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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE 
 
633.38  
ศ 344  ศานิต สวัสดิกาญจน์. 
2558 พืชน ้ามัน : งา / ศานิต สวัสดิกาญจน์.  
 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558. 344 หน้า. 
 
 
 
 

633.3  
ศ 344  ศานิต สวัสดิกาญจน์. 
2558 พืชน ้ามัน : ถั่วลิสง / ศานิต สวัสดิกาญจน์.  
 กรงุเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558. 380 หน้า. 
 
 
 
 

COMPILING FILES 
 
BSTI  
IR 43 หัตถกรรมจักสานจากกระจูด (Wicker handmade  
 from krachut) : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ /  
 ส้านักหอสมุด และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์- 
 และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
 กรุงเทพฯ : ส้านัก, 2560. 25 หน้า. 
 
 
 
COSMETICS 
 
668.55015  
อ 388  อรัญญา มโนสร้อย. 
2556   เวชส้าอาง = Cosmeceuticals /  
 อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย.  
 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556. 
 495 หน้า. 



- 2 - 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
613.2  
น 614  นิธิยา รัตนาปนนท์. 
2559 โภชนศาสตร์เบื องต้น / เรียบเรียงโดย  
 นิธิยา รัตนาปนนท์ และวิบูลย์ รัตนาปนนท์.  
 พิมพ์ซ ้าครั งที่ 2 ในปี 2559. กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, 2559. 370 หน้า. 
 
 
 
641.875 
พ 685  พินิจ จันทร. 
2559 สูตรการท้าเครื่องดื่มน ้าผลไม้เพ่ือดื่มเอง-  
 และเพ่ือการจ้าหน่ายแบบ SMEs / พินิจ จันทร  
 และคณะ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.  
 146 หน้า. 
 
 
 
665.35  
ส 815  สุนันท์ วิทิตศิริ. 
2559 รู้จักกับน ้ามันและไขมันปรุงอาหาร /  
 สุนันท์ วิทิตศิริ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  
 2559. 69 หน้า. 
 
 
 
613.2  
ส 867  สุรีย์ แถวเที่ยง. 
2557 หลักโภชนาการ = Principles of nutrition /  
 สุรีย์ แถวเที่ยง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.  
 248 หน้า : 
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MARKETING 
 
658.57  
ป 547  ปานฉัตท์ อินทร์คง. 
2560 การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม : แนวคิด รูปแบบ  
 และการวิเคราะห์ = Cultural product design :  
 concept style analysis / ปานฉัตท์ อินทร์คง.  
 กรุงเทพฯ : อันลิมิตพริ นติ ง, 2559. 210 หน้า. 
 
 
 
PHARMACOLOGY 
 
615.88  
ภ 372  ภัทรยา เมธาพร. 
2556 โภชนาการและกายบริหารเพ่ือสุขภาพตามหลัก- 
 การแพทย์แผนจีน / ภัทรยา เมธาพร, บก. เรียบเรียง.  
 กรุงเทพฯ : มายิก, 2556. 336 หน้า. 
 
 
 
POLYMERS 
  
745.57  
ส 867  สุรีรักษ์ ประสาทพร. 
2559 มหัศจรรย์กับขวดพลาสติกใช้แล้วน้ากลับมาใช้ใหม่- 
 อย่างมีมูลค่าและคุณค่า / สุรีรักษ์ ประสาทพร,  
 บก. เรียบเรียง ; ดนัย นนทนันท์ และพัชรา จ้ารัสพร,  
 คณะบรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559. 107 หน้า. 
 
 
 
666.89  
อ 833  อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์. 
2560 วัสดุจีโอโพลิเมอร์ = Geopolymer /  
 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์. กรุงเทพฯ : สมาคมคอนกรีต- 
 แห่งประเทศไทย,  2560. 167 หน้า. 
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PULP AND PAPER 
 
676.05  
TAPPI  Technical Association of the Pulp and Paper Industry. 
2016 2016 TAPPI journal yearbook / Technical  
 Association of the Pulp and Paper Industry.  
 Peachtree corners, GA : TAPPI Press, c2017. 1 v.  
 
 
 
สิ่งพิมพ์ราชวงศ์ 
 
923.1593  
ท 135  ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ-  
2559 สิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ นงพงา สุขวนิช.  
 พิมพ์ครั งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  
 2559. 242 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 4, 7, 15 2017 / ASTM International.  
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International,  
 c2017. 10 v. 
  
 

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

 ANSI/AWWA  C 216 : 2015 Heat-shrinkable cross-linked polyolefin coatings for steel 
  water pipe and fittings.   

 ANSI/AWWA  C 219 : 2011 Bolted, sleeve–type couplings for plain–end pipe.  

 ANSI/AWWA  C 220 : 2012 Stainless–steel pipe, ½ in. (13 mm) and larger.  

 ANSI/AWWA  C 223 : 2013 Fabricated steel and stainless–steel tapping sleeves.  

 ANSI/AWWA  C 224 : 2011 Nylon–11–based  polyamide coating system for the interior  
  and exterior of steel water pipe, connections, fittings,  
  and special sections. 

 ANSI/AWWA  C 225 : 2014 Fused polyolefin coatings for steel water pipe.  

 ANSI/AWWA  C 226 : 2013 Stainless-steel fittings for waterworks service, sizes ½ in.  
  Through 72 in. (13 mm through 1,800 mm). 

 ANSI/AWWA  C 227 : 2011 Bolted, split-sleeve restrained and nonrestrained couplings  
 for  plain-end pipe. 

 ANSI/AWWA  C 228 : 2014 Stainless-steel pipe flange joints for water service-sizes 2 in.  
  through 72 in. (50 mm through 1,800 mm). 

 ANSI/AWWA  C 229 : 2015 Fusion-bonded polyethylene coatings for steel water pipe  
 and fittings.  

 ANSI/AWWA  C 230 : 2011 Stainless-steel full-encirclement repair and service onnection 
 clamps.  

 ANSI/AWWA  C 300 : 2011 Reinforced concrete pressure pipe, steel-cylinder type.  

 ANSI/AWWA  C 301 : 2014 Prestressed concrete pressure pipe, steel-cylinder type. 

 ANSI/AWWA  C 302 : 2011 Reinforced concrete pressure pipe, noncylinder type. 

 ANSI/AWWA  C 304 : 2014 Design of prestressed concrete cylinder pipe. 



- 6 - 
 

 

ราชกิจจานุเบกษา 
 

คําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๓๒๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด 
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป (133, ตอนพิเศษ 310 ง (28 ธ.ค. 2559) 45) 

คําสั่งจังหวัดยะลา ที่ ๔๙๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพ้ืนที่น้ําจืด เขตพ้ืนที่
 จังหวัดยะลา (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป (133, ตอนพิเศษ 310 ง (28 ธ.ค. 2559) 46) 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
 อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป (133 , ตอนพิเศษ 310 ง (28 ธ.ค. 
 2559) 47) 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง              
 ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป (133 , ตอนพิเศษ 310 ง (28 ธ.ค.  
 2559) 50) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 
 ฉบับกฤษฎีกา (134, ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค. 2560) 24) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญ   
 ในวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป                
 (134, ตอนพิเศษ 70 ง (7 มี.ค. 2560) 4-5) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
 และงานทั่วไป (134, ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค. 2560) 22-23) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบั ติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียน 
 แช่เยือกแข็งตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ   
 งานทั่วไป (134, ตอนพิเศษ 48 ง (16 ก.พ. 2560) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๗๓ พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์- 
 อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ํายางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระ -      
 กักเก็บน้ํา (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป (133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 10) 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ําควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
 (133,ตอนพิเศษ 310 ง (28 ส.ค. 2559) 40) 
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ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดระยอง เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับกิจการการเพาะเลี้ยง
 สัตว์น้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
 (133, ตอนพิเศษ 310 ง (28 ธ.ค. 2559) 41) 

พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทําอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : 
 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
 (134, ตอน 21 ก (18 ก.พ. 2560) 45-47) 

พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสําหรับการให้แสงสว่างทั่วไป : คุณลักษณะ
 ที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา             
 (134, ตอน 24 ก (24 ก.พ. 2560) 55-57) 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับบัญญัติ (134, ตอน 5 ก (15 ม.ค. 
 2560) 8-11) 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มไก่งวงแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ พ.ศ. ๒๕๕๙               
 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป (134, ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค. 2560) 12-21) 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 
 ฉบับประกาศและงานทั่วไป (134, ตอนพิเศษ 2 ง (4 ม.ค. 2560) 2-12) 
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INFORMATION FILES 
 
IF 15 (64)  Antioxidant evaluation and composition analysis of extracts from Fuzhuan brick 
 tea and its comparison with two instant tea products (Journal of AOAC 
 International 100 (3) 2017 : 653-660) 

IF 100 (418)  Are your sunscreens infra-ready? (Cosmetics and Toiletries 132 (9) October 2017 :  
  44-56, 58) 

IF 100 (417)  Astaxanthin & beta-glucan for healthy skin (Beauty 11, 2016 : 27-29)  

IF 51 (244)  Automation and inspection sensor technology ensure high quality and consistent  
  flow of good parts in elastomer processing (Rubber World 255 (3) 2016 : 27-29) 

IF 33 (59)  Baseline practices for the application of genomic data supporting regulatory food  
  safety (Journal of AOAC International 100 (3) 2017 : 721-731) 

IF 81 (174)  Carrot moisturizing body lotion (HAPPI (Household & Personal Products Industry)  
  54 (5) 2017 : 14-16) 

IF 51 (246)  Challenge of rubber/graphene composites aiming at real applications (Rubber  
  Chemistry  and Technology Frontiers 90 (2) 2017 : 225-237) 

IF 36 (39)  Computer-aided craniofacial superimposition using a quasi-newton iterative closest  
  point approach (Science Asia 42 (2) 2016 : 136-145) 

IF 51 (245)  Creating a new industry standard for sustainable, "green" carbon blacks (Rubber 
  World 255 (5) 2017 : 34-37) 

IF 15 (65)  Determination of ethanol in Kombucha products : single-laboratory validation, first  
  Action 2016.12 (Journal of AOAC International 100 (3) 2017 : 732-736) 

IF 55 (140)  Effect of different frying methods on the total trans fatty acid content and  
 oxidative stability  of oils (Journal of the American Oil Chemists' Society 94 (7)  
 2017 : 923-934) 

IF 30 (82)  Evaluation and optimisation of methylene blue removal measurement uncertainty 
  In photodegradation studies (Accreditation and Quality Assurance 22 (4) 2017 :  
  217-226) 

IF 108 (119)  Formulating soft-touch coatings : a balancing act (Coatings Tech 13 (7) 2016 : 47-51)  
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IF 92 (231)  Geologically-inspired strong bulk ceramics made with water at room temperature  
  (Nature Communications 8, 2017 : 1-8) 

IF 106 (88)  High-performance multifunctional fuel additives derived from renewable fatty  
  acids and phosphazene (Journal of the American Oil Chemists' Society 94 (8) 
  2017 : 1111-1119) 

IF 60 (62)  How honey is processed (Food Technology 71 (6) 2017 : 115-117) 

IF 107 (133)  Influence of packaging and storage conditions on quality parameters and shelf life  
  of solar-dried banana (Songklanakarin Journal of Science and Technology  
  39 (2) 2017 : 253-260) 

IF 39 (36)  Lightweight bioplastic carrier bags a top EU priority (The Rubber International 19 (9)  
  2017 : 24-25)  

IF 125 (49)  The need for technical improvement in the plastics recycling industry in middle- 
  income countries : the peruvian case (Progress in Rubber, Plastics and  
  Recycling Technology 32 (4) 2016 : 201-212) 

IF 80 (31)  Pearly whites with an eye on the latest trends in oral care (Soap, Perfumery &  
  Cosmetics 90 (6) 2017 : 49-50, 52) 

IF 89 (53)  Physicochemical properties of cassava starch and starch-keratin prepared biofilm  
  (Songklanakarin Journal of Science Technology 38 (4) 2016 : 349-355) 

IF 125 (50)   Plastic waste particles in mortar composites : sulfate resistance and thermal  
  coefficients (Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology 33 (3)  
  2017 : 171-201) 

IF 97 (66)  Purity evaluation of curcumminoids in the turmeric extract obtained by accelerated  
  solvent extraction (Journal of AOAC International 100 (3) 2017 : 586-591) 

IF 8 (120)  Response surface optimization of ethanol production from banana peels by organic 
  acid hydrolysis and fermentation (Songklanakarin Journal of Science and  
  Technology 39 (2) 2017 : 245-252) 

IF 29 (69)  The return of aroma chemicals. What is the fastest way to move a new aroma  
  chemical from its initial availability to being a profitable worthwhile success?  
  (Perfumer & Flavorist 42 (12) 2017 : 34-37) 
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IF 80 (30)  Smiles better : natural calcium carbonate (NCC) is a multifunctional ingredient for  
  use in oral care (Soap, Perfumery & Cosmetics 90 (6) 2017 : 66-68, 70) 

IF 17 (85)  Study on the influence of tea extract on probiotics in skim milk : from probiotics  
  propagation to metabolite (Journal of Food Science 81 (8) 2016 : M1981-M1986) 

IF 29 (70)  Synthesizing the future. How can brands, supplier and the F&F industry as a whole  
  Create the message that synthetics are safe and effective to use for consumers,  
  ad for the planet? (Perfumer & Flavorist 42 (12) 2017 : 38-45) 

IF 96 (82)  Under attack : the treat of insects to agriculture is set to increase as the planet  
  warm.  What action can we take to safeguard our crop? (Nature 501 (7468)  
  2013 : S15-S17) 

IF 29 (68)  Understanding the chemistry and evolution of chocolate flavor (Food Technology  
  71 (6) 2017 : 71-72, 75-76,78, 80-81)  
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บทความวารสารภาษาไทย 

"all coco" ดันมะพร้าวน ้าหอมไทย สร้างความนิยมทั่วโลก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 52-53) 

กระท้อนลอยแก้ว (เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 2560) 54-55) 

"กล้วยทอด-จิ มนม" ในต้านาน คิวยาวลูกค้าคอยจนเป็นลม! (เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 2560) 68-70) 

การขึ นรูปเซรามิก ด้วยวิธีการผลิตแบบเพ่ิมเนื อวัสดุ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ.85 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 45-48) 

การน้าเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ.85 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 24-28) 

การวัดอุณหภูมิ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหการ 34, 401 (ส.ค. 2560) 59-66) 

การวิเคราะห์ทดสอบ วัสดุและผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตแบบเพ่ิมเนื อวัสดุ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ.85 (เม.ย.-มิ.ย. 
 2560) 37-44) 

การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน (นิตยสารยางไทย 8, 9 (ก.ย. 2560) 7-13) 

เกษตรหลังเกษียณ ประสบการณ์ 4 ปี กับ สับปะรด MD-2 (ตอนที่ 1) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 65-67) 

เกษตรหลังเกษียณ ประสบการณ์ 4 ปี กับ สับปะรด MD-2 (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 653 (ส.ค. 2560)  
 44, 46, 48) 

เกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ผู้บริหารกะทิชาวเกาะ ชี  ตลาดบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าว ยังสดใส (เทคโนโลยีชาวบ้าน 
 29, 653 (ส.ค. 2560) 32, 34-35) 

ไก่แจ้เบญจรงค์ ลีน่าฟาร์ม คุณภาพเยี่ยม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 (ก.ย. 2560) 90-91) 

ไก่ซิลกี  ไก่โปแลนด์ ฮิตติดลมบน เลี ยงขายในบ้านชิลๆ รายได้เดือนละแสน (เส้นทางเศรษฐี 23, 418 (ก.ค. 2560)           
 84-85) 

"ไข่ตุ้ม โต้รุ่ง" ภารกิจขุน "หมู" ของ "มิน รตวรรณ" (เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 2560) 50-51) 

เครื่องกรองน ้าดื่ม&ปั่นไฟ ในหนึ่งเดียว นวัตกรรมพกพาจิ๋วแต่แจ๋ว เพ่ือการยังชีพในช่วงภัยพิบัติ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 20, 4 (2560) 4-11) 

จาก Escalator สู่ escalator ก้าเนิดบันไดเลื่อน (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ.85 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 20-23) 

ชาดอกอัญชันสวย รวยได้  (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 122-123) 
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ชุดตรวจไส้เดือนฝอยโดยใช้คลื่นความถี่เหนือเสียง เสริมแกร่งส่งออก "พรรณไม้น ้า" สู่ตลาดโลก (เทคโนโลยี ชาวบ้าน                
 29, 652 (ส.ค. 2560) 94-95) 

ไชยา คะน้าเม็กซิกัน ปลูกง่าย กินง่าย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 (ก.ย. 2560) 70-71) 

เด็กสิงห์บุรี ลาออกจากงานมาดูแลพ่อป่วย หัวคิดดี เลี ยงปูนา บังคับผสมพันธุ์ปีละ 3 ครั ง โกยเงินล้าน (เส้นทางเศรษฐี 
 23, 420 (ก.ย. 2560) 46-47) 

แทบไม่อยากเชื่อหู! "ลูกชิ นหมูปิ้ง-ลูกชิ นทิพย์" ก้าลังการผลิตวันละ 7 แสนไม้ ตั งเป้ายอดปีนี  800 ล้าน!! (เส้นทางเศรษฐี        
 23, 420 (ก.ย. 2560) 14-16, 18) 

นักข่าวเกษตร ผันตัวค้าขายมะละกอ สุดรุ่ง!! ส่งห้างใหญ่-ขึ นเสิร์ฟสายการบิน (เส้นทางเศรษฐี 23, 418 (ก.ค. 2560)                
 50-51) 

น ้าพริกกุ้ง เมนูกินง่ายสร้างเงินแสน โอท็อป จ.ตาก ลูกค้าคนจีนชอบเล็งขยายส่งออก (เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 
 2560) 58-59) 

น ้าพริกมะขาม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 114-115) 

น ้าสกัดใบไผ่ (Bamboo leaf extract) จากไผ่นวลราชินีของ ประสานสุขสุทธิ์  ที่สระแก้ว (เทคโนโลยีชาวบ้าน             
 29, 653 (ส.ค. 2560) 74-75) 

น ้าสลัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เมนูเฮลท์ตี ที่น่าซื อ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 (ก.ย. 2560) 101-102) 

แนะน้าให้รู้จักวัวนมเมืองร้อนจิโรล้านโด้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 83-85) 

บัณฑิตแม่โจ้ หันหลังให้งานบริษัท มาปลูกองุ่นไร้เมล็ดเป็นงานสร้างรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 
 39-41) 

บัวบกอาหารป้องกันอัลไซเมอร์ (หมอชาวบ้าน 39, 461 (ก.ย. 2560) 59-61) 

บ้านห่อหมก อาหารอร่อย เมืองพังงา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 60-61) 

ปฏิบัติการก้าจัดสารไนไตรต์ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ.85 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 53-58) 

ปลาร้าสับผัดสุกรสแซ่บสูตรเด็ดของป้าปุ๊ จากเมืองชัยนาท (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 106-107) 

เป็ดไข่สายพันธุ์แท้ มีคุณภาพ เลี ยงง่าย โตดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กบินทร์บุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 
 (ก.ย. 2560) 61-63) 
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แปรรูปผลไม้เพ่ือการส่งออก...ผลไม้ในถุงรีทอร์ต แยม มังคุด -เงาะ ซอสพริกใส่สับปะรด ผลิตภัณฑ์ที่น่าลงมือท้า
 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 116-118) 

ผลิตพลังงานทดแทนแบบพึ่งพาตัวเอง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560)                  
 74-75) 

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย...งามแบบศิลปะพื นบ้าน ของคนอุบลฯ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 653 (ส.ค. 2560) 106-107) 

พริกสด-กระเทียมปอกเปลือกของง่ายๆ ที่คนมองข้าม สู่ธุรกิจระดับประเทศ ส่งร้านดังเอ็มเค (เส้นทางเศรษฐี 23, 418 
 (ก.ค. 2560) 42-43) 

ไฟฉายก้าเนิดแสงสว่างด้วยหลอดแอลอีดีแบบพกพา ส้าหรับเกษตรกรสวนยางพารา (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 4 
 (2560) 65-68) 

มจธ. โชว์นวัตกรรมฟองน ้า เช็ดท้าความสะอาดคราบน ้ามันและแผ่นเช็ดเครื่องส้าอางจากเส้นใยนุ่น  (INDUSTRIAL 
 TECHNOLOGY REVIEW 23, 298 (ก.ย. 2560) 114-115) 

มทร.ธัญบุรี คิดแผ่นฟิล์มสมุนไพร พญายอแห่งแรกรักษาแผลในช่องปากผู้ป่วยมะเร็ง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 
 (ต.ค. 2560) 62-63) 

"มะพร้าว พืชเศรษฐกิจท้าเงิน (ตอนที่ 3) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 81-83) 

"มะระขี นกยักษ์" โอกินาวา จากญี่ปุ่น ปลูกได้ดี สร้างรายได้งาม กิโลละ 100 บาท ที่สวนคุณลี พิจิตร (ตอนจบ) 
 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 16, 18, 20) 

"แม่อ้านวย" ต้นต้ารับ ปลาสลิดคุณภาพ รสดี ของ อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 
 (ก.ย. 2560) 106-108) 

ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์น้าชุมชนเลี ยงจิ งหรีด สร้างรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 653 (ส.ค. 2560) 60-61) 

รัตนชัย ฟาร์มไส้เดือน สตูล เดินหน้าส่งขายมาเลเซีย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 653 (ส.ค. 2560) 67-69) 

"ร้านหม่้าแม่อ้น" สูตรโบราณดั งเดิม ต้นต้ารับหม่้าแซ่บ บ้านบัว ชัยภูมิ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 
 108-109) 

เรืองศักดิ์ เกตุเจริญ เลี ยงปลาหมอสี ด้วยรัก จึงเกิดรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 653 (ส.ค. 2560) 90-91) 

โรงเพาะเห็ดเคลื่อนที่ ไซซ์มินิ ใช้พื นที่ 1.7 ตร.ม. ท้าเงินได้ไม่ยาก (เส้นทางเศรษฐี 23, 418 (ก.ค. 2560) 44-45) 

เลี ยงเป็ดไข่พันธุ์ปากน ้า เน้นแปรรูปไข่ขายของ ลัดดาวัลย์ อึงสวัสดิ์ ที่ฉะเชิงเทรา  (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 (ก.ย. 
 2560) 64-66) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทอง หนองบัวล้าภู ผลิตข้าวฮางคุณภาพ ส่งออก สร้างรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน                  
 30, 656 (ต.ค. 2560) 104-105) 

สมองมนุษย์ (หมอชาวบ้าน 39, 461 (ก.ย. 2560) 10-13) 

ส้มโอ ทับทิมสยามพืช GI (จีไอ) ไม้ผลเงินล้านของเกษตรกรชาวปากพนัง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 
 72-73) 

"สวนแก้วมังกรสมคิด" ปลูกเสริมจากการท้านา สร้างรายได้ดีที่วชิรบารมี พิจิตร (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน                      
 29, 655 (ก.ย. 2560) 16, 18, 20) 

สับปะรด ประโยชน์มาก... ซะเม่ือไหร่ (หมอชาวบ้าน 39, 461 (ก.ย. 2560) 6-8) 

หญ้าหนวดแมวดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ (หมอชาวบ้าน 39, 461 (ก.ย. 2560) 20-23) 

หมาก ผลไม้คนไทย (โบราณ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 653 (ส.ค. 2560) 116-117) 

หว้าขาว ผลไม้แปลกตา น่าปลูก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 655 (ก.ย. 2560) 26, 28, 30) 

อดีตกุ๊ก ร้านอาหารไทยที่เยอรมนี กลับบ้านเกิด เปิดฟารฺ์มเลี ยงไก่สวยงาม น้าเข้าจากต่างประเทศฟันรายได้                                    
 7 หมื่น/เดือน (เส้นทางเศรษฐี 23, 420 (ก.ย. 2560) 40-41) 

อินทผลัม กินผลสด ของ ปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ที่นนทบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 652 (ส.ค. 2560) 42-43) 

"เอนไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน" นวัตกรรมพัฒนาสิ่งทอ ประหยัดต้นทุน พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีชาวบ้าน                    
 29, 653 (ส.ค. 2560) 94-95) 

ฮิวมัส ลีโอ-กรีน สารปรับปรุงดิน วิสาหกิจชุมชนสันทราย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 656 (ต.ค. 2560) 48, 50) 
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กฤตภาค 

ก17741 เทคโนโลยีไอบีเอ็มช่วยนักวิทย์ประกอบจีโนมยุง (เดลินิวส์ ฉ. 24,673 (2 พ.ค. 2560) 23) 

ก17742 ส่งเสริมใช้มันส ำปะหลังเป็นอำหำรปลำ (เดลินิวส์ ฉ.24,674 (3 พ.ค. 2560) 20) 

ก17743 สัมผัสสุริยครำส (ไทยรัฐ 68, 21707 (27 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17744 ตัดสับปะรดทูอินวัน นำทีละ10 ผล (ไทยรัฐ 68, 21707 (27 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17745 แก้มลิงบำงระก ำ..เห็นผล GCF สนใจปรับวิถีรับโลกร้อน (ไทยรัฐ 68, 21708 (28 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17746 ก้ำวทันนวัตกรรมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้ำน (ไทยรัฐ 68, 21708 (28 มิ.ย. 2560) 20) 

ก17747 หนนุตั้งธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนกำรผลิต (เดลินิวส์ ฉ.24,730 (28 มิ.ย. 2560) 20) 

ก17748 พิสูจน์ประวัติศำสตร์จำกหิน (ไทยรัฐ 68, 21652 (3 พ.ค. 2560) 7) 

ก17749 วิจัยพบเกลือไม่ได้ท ำให้ดื่มน้ ำมำกขึ้นแต่กลับดื่มน้อยลง (ไทยรัฐ 68, 21653 (4 พ.ค. 2560) 7) 

ก17750 ชุดควบคุมระบบน้ ำอัจฉริยะพันบำทรองรับพื้นที่ 625 ไร่ (ไทยรัฐ 68, 21653 (4 พ.ค. 2560) 7) 

ก17751 โพโมะคิดส์ สตำร์ทอัพไทยดังไกลทั่วโลก (เดลินิวส์ ฉ.24,675 (4 พ.ค. 2560) 23) 

ก17752 ผุดอินโนอะกรีสร้ำงเกษตรกร 4.0 (เดลินิวส์ ฉ.24,675 (4 พ.ค. 2560) 23) 

ก17753 ‘วัสดุฝังในกะโหลกศีรษะฯ’ งำนวิจัยคนไทยในบัญชีนวัตกรรม (เดลินิวส์ ฉ.24,675 (4 พ.ค. 2560) 23) 

ก17754 บ้ำนลิพอนหัวหำร-บ่อแร่ ผลิต‘เห็ดอินทรีย์’ สร้ำงรำยได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (มติชน 40, 14298  
 (4 พ.ค. 2560) 7) 

ก17755 แนะแนวทำงป้องกันเพลี้ยไฟในแปลงมะลิเก็บดอก (เดลินิวส์ ฉ.24,676 (5 พ.ค. 2560) 22) 

ก17756 กระจูด..ทรัพย์ในป่ำพรุ แปรเงินพันเป็นหลักล้ำน (ไทยรัฐ 68, 21654 (5 พ.ค. 2560) 7) 

ก17757 ครกสำกไม้น้ ำเกลี้ยงยโสธรขำยดีตีตลำดอำเซียน (เดลินิวส์ ฉ.24,678 (7 พ.ค. 2560) 4) 

ก17758 ปุ๋ยหมักมูลแพะ ท ำเองได้ช่วยลดต้นทุน (เดลินิวส์ ฉ.24,680 (9 พ.ค. 2560) 22) 

ก17759 นวัตกรรม ‘กุง้กุลำด ำโอเมก้ำ’ (เดลินิวส์ ฉ.24,680 (9 พ.ค. 2560) 23) 

ก17760 สดร.จับมือญี่ปุ่นพัฒนำดำรำศำสตร์วิทยุ (เดลินิวส์ ฉ.24,680 (9 พ.ค. 2560) 23) 

ก17761 มือหุ่นยนต์รินเบียร์ (ไทยรัฐ 68, 21657 (8 พ.ค. 2560) 7) 
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ก17762 นักวิทยำศำสตร์นำซำ ทึ่ง ‘เสียงเงียบ’ จำกดำวเสำร์ (มติชน 40, 14302 (8 พ.ค. 2560) 14) 

ก17763 ชำวสวนมะพร้ำวกำรันตีสูตร มธ.บังคับลูกดกได้พล (ไทยรัฐ 68, 21659 (10 พ.ค. 2560) 7) 

ก17764 วว.ส่งเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นเงิน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10457 (10 พ.ค. 2560) 19) 

ก17765 ก.วิทย์ย้ ำชัด พ.ร.บ.นิวเคลียร์เน้นคุ้มครองคน-สิ่งแวดล้อม (เดลินิวส์ ฉ.24,682 (11 พ.ค. 2560) 23) 

ก17766 แปลงใหญ่เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์น ำร่องข้ำว-ข้ำวโพดพ้ืนที่ตำก (ไทยรัฐ 68, 21660 (11 พ.ค. 2560) 7) 

ก17767 ฝุ่นละออกจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินอำจก่อผลร้ำยแรงต่อชีวิต (ไทยรัฐ 68, 21661 (12 พ.ค. 2560) 7) 

ก17768 ภูมิปัญญำ..ท ำนำครบวงจรแปรรูปเป็นหมี่จักรำช (ไทยรัฐ 68, 21661 (12 พ.ค. 2560) 7) 

ก17769 ‘มะกรูดมัลเบอร์รี่’ แปลงโฉมผลไม้..ได้เงินดี (เดลินิวส์ ฉ.24,685 (14 พ.ค. 2560) 20) 

ก17770 6 จังหวัดภำคตะวันออกก ำจัดหนอนหัวด ำมะพร้ำวต่อเนื่อง (เดลินิวส์ ฉ.24,686 (15 พ.ค. 2560) 22) 

ก17771 สภำพภูเขำน้ ำแข็งขั้วโลก (ไทยรัฐ 68, 21664 (15 พ.ค. 2560) 7) 

ก17772 ธรณีพิโรธปลูกพืชไม่ได้ทำงน้ ำเปลี่ยนจุลินทรีย์ตำย (ไทยรัฐ 68, 21665 (16 พ.ค. 2560) 7) 

ก17773 กรมอุทยำนฯ น ำเทคโนโลยีเฝ้ำระวังพ้ืนที่จำกกำรบุกรุก (เดลินิวส์ ฉ.24,687 (16 พ.ค. 2560) 22) 

ก17774 แนะเกษตรกรปลูกทุเรียนเฝ้ำระวัง เพลี้ยไก่แจ้ (เดลินิวส์ ฉ.24,687 (16 พ.ค. 2560) 22) 

ก17775 จ ำลองกำรอำศัยบนดวงจันทร์ (ไทยรัฐ 68, 21666 (17 พ.ค. 2560) 7) 

ก17776 ขำยฝัน..ข้ำวอินทรีย์แปลงใหญ่โรงสีทั่วไทย..มีแค่ 2 แห่ง (ไทยรัฐ 68, 21666 (17 พ.ค. 2560) 7) 

ก17777 ทุ่งกุลำฯ ร้ำงปลำหลดประมงตั้งธนำคำรผสมพันธุ์ (ไทยรัฐ 68, 21668 (19 พ.ค. 2560) 7) 

ก17778 ‘ผักตบชวำ’ กับประเทศไทย 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10466 (19 พ.ค. 2560) 2) 

ก17779 ส่งเสริมกำรเกษตรขยำยผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (เดลินิวส์ ฉ.24,690 (19 พ.ค. 2560) 22) 

ก17780 ‘Arincare’ ตัวช่วยร้ำนขำยยำ (เดลินิวส์ ฉ.24,689 (18 พ.ค. 2560) 23) 

ก17781 พบดำวเครำะห์ดวงใหม่คล้ำยดำวเนปจูน (ไทยรัฐ 68, 21667 (18 พ.ค. 2560) 7) 

ก17782 วันข้ำวและชำวนำแห่งชำติ (เดลินิวส์ ฉ.24,691 (20 พ.ค. 2560) 21) 

ก17783 มองกำรเปลี่ยนแปลง...อนำคตโลก (4) (เดลินิวส์ ฉ.24,692 (21 พ.ค. 2560) 4) 

ก17784 นวัตกรรมหุ่นยนต์ตอบโจทย์อนำคต (มติชน 40, 14316 (22 พ.ค. 2560) 15) 
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ก17785 สีอำเซียน (เดลินิวส์ ฉ.24,710 (8 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17786 ไอบีเอ็ม ‘วัตสัน’ กับกำรรักษำมะเร็ง (เดลินิวส์ ฉ.24,710 (8 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17787 หุ่นยนต์ของอีลอน มัสก์ (เดลินิวส์ ฉ.24,710 (8 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17788 อุปกรณ์ห่อ–เก็บผลไม้ ลงทุนหลักร้อยไม่ง้อแรงงำน (ไทยรัฐ 68, 21688 (8 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17789 ‘จับเลี้ยงวังหลัง’ แจ้งเกิดด้วยสตอรี (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10486 (8 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17790 ‘งำนพิมพ์ภำพลงไม้’ สวยมีคุณค่ำ…เพ่ิมมูลค่ำ (เดลินิวส์ ฉ.24,712 (10 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17791 สกัดสำรเปลือกกล้วยไข่ ลดขยะ–เพ่ิมมูลค่ำ 120 เท่ำ (ไทยรัฐ 68, 21687 (7 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17792 กล่องข้ำวคุณแม่ (เดลินิวส์ ฉ.24,709 (7 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17793 เท่ำทันสุขภำพตำ ‘ต้อกระจก’ ในผู้สูงอำยุ (เดลินิวส์ ฉ.24,709 (7 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17794 ‘โคเวสโตรฟิล์ม’ มำกกว่ำกำรเคลือบ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10485 (7 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17795 มข.วิจัยฟ้ำทะลำยโจรฆ่ำเซลล์มะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10485 (7 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17796 กระท้อน (เดลินิวส์ ฉ.24,703 (1 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17797 โรงเรือนไทย...สูงเข้ำไว้ (ไทยรัฐ 68, 21681 (1 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17798 ไบโอเทค+เจียไต๋..สร้ำงนวัตกรรมสกัดโรคผลพืชตระกูลแตงเน่ำ (ไทยรัฐ 68, 21681 (1 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17799 พริกไทย (เดลินิวส์ ฉ.24,704 (2 มิ.ย. 2560) 22) 

ก17800 ผลิตภัณฑ์เกลือ กังหันทอง เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร สู่สปำชั้นน ำระดับโลก (เดลินิวส์ ฉ.24,704 (2 มิ.ย. 
 2560) 22) 

ก17801 คลินิกควำมงำม 4.0 ตอบเทรนด์สูงวัย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10479 (1 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17802 ‘กรมวิทย์บริกำร’ ส่งเสริมโอท๊อปนครสวรรค์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10479 (1 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17803 ซอฟต์แวร์พำร์ค–สวทช. เปิดเวที ‘สตำร์ทอัพ’ เฟ้นไอเดียดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10479 (1 มิ.ย. 
 2560) 29) 

ก17804 ‘แมงกะพรุน’ ควำมต่ำงในสกินแคร์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10480 (2 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17805 ‘ศูนย์นวัตกรรม’ วว.ขยับวิจัยพำณิชย์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10501 (23 มิ.ย. 2560) 27) 
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ก17806 ‘สิ่งทอท้องถิ่น’ ศึกษำใช้สีดินย้อมผ้ำ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10501 (23 มิ.ย. 2560) 27) 

ก17807 วิศวกรรมย้อนรอยอย่ำงสร้ำงสรรค์หนุนคนไทยพัฒนำเครื่องจักรใช้เอง (เดลินิวส์ ฉ.24,724 (22 มิ.ย.  
 2560) 23) 

ก17808 หุ่นยนต์ก ำจัดวัชพืชในนำข้ำว (เดลินิวส์ ฉ.24,724 (22 มิ.ย. 2560) 23) 

ก17809 กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมด ำ 11 หลุมในอวกำศ (ไทยรัฐ 68, 21702 (22 มิ.ย. 2560) 7) 

ก17810 นักวิทยำศำสตร์คิดค้นยำท ำผิวสีแทนโดยไม่ต้องอำบแดด (ไทยรัฐ 68, 21702 (22 มิ.ย. 2560) 7) 
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สนใจเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. : 0-2201-7250-55 

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

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

	1.ปก ม.ค. 61
	2. contents
	3.Books,E-Book, ม.ค.61
	4. STANDARDS & REGULATIONS
	5. ราชกิจจานุเบกษา
	6. INFORMATION FILES
	7. บทความวารสารภาษาไทย
	8. กฤตภาค
	9. วิธีสืบค้นผ่าน siweb



