค. 2560) 8-9) 

การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารด้วยกล้องระดับ (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 3-16) 

การตั งใจใช้เทคโนโลยีในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ้าทางสาธารณะ     
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 115-126) 

การถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่้าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (จดหมายข่าว วช.  
 13, 79 (ต.ค. 2560) 7) 

การประเมินศักยภาพเชิงพลังงานของวัสดุเหลือใช้จากสับปะรดในพื นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย     
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 47-61) 
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การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงกับการสกัดพืชสมุนไพร (R&D NEWSLETTER 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 2-4) 

การผลิตเส้นใยสมรรถนะสูง (High Performance Fibers) เพ่ือการปฏิรูปอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม                     
 (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14, 52 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 37-41) 

การพัฒนาการบริหารจัดการน ้าอย่างเหมาะสม เพ่ือปฏิรูปภาคการใช้น ้าเกษตรกรรมของประเทศไทย (Water Smart) 
 (จดหมายข่าว วช. 13, 82 (ม.ค. 2561) 7-8) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยภาคีเครือข่ายต้าบลบ้านกอก อ้าเภอเขื่องใน จังหวัด
 อุบลราชธานี (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 80-90) 

การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือน       
 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41, 1 
 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 116-128) 

ก้าลั ง อัด การต้านทานการขัดสี  และการแทรกซึมของคลอไรด์ของคอนกรีตที่ ผสมเถ้าปาล์มน ้ ามัน             
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 83-96) 

ขายผักหลักล้าน สร้างกลุ่มผู้ปลูก สร้างมาตรฐาน GMP ยกระดับสู่ผักออร์แกนิค (เกษตรกรรมธรรมชาติ 21, 2 
 (2561) 4-8) 

ข่าวดีของ สาวๆ เภสัช ม.สงขลานครินทร์ จัดท้าน ้ามันท้าความสะอาดเครื่องส้าอางจากน ้ามันเมล็ดยางพารา           
 (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 5) 

ไขมันทรานส์ ภัยร้ายที่มากับความอร่อย (วารสาร อพวช. 16, 194 (ส.ค. 2561) 24-27) 

ครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ตรัง ปลูกองุ่นด้าได้ผลผลิตเกินคาด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 677 (ส.ค. 2561) 
 95-97) 

ความเต็มใจยอมรับการชดเชยส้าหรับการลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว : การศึกษาโดยวิธีการทดลองทางเลือก 
 (วารสาร มกค. 37, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) 76-89) 

เคมีวิเคราะห์เพ่ือนวัตกรรมทางการตรวจวัด ของอาจารย์รั วจามจุรี รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ้าปี    
 พ.ศ. 2560 ด้านวิชาการ (Engineering Today 16, 166 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 46-47) 

เครื่องจักสาน จากทางปาล์มน ้ามัน ลดโลกร้อน สร้างงานสร้างเงิน ที่กระบี่ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 681 (ต.ค. 
 2561) 102-103) 

เคเอ็มพีเปิดตัวนวัตกรรม "บรรจุภัณฑ์กระดาษเวฟได้-ย่อยสลายได้" รายเดียวในอาเซียน (Engineering Today 
 16, 166 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 38-39) 
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จากท่อขยายสู่เทเลสโคป (Telescope) (วารสาร อพวช. 16, 194 (ส.ค. 2561) 16-17) 

ชีวิตดี๊ดีของคน กฟผ. ด้วย MOBIKB APP (EGAT MAGAZING 11, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 24-29) 

ชุดทดสอบหาสารปนเปื้อน 'ไซบูทรามีน' ความปลอดภัยของประชาชน (วารสาร อพวช. 16, 194 (ส.ค. 2561) 56-59) 

ซีอ๊ิวโบราณ ของดีเบตง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 680 (ต.ค. 2561) 58-59) 

ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ (จดหมายข่าว วช. 13, 85 (เม.ย. 2561) 5-6) 

เตาเผาขยะ รุ่น K650 นวัตกรรมใหม่ ช่วยลดขยะ แก้ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 681 
 (ต.ค. 2561) 90-91) 

ถ่ายอัดแท่งจากซังข้าวโพดของวิสาหกิจชุมชนต้าบลปิงโค้ง  ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกิ๋นราคา (เทคโนโลยีชาวบ้าน              
 30, 677 (ส.ค. 2561) 105) 

นวัตกรรม "เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา" (จดหมายข่าว วช. 13, 79 (ต.ค. 2560) 5-6) 

น ้าอัดลมเป่าลูกโป่ง (วารสาร อพวช. 16, 194 (ส.ค. 2561) 18-21) 

“แบตเตอรี่จากพืช ผัก ผลไม้” สื่อการสอนอย่างง่าย ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง (นิตยสาร สสวท. 46, 210 (ม.ค.-ก.พ.  
 2561) 39-43) 

ประสบการณ์บังคับ มะนาวออกหน้าแล้งอย่างไรให้ขายได้ราคาแพงทุกปี (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 677 
 (ส.ค. 2561) 12, 14-15) 

ปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ คนเมืองนนท์ ปลูกอินทผลัมกินผลสด "บาร์ฮี" อายุ 3 ปี ได้ผลผลิต 100 กิโลกรัม ต่อต้น
 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 677 (ส.ค. 2561) 28-29) 

ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ ธงชนะ พรหมมิ ผู้สร้างกองทัพจุลินทรีย์พันธมิตรเพ่ือนผัก สูตร "มะพร้าวเทียม" 
 ส้าหรับก้าจัดโรคพืชและสร้างเสบียงคลัง N P K (เกษตรกรรมธรรมชาติ 21, 2 (2561) 39-50) 

ปลูกอินทผลัม 1 ไร่ โกยรายได้เกือบล้าน ผลงาน "สนอง กล่อมประเสริฐ" แห่งไร่เลิศรส (เทคโนโลยีชาวบ้าน               
 30, 677 (ส.ค. 2561) 30-31) 

ปศุสัตว์ปราจีนฯ. . .หนุน "สอนศิริฟาร์มควายไทย"  แปรรูปผลิตภัณฑ์นมควาย  ดัน เข้ าตลาดสุขภาพ                  
 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 680 (ต.ค. 2561) 107-109) 

ปัญญาประดิษฐ์กับอนาคตช้อปปิงออนไลน์ (SME Thailand magazine 14, 165 (ต.ค. 2561) 80-81) 

ผักกูด ศิลปะธรรมชาติรังสรรค์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 680 (ต.ค. 2561) 55) 
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“พริกค่ะ สไปซี่ คอฟฟ่ี” จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์กาแฟเพ่ือสุขภาพ (จดหมายข่าว วช. 13, 85 (เม.ย. 2561) 8) 

พฤกษาชื่อหวาน เฉาะจาวตาล จิบ...น ้าหวานเมาหรือจะเอาน ้าส้มโตนด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 680 (ต.ค. 2561) 
 28, 30, 32) 

พาทาเลต ภัยร้ายใกล้ๆ ตัวคุณ (วารสาร สคบ. 2, 10 (เม.ย.-พ.ค. 2561) 11) 

พุทราไต้หวัน พันธุ์ "มิ่งเฉา" หวาน กรอบ มีกลิ่นหอม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 681 (ต.ค. 2561) 16-18) 

เพ่ิมมูลค่าขยะด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีสุขสันต์  (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14, 52 
 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 31-36) 

มลภาวะของอากาศในเมืองใหญ่ (นิตยสาร สสวท. 46, 210 (ม.ค.-ก.พ. 2561) 50-52) 

ยอดหมุย ผักเป็นยา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 681 (ต.ค. 2561) 20) 

ยาเม็ดชนิดแตกตัวในช่องปาก (R&D NEWSLETTER 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 23-26) 

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 123 (ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561) 6-9) 

รัสเซียผุด โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน ้าแห่งแรกของโลก (EGAT MAGAZING 11, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 18-21) 

รู้จัก "ไขมันทรานส์" กับประกาศคุมการผลิตในอาหารกลุ่มเบเกอรี่ (วารสาร อพวช. 16, 195 (ก.ย. 2561) 56-59) 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นเรียนรู้เกษตรฝึกอาชีพพื นฐาน เตรียมใช้ชีวิตในสังคม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 31, 680 (ต.ค. 2561) 99-101) 

วว. เผยความส้าเร็จ "ชุมชนนวัตกรรมเกษตรทุ่งศรีทอง" จังหวัดน่าน น้า วทน. พัฒนาการผลิตเห็ด-แปรรูปน ้ายางดิบ
 เพ่ิมรายได้ให้ชุมชน (Engineering Today 16, 166 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 48-50) 

วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์ที่มีผลกระตุ้นต่อระบบภูมิคุ้มกัน (R&D NEWSLETTER 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 12-15) 

วิธีฮิวริสติกการสร้างส้าหรับการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ระยะเวลาเดินทางขึ นกับเวลาภายใต้ข้อจ้ากัด     
 กรอบเวลาในการรับส่งสินค้าแบบไม่เคร่งครัดและการใช้พาหนะหลายเที่ยว  (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.               
 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 63-81) 

ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรีส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในพืชหลายชนิด (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 677 (ส.ค. 
 2561) 34) 

สงขลานครินทร์ คิดค้นโฟมยางพารามาผสมสารล่อแมลง (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 4) 
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สงขลานครินทร์  วิจั ยพบปัญหาวิกฤตปนเปื้ อนของขยะพลาสติกในทะเลต่อความมั่นคงทางอาหาร                          
 (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 24) 

สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ เครื่องส้าอาง ในเขตสุขภาพที่ 5 (ภาคกลางตอนล่าง) (จดหมายข่าว
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32, 3 (มี.ค. 2561) 10) 

สมบัติดินและการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื นที่ปลูกข้าวชั นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ศูนย์วิจัยข้าว
 ฉะเชิงเทรา อ้าเภอบางน ้าเปรี ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) 
 17-26) 

สมรรถนะของอิฐกลวงที่สร้างจากเถ้าลอย ซีเมนต์และทราย (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 41, 1 (ม.ค.-มี.ค. 
 2561) 97-113) 

สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจริงหรือ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 677 (ส.ค. 2561) 46-47) 

“สารบีเทพ” BeThEPS นวัตกรรมใหม่ เพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยยืดอายุน ้ายางสด ผลิตยางแผ่นคุณภาพ             
 สู่เชิงพาณิชย์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 681 (ต.ค. 2561) 42, 44) 

“สารปรอท” ในเครื่องส้าอาง มหันตภัยของความสวย (วารสาร สคบ. 2, 10 (เม.ย.-พ.ค. 2561) 8-9) 

เสื อเบอร์ 5 ใส่สบายประหยัดไฟ (EGAT MAGAZING 11, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 30-32) 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง ปลูกเลี ยงแบบเข้าใจเป็นพืชกินแมลง ท้าเงินได้ไม่ยาก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 681 (ต.ค.  
 2561) 28-29) 

องค์การอนามัยโลกคัดเลือกไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในไทย ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (จดหมายข่าว
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32, 3 (มี.ค. 2561) 9) 

อันตรายของสารเคมี (R&D NEWSLETTER 25, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2561) 19-22) 

อาหารขับพิษ (หมอชาวบ้าน 40, 474 (ต.ค. 2561) 30-32) 
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ELECTRONIC RESOURCES 

 
e-Books* 
 
615.329 
A244 Advances in probiotic technology / editors,  
 Petra Foerst, Lehrstuhl für Verfahrenstechnik  
 disperser Systeme (VDS),  
 Maximus-von-Imhof-Forum 2, Freising,  
 Germany; Chalat Santivarangkna, 
 Institute of Nutrition, Mahidol University,  
 Nakhon Pathom, Thailand. Boca Raton :  
 CRC Press, [2016]. 384 p. 
 
 
 
 
572.2 
A244 Advances in Technologies for Producing  
 Food-relevant Polyphenols /  
 edited by Jose Cuevas Valenzuela,  
 Jose Rodrigo Vergara-Salinas,  
 Jose Ricardo Perez-Correa. Boca Raton :  
 CRC Press, Taylor & Francis Group,  
 [2017]. 351 p. 
 
 
 

664.09 
E234 Edible food packaging : materials and processing  
  technologies / edited by  
  Miguel Angelo Parente Ribeiro Cerqueira,  
  Ricardo Nuno Correia Pereira,  
  Oscar Leandro da Silva Ramos,  
  Jose Antonio Couto Teixeira,  
  Antonio Augusto Vicente. Boca Raton,  
  Florida : CRC Press, [2016]. 469 p. 
 
 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:CRC%20Press,
http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:CRC%20Press,%20Taylor%20&%20Francis%20Group,
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610.284 
G123 Gad, Shayne C., 1948- 
 Biomaterials, medical devices, and  
 combination products : biocompatibility testing 
 and safety assessment / Shayne Cox Gad,  
 Gad Consulting Services, Cary, North Carolina,  
 USA, Samantha Gad-McDonald, Gad Consulting  
 Services, Cary, North Carolina, USA. Boca Raton :  
 CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. 606 pages 
 
 
 
 
620.1920286 
G795 Green polymer composites technology :  
  properties and applications / edited by  
  Inamuddin. Boca Raton : Taylor & Francis  
  Group, CRC Press, [2017]. xxii, 591 p. 
 
 
 
 

541.2 
M425 Materials chemistry : a multidisciplinary approach 
 to innovative methods / edited by  
 Klaus Friedrich, PhD, Gennady E. Zaikov, DSc, 
 A.K. Haghi, PhD. Boca Raton : CRC Press, 
 [2016]. 494 p. 
 
 
 
 

613.2 
N976 Nutraceuticals and Functional Foods in Human  
  Health and Disease Prevention / edited 
 by Debasis Bagchi, Harry G. Preuss,  
 Anand Swaroop. Boca Raton :  
 aylor & Francis, [2016]. 722 p. 
 
 
* อ่านเอกสารฉบับเต็มติดต่อ S & T One Stop Service โทร. 0 2201 7254-56 

http://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:CRC%20Press,%20Taylor%20&%20Francis%20Group,
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e-Article* 
 
Repr. F16 Comparison of rheological properties of dough and antistaling 
 characteristics of Chinese Steamed Bread containing b-glucan from 
 yeast or oat (Cereal Chemistry. 95(1)2017:149-157)  See Abstract                
 
 

Repr. F17 Effects of xanthan and guar gums on starch digestibility and texture of 
 rice flour blend bread (Cereal Chemistry. 95(1)2017:177-184) 
 See Abstract      
 

Repr. F18 In vitro inhibition of lipase, a-amylase, a-glucosidase, and angiotensin- 
 converting enzyme by defatted rice bran extracts of red-pericarp 
 rice mutant (Cereal Chemistry.95(1)2017:167-176)  See Abstract       
 
 

Repr. M9 Design of polyoxometallate–titania composite film (H3PW12O40/TiO2)  
  for the degradation of an aqueous dye Rhodamine B under the  
  simulated sunlight irradiation (Journal of Hazardous Materials. 
 199-200,2012:1-8)  See Abstract 
 
 

Repr. M10 Glass fiber and blast furnace slag particles reinforced epoxy-based  
  hybrid composites (Applied Polymer  Composites.1(2)2013:85-92)   
  See Abstract 
 
 

Repr. M11 Melt spun cellulose nanocomposite fibres: comparison of two dispersion 
  techniques (Plastics, Rubber and Composites.43(1)2014:15-24)  
  See Abstract 
 

 

* ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89 
 
 
 
 

http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=388
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=390
http://siweb.dss.go.th/abstract/show_article.asp?article_ID=389
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148305
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148306
http://opac02.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=148307
mailto:info@dss.go.th
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e-Clipping 

ก18607 ‘พาณิชย์’ ชง นบข. เคาะแผนข้าวธ.ค.นี้ (กรุงเทพธุรกิจ 32, 10985   
  (20 ต.ค.2561) 5) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18608 ปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววัง 'บางเสด็จ' (กรุงเทพธุรกิจ 32, 10985  
  (20 ต.ค.2561) 4) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18609 หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (กรุงเทพธุรกิจ 32, 10985  
  (20 ต.ค.2561) 11) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18610 ชงแผนกัญชารักษาโรค ดันจับมือ 'นักวิจัย-ผู้ผลิต' (กรุงเทพธุรกิจ  
  32, 10985 (20 ต.ค.2561) 12) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18611 ส่องเทคโนโลยีญี่ปุ่น '5จี-IOT' มาแรง (เดลินิวส์ ฉ. 25,212 (23 ต.ค.  
 2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18612 เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย-จีน (เดลินิวส์ ฉ. 25,212  
 (23 ต.ค. 2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18613 แกร็บใช้ Telematics วิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ (เดลินิวส์ ฉ. 25,212  
 (23 ต.ค. 2561) 23) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18614 บทเรียน 'บ้านนาเมือง' ปรับงาน อสม.สู่ดิจิทัล 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ  
 32, 10989 (24 ต.ค. 2561) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18615 ‘ผักผลไม้อย่างน้อย 400 กรัม’ ป้องกันโรค-ช่วยชะลอวัย (กรุงเทพธุรกิจ  
 32, 10989 (24 ต.ค. 2561) 15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18616 จีไอแซดหนุน 20 ล้านพัฒนาช่างไทย (กรุงเทพธุรกิจ 32, 10989  
  (24 ต.ค. 2561) 24) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18617 แล็บจุลินทรีย์ไทย-จีน จุดเริ่มเทคโนฯ อนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 32, 10989  
  (24 ต.ค. 2561) 24) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18618 ‘เมอร์ค’ เปิดศูนย์ติวเทคโนฯ เจริญพันธุ์ (กรุงเทพธุรกิจ 32, 10989  
  (24 ต.ค. 2561) 24) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 

http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18607.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18608.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18609.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18610.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18611.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18612.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18613.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18614.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18615.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18616.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18617.pdf
http://lib3.dss.go.th/fulltext/clipping/c18618.pdf
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ก18619 ปัญหา 'ผมร่วง' ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ศึกษาก่อน รักษาถูกวิธี  
  (มติชน 41, 14836 (24 ต.ค. 2561) 7) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18620 ทีมวิจัยจีนเพาะ 'ลูกหนู' จากพ่อแม่เพศเดียวกัน (มติชน 41, 14836  
  (24 ต.ค. 2561) 14) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18621 การบูร (เดลินิวส์ ฉ. 25,213 (24 ต.ค. 2561) 8)  
  อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18622 ‘ขอนแก่น 80’ ทางเลือกใหม่มะละกอทานสุก (เดลินิวส์ ฉ. 25,213  
  (24 ต.ค. 2561) 8) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18623 อันตราย 'ไส้ติ่งอักเสบ' แตกได้ใน 48-72 ชม. (เดลินิวส์ ฉ. 25,213  
  (24 ต.ค. 2561) 22) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18624 มือถือของผู้สูงอายุ (เดลินิวส์ ฉ. 25,213 (24 ต.ค. 2561) 22)                                                                            

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
  
ก18625 โรคลมพิษ (เดลินิวส์ ฉ. 25,213 (24 ต.ค. 2561) 22)                                                          

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก18626 ชวนรู้จัก Fluctus เมฆลายพลิ้ว (มติชน 41, 14846  
  (3 พ.ย. 2561) 15) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor  
102/2561 Training Course for Testing laboratory” (ข่าวผลงานและกิจกรรม- 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ลุยวิทย์แก้จน 
103/2561 น าเทคโนโลยียกระดับมาตรฐาน OTOP จังหวัดนครพนม (ข่าวผลงานและ- 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ ร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพ่ิมศักยภาพความเข้มแข็งด้าน- 
104/2561 สิ่งแวดล้อม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 
 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการน าผลงานร่วมจัดแสดงในงาน “Thai Tech  
105/2561 EXPO 2018” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับสมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท 
106/2561 วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training 
107/2561 Cours for PTP Accreditation” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย 
108/2561 ราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้น 
109/2561 สร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน (ข่าวผลงานและกิจกรรม- 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
                        
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด พร้อมรับสังคม Thailand 4.0 
110/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561)                                                                               

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Big Data กระตุ้นปรับใช้ 
111/2561 พัฒนาทั่วทั้งองค์กร (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ติดตามผลการ 
112/2561 ด าเนินงาน “วิทย์แก้จน” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการเน้นร่วมมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ 
113/2561 สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการประชุมกับสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ติดตามผลการ 
114/2561 ด าเนินงานวิทย์แก้จน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการยกระดับ OTOP 
115/2561 ในจังหวัดนครพนม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการ 
116/2561 ยกระดับ OTOP ในจังหวัดอ านาจเจริญ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับ 
117/2561 ผลิตภัณฑ์ OTOP จ.อ านาจเจริญ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ น ำ วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ  
118/2561  ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครพนม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ เน้นใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์  
119/2561 OTOP (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม  
 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
120/2561 และพลังของแผ่นดิน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการยกระดับ  
121/2561 OTOP จังหวัดนครพนม (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ เข้าร่วม พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
122/2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ ร่วมบริจาคหนังสือ 600 เล่ม ส าหรับโครงการสร้างโอกาสทางปัญญาฯ 
123/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561)  
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “ด้วยใจภักดี 
124/2561 พัฒนาโยธีร่วมกัน” ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ข่าวผลงานและกิจกรรม 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. ประกาศความส าเร็จด้านการรับรองคุณภาพ (ข่าวผลงานและ- 
125/2561 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือเป็นข้าราชการ 
126/2561 ที่ดีและพลังขอแผ่นดิน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาประกอบการ 
127/2561 OTOP ด้านผ้าทอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ กรกฎาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ าพุร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
128/2561 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ า (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับ OTOP 
129/2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ยกระดับ 
130/2561 OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. เปิดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ 
131/2561 ระดับสากล DSS KM Days (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. เร่งติดตามให้ค าปรึกษาเชิงลึกในพ้ืนที่จังหวัดน่านมุ่งเป้ายกระดับ OTOP 
132/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. วศ. เปิดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
133/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. ร่วมมือภาคการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธรรมศาสตร์  
134/2561 เสริมสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ  
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับ 
135/2561 OTOP ในจังหวัดน่าน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “มหกรรม  
136/2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561” (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร  
137/2561  (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตกระดาษ 
138/2561 หัตถกรรมประเภทกระดาษสาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต” 
 ในพ้ืนที่ จังหวัดน่าน (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ รับโล่เนื่องในโอกาสน าผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดง  
139/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่งน า วทน. 
140/2561 ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปผ้า และสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จ.ชยันาท 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference 
141/2561 on Green Chemistry มุ่งเน้นสร้าง Green Chemistry 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับ 
142/2561 ภูมิภาค” ผลักดันนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP จังหวัดชัยนาท 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนรว่มกิจกรรม “Smart Science Smart 
143/2561 Life ” บูธกรมวิทย์ฯ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ประจ าปี 2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 
 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วศ. หนุนใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตวัสดุประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม 
144/2561 เซรามิก (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทย์ฯ หนุนผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ เข้าร่วมจัดจ าหน่ายในงานศิลปาชีพ 
145/2561 ประทีปไทย (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 
 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.4 
146/2561  ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี” (ข่าวผลงานและ- 
  กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ น้อมร าลึกพระกรุณาธิคุณ “พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” 
147/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักงบประมาณติดตาม 
148/2561 การด าเนินงาน การน าเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ. กาฬสินธุ์ 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการจัดการสารเคมี 
149/2561 ปลอดภัย ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีไทย (ข่าวผลงานและ- 
 กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
150/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบเครื่องกรองน้ าอ่อนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 
151/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณร่วมสังเกตการณ์ การด าเนินงานของกรมวิทย์ 
152/2561 และ ม. กาฬสินธุ์ น าเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ. กาฬสินธุ์ 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กระทรวงวิทย์ฯโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ 
153/2561 ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งส่งเสริมการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส าหรับ 
154/2561 อุตสาหกรรมเคมี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการคงสถานการณ์ยอมรับร่วม 3 ขอบข่าย 
155/2561 จาก APLAC (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพร 
156/2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานการน าเทคโนโลยี 
157/2561 ยกระดับสินค้า OTOP จ. กาฬสินธุ์ (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรม- 
 วิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. ก.วิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
158/2561 เปิดมหกรรมสินค้า OTOP ของดีอ านาจเจริญจากภูมิปัญญาไทย 
 สู่สากล (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามรอยพ่อร่วมพิทักษ์ อนุรักษ์ป่าชายเลน 
159/2561 (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 
 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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ก-วศ. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ลงพ้ืนทีติดตามการด าเนินงาน 
160/2561 โครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดน่าน (ข่าวผลงานและกิจกรรม- 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ น า วทน. ยกระดับ OTOP จัดงาน “มหกรรมวิทย์ 
161/2561 สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนราธิวาส (ข่าวผลงานและกิจกรรม- 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งยกระดับ OTOP ผ้า จ.นครพนม ด้วยวิทยาศาสตร์ 
162/2561 และเทคโนโลยี (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กระทรวงวิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการติดตามการน า วทน. ยกระดับสินค้า 
163/2561 OTOP จ.นราธิวาส (ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
 
ก-วศ. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เร่งด าเนินงานช่วยยกระดับผู้ประกอบการ 
164/2561 OTOP ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย (ข่าวผลงานและกิจกรรม- 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2561) อ่านเอกสารฉบับเต็ม 
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