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BOOKS, E-BOOK, THESES AND PAMPHLETS 
 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
 
Ref. 
543 
WIL Comprehensive analytical chemistry ; v.56 / edited by Vadim A. Davankov and  
V.56  Maria P. Tsyurupa.  Amsterdam : Elsevier, c2011.  xxiii, 648 p. 
 
Ref. 
543 
WIL  Davankov, Vadim A. 
V.56    Hypercrosslinked polymeric networks and absorbing materials : synthesis,  
  properties, structure, and applications / Vadim A. Davankov and Maria P.  
  Tsyurupa.  Amsterdam : Elsevier,  c2011.  xxiii, 648 p. 
 
CHEMICAL ENGINEERING 
 
Ref. 
660.2 
ADV  Advances in chemical engineering, v.38-38 / edited by J C Schouten.  Amsterdam : 
V.38-39  Elsevier / Academic Press, c2010.  xi, 253 p. 
 
DIRECTORIES 
 
TD 
HASLA  Hazardous Substances Logistics Association. 
2009-2010   Thailand hazardous substances and chemical related industries directory,  
  2009-2010 / Hazardous Substances Logistics Association ... [et al.],  Bangkok : 
  Hazardous Substances Logistics Association,  c2009.  1 v. 
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TD  
THAb  Thailand business pages :  industrial buyer's guide, 2010-2011.  Bangkok :  T.B.P.  
2010-2011   Pub. Co., Ltd.  [c2010-2011].  1 v. (various pagings) 
 
TD 
677.0025 
THA Thailand trade buyer’s guide : textile 2009 / TTIS Co. Ltd.  Bangkok : TTIS, c2009. 
2009  1 v. 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
Ref. 
664.072 
AFR Advances in food and nutrition research / edited by Steve L. Taylor.  Amsterdam : 
v.59-60  Elsevier / Academic Press, c2010. 2 v. 
 
664.00284  
CLA Clark, J. Peter. 
   Practical design, construction and operation of food facilities / J. Peter Clark. 
  Amsterdam : Elsevier / Academic Press,  c2009.  vii, 317 p.   (Food science and  
  technology ; international series.) 
 
Ref. 
664.06   
NRC  Food chemicals codex : 2010-2011 /  authority of the United States Pharmacopeial  
7th ed.  Convention, prepared by the Council of Experts and published by the Board of  
  Trustees.  7th ed.  Rockvill, Md. : The United States Pharmacopeial Convention,  
  c2010.  xxi, 1405 p. 
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MICROBIOLOGY 
 
Ref. 
576.05 
ADV Advances in applied microbiology, v.73 / edited by Allen I. Laksin, Sima Sariaslani,  
V.73  Geoffrey M. Gadd. Amsterdam : Elsevier / Academic Press, c2010.  ix, 119 p.  
 
ORGANIC CHEMISTRY 
 
Ref. 
547.78 
ADV  Advances in carbohydrate chemistry and biochemistry ; v.64 / editor Derek Horton. 
V.64  Amsterdam : Elsevier, c2010. xiii, 547 p. 
 
Ref. 
547.75 
ADV Advances in protein chemistry and structural biology ; v.79-80 / edited by Alexander  
V.79-80  McPherson.  Oxford, U.K. : Elsevier / Academic Press, c2010.  2 v. 
    
Ref. 
547.72 
MAN The Alkaloids ; v.69 / edited by Geoffrey A. Cordell.  Amsterdam; : Elsevier /  
v.69  Academic Press, c2010.  xi, 609 p.  
 
TRANSPORTATION 
 
629.2293 
LEI Leitman, Seth. 
   Build your own plug-in hybrid electric vehicle / Seth Leitman.  New York,  
  N.Y. : McGraw-Hill,  c2009.  xxii, 281 p. (TAB green guru guides.) 
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AUDIO-VISUAL MATERIALS 
 
วีดิทัศน 
82  
แผน 1-2 กบเหินฟา  [วดีีทัศน] /  บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด,  
  c2551.  2 แผน (DVD-ROM) (กบนอกกะลา) 
 
วีดิทัศน 
83  กบตะลุยเมืองหมอ  [วีดิทัศน] /  บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ :  บริษัท ทีวีบูรพา  
แผน 1-2  จํากัด  2551.  2 แผน (DVD-ROM) (กบนอกกะลา) 
 
วีดิทัศน 
84  สินทรัพยในปฐพี  [วีดิทัศน] /  บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา  
แผน 1-2  จํากัด,  c25     2 แผน (DVD-ROM) (กบนอกกะลา) 
 
วีดิทัศน 
95 มหัศจรรยระบบประสาท / โดยความรวมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
  มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (www.most.go.th) และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (www.ipst.ac.th)  กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับกระทรวง, [2552?].  1 แผน. 
 
วีดิทัศน  
96 นิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม = Ecology and environment / โดยความรวมมือของ 
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th)  
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th) และสถาบันสงเสริมการ 
  สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.ipst.ac.th) กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับ 
  กระทรวง,  [2552?].  1 แผน. 
  
  
  
 

http://www.ipst.ac.th/
http://www.il.mahidol.ac.th/
http://www.ipst.ac.th/
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วีดิทัศน 
97 เอนไซนนารู / โดยความรวมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล  
  (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th) 
  กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับกระทรวง,  [2552?].  1 แผน. 
 
วีดิทัศน  
98 กรดเบส : บทเรียนเสริม / โดยความรวมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
  มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  (www.most.go.th)  กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับกระทรวง,  [2552?]. 1 แผน. 
   
วีดิทัศน  
99 Photosynthesis = การสังเคราะหดวยแสงแบบบูรณาการ : บทเรียนเสริม / โดยความ 
  รวมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล  
  (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th)  
  และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.ipst.ac.th) 
  กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับกระทรวง,  [2552?].  1 แผน. 
   
วีดิทัศน  
100 DNA master of life = ดีเอนเอเจาชีวิต : บทเรียนเสริม / โดยความรวมมือของสถาบัน 
  นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวง 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th)  กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับ 
  กระทรวง, [2552?]. 1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
101 อะไรอยูในอะตอม = What is inside the atom? / โดยความรวมมือของสถาบัน 
  นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล (www.il.mahidol.ac.th)  
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th)  กรุงเทพฯ : สถาบัน 
  รวมกับกระทรวง,  [2552?].  1 แผน. 
  
   
 

http://www.most.go.th/
http://www.most.go.th/
http://www.most.go.th/
http://www.ipst.ac.th/
http://www.most.go.th/
http://www.il.mahidol.ac.th/
http://www.most.go.th/
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วีดิทัศน 
102 The siamese fighting fish = ปลากัดไทย : บทเรียนเสริม  / โดยความรวมมือของ 
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th)  
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th)  กรุงเทพฯ : สถาบัน 
  รวมกับกระทรวง,  [2552?]. 1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
103 วิทยาศาสตรพืน้พิภพ = Earth science / โดยความรวมมือของสถาบันนวัตกรรมการ 
  เรียนรู มหาวิทยาลัยมหดิล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี (www.most.go.th) และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี (www.ipst.ac.th)  กรุงเทพฯ : สถาบันรวมกับกระทรวง,  [2552?]. 
  1 แผน.  
 
วีดิทัศน  
104 ไอโอดีนกับสติปญญา : บทเรียนเสริมการเรียนรูดวยตนเอง / โดยความรวมมือของ 
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th)  
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.most.go.th)  กรุงเทพฯ : สถาบัน 
  รวมกับกระทรวง,  [2552?]. 1 แผน.  
 
 

http://www.il.mahidol.ac.th/
http://www.most.go.th/
http://www.ipst.ac.th/
http://www.il.mahidol.ac.th/
http://www.most.go.th/
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat. file 169 : Lint remover 
 

1. EP    1,566,139 Cleaning device for lint removal. 
2. US   3,906,578 Lint remover having localized projections.   
3. US   5,878,457 Coreless lint-removing tape roll. 
4. US   6,427,278 Lint roller assembly. 
5. US   7,003,844 Clothes lint ball removal system.   
6. US   7,186,207   Roller construction for detritus removal. 
7. US   7,600,286 Lint roller assembly.  
8. US   2006/174,435   Lint removal apparatus with pull tab for adhesive coated 

    sheets.   
9. US   2008/196,186 Lint Patch - Portable disposable lint and particle  

   removers.  
10. US   2009/255,073 Lint removing stick. 
11. US   2010/218,324    Rubberized lint remover. 
12. WO 2007/078,740 Lint remover. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
STANDARDS & REGULATIONS 
 
Std. 
ASTM ASTM International. 
2011   Annual book of ASTM standards 2011, sect. 2, 10,  14, 15 / ASTM  
  International.  West Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2011. 5 v. 
 
Std. 
JISf  Japanese Standards Association. 
2010    Ferrous materials & metallurgy I - II / Japanese Standards Association. Tokyo : 
V.1-2  The Association,  c2010.  2 v. 
 
Std. 
JISm  
2010  Japanese Standards Association. 
   Machine elements ; 2010 / Japanese Standards Association.  Tokyo : The  
  Association,  c2010.  2512 p. 
 

Std. 
JISe  Japanese Standards Association. 
2010    Metal surface treatment / Japanese Standards Association.  Tokyo : The  
  Association, c2009.  1838 p. 
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AUSTRALIA 
 
 NATIONAL ASSOCIATION OF TESTING AUTHORITIES 

 NATA Technical Note 7 – 2011   Electronic Measuring Equipment as Reference  
   Standards. 
 NATA Technical Note 8 – 2009  The In-situ Calibration of Barometers. 
 NATA Technical Note 13 – 2010  User Checks and Maintenance of Laboratory  
   balances. 
 NATA Technical Note 17 – 2009   Guidelines for the Validation and Verification of  
   chemical Test Methods.     
 NATA Technical Note 19 – 2009 Liquid-in-Glass Thermometers - Selection Use  
   and Calibration Checks. 
 NATA Technical Note 23 – 2008 Quality assurance in chemical testing  
   laboratories. 
 NATA Technical Note 27 – 2007 Internal Audits and Management Review. 
 NATA Technical Note 28 – 2009 In-house Calibrations and Measurement  
   uncertainty. 
 NATA Technical Note 33 – 2009  Guidelines for Estimating and Reporting  
   Measurement Uncertainty of Chemical Test  
   Results. 
 NATA Technical Note 34 – 2009 Accreditation of clinical non-human specimen  
   testing in the field of Medical Testing 

 
ประเทศไทย 

 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 1532 – 2552 บัตรช้ีบงลักษณะเฉพาะตัว – บัตรวงจรรวม 
[ISO/IEC 7816 – 3 (2006)]    เลม 3 บัตรมีตัวสัมผัส – การเช่ือมตอทาง 
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  ไฟฟาและพิธีการสงผานสัญญาณ  
 มอก. 1533 – 2552 บัตรช้ีบงลักษณะเฉพาะตัว – บัตรวงจรรวมมีตัว 
 [ISO/IEC 7816 – 4 (2005)]    สัมผัส เลม 4 โครงสรางการรักษาความลับ 
    และคําส่ังสําหรับการ แลกเปล่ียน   
 มอก. 1537 – 2552 อุปกรณจายกําลังไฟฟาแรงดนัตํ่า ดานออกเปน 
 [IEC 61204 (2001)]  ไฟฟากระแสตรง – ลักษณะสมบัติเชิง 
   สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีตองการ 

  ดานความปลอดภัย  
 มอก. 1670 – 2552 อุปกรณสารกึง่ตัวนํา อุปกรณไมรวมหนวยและ 
 [IEC 60747 – 2 (2000)]    วงจรรวม เลม 2 ไดโอดเรียงกระแส   
 มอก. 1864 – 2552 อุปกรณสารกึง่ตัวนํา – อุปกรณไมรวมหนวย 
 [IEC 60747 – 7 (2000)]    เลม 7 ทรานซิสเตอรสองข้ัว   
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SELECTED ARTICLES 
 

Achieving high peak capacity production for gas chromatography and comprehensive two- 
          dimensional gas chromatography by minimizing off-column peak broadening  (Journal of  
          Chromatography A 1218 (21) 2011 : 3130-3139) 
 
Analysis of a process for capturing the CO2 resulting from the precalcination of limestone in a  
         cement plant  (Industrial & Engineering Chemistry Research  50 (4) 2011 : 2126-2132) 
 
Analytical evaluation of enzyme-linked immunosorbent assay for neonicotinoid dinotefuran for 
         potential application to quick and simple screening method in rice samples  (Talanta  84 (4)  
         2011 : 1107-1111) 
 
Arsenic and its speciation in water samples by high performance liquid chromatography inductively  
         coupled plasma mass spectrometry - last decade review  (Talanta  84 (2) 2011 : 247-261) 
 
Changes in the network structure of vulcanizates during tensile deformation  (International Polymer  
          Science and Technology  38 (4) 2011 : T49-54) 
 
Citrus innovations  (Perfumer & Flavorist  36 (3) 2011 : 34-36) 
 
Composition and regiodistribution of fatty acids in triacylglycerols and phospholipids from red and  

black rices  (Cereal Chemistry  88 (1) 2011 : 31-35) 
 

Copassengers of dietary fiber in whole grain rye and oats compared with wheat and other cereals   
         (Cereal Foods World  56 (2) 2011 : 65-69) 
 
Cost reduction in manufacturing of aerospace composites  (Plastics, Rubber and Composites  40 (2)  
         2011 : 93-99) 
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Deposition of ZnO films by combustion flame pyrolysis of solution precursors  (International  
 Journal of Applied Ceramic Technology 7 (4) 2010 : 482-492) 
 
Determination of UV filters in packaging by focused ultrasonic solid-liquid extraction and liquid  
 chromatography  (Journal of Chromatography A  1218 (21) 2011 : 3392-3399) 
 
Development and characterization of "push-pull" sampling device with fast reaction quenching  
 coupled to high-performance liquid chromatography for pharmaceutical process analytical  
 technologies  (Journal of Chromatography A 1217 (46) 2010 : 7471-7477) 
 
Development of a scalable and comprehensive infrastructure model for carbon dioxide utilization  
 and disposal (Industrial & Engineering Chemistry Research  50 (10) 2011 : 6297-6315) 
 
Designing the next generation of chemical separation membrances  (Science  332 (6030) 2011 :  
 674-676) 
 
Dietary supplementation of grape skin extract improves glycemia and inflammation in diet-induced  
 obese mice fed a Western high fat diet  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  59 (7)  
 2011 : 3035-3041) 
 
Differential detection of shrimp and crab for food labeling using polymerase chain reaction   
 (Journal of Agricultural and Food Chemistry  59 (8) 2011 : 3510-3519) 
 
Effect of flour-blasting brown rice on reduction of cooking time and resulting texture  (Cereal  
 Chemistry  88 (1) 2011 : 51-55) 
 
Effects of rotation of benzene rings on diffusion of solvents in polymer melts  (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  50 (6) 2011 : 3280-3286) 
 
Evaluating the probabilities of fluidization regimes  (Industrial & Engineering Chemistry Research  
 50 (8) 2011 : 4245-4251) 
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Evaluation of detoxification methods on toxic and antinutritional composition and nutritional  
 quality of proteins in Jatropha curcas meal  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  59  
 (8) 2011 : 4040-4044) 
 
Extract of lotus leaf (Nelumbo nucifera) and its active constituent catechin with insulin  
 secretagogue activity  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 59 (4) 2011 : 1087-1094) 
 
Flavonoid glycosides from the seeds of Litchi chinensis  (Journal of Agricultural and Food  
 Chemistry  59 (4) 2011 : 1205-1209) 
 
Formaldehyde release : AATCC test method 112 update or supplement?   (AATCC Review 10 (6)  
 2010 : 46-50) 
 
Functionalized flavors, part II  (Perfumer & Flavorist  36 (3) 2011 : 26, 28-31) 
 
Gas hydrate formation in carbon dioxide + nitrogen + water system : compositional analysis of  
 equilibrium phases  (Industrial & Engineering Chemistry Research  50 (8) 2011 : 4722-4730) 
 
Green vanilla bean quality  (Perfumer & Flavorist  36 (3) 2011 : 38, 40-42, 44-46) 
 
Identification of new strawberry sulfur volatiles and changes during maturation  (Journal of  
 Agricultural and Food Chemistry  59 (4) 2011 : 1293-1300) 
 
Inside cocoa  (Perfumer & Flavorist  36 (4) 2011 : 36, 38-40) 
 
Lithium extraction - insertion from/into LiCoPO4 in aqueous batteries  (Industrial & Engineering  
 Chemistry Research  50 (4) 2011 : 1899-1905) 
 
Long-wavelength fluorimetric determination of food antioxidant capacity using Nile Blue as reagent   
 (Journal of Agricultural and Food Chemistry  59 (6) 2011 : 2235-2240) 
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Medium-term exposure to traffic-related air pollution and markers of inflammation and endothelial  
 function  (Environmental Health Perspectives 119 (4) 2011 : 481-486) 
 
Multiresidue analytical method for the determination of antimicrobials, preservatives, benzotriazole  
 UV stabilizers, flame retardants and plasticizers in fish using ultra high performance liquid  
 chromatography coupled with tandem mass spectrometry (Journal of Chromatography A  
 1218 (22) 2011 : 3511-3520) 
 
New impeller for viscous fermentation : power input and mass transfer coefficient correlations   
 (Industrial & Engineering Chemistry Research  50 (6) 2011 : 3510-3516) 
 
A new strategy for ionization enhancement by derivatization for mass spectrometry  (Journal of  
 Chromatography B  879 (17-18) 2011 : 1159-1165) 
 
A new way to look at Fischer-Tropsch synthesis using flushing experiments  (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  50 (8) 2011 : 4359-4365) 
 
Optimization of a novel method for determination of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes in  
 hair and waste water samples by carbon nanotubes reinforced sol-gel based hollow fiber solid  
 phase microextraction and gas chromatography using factorial experimental design  (Journal  
 of Chromatography A 1218 (21) 2011 : 3400-3406) 
 
Optimization of information content in a mass spectrometry based flow-chemistry system by  
 investigating different ionization approaches  (Talanta  84 (3) 2011 : 623-631) 
 
Performance of a wet flue gas desulfurization pilot plant under oxy-fuel conditions  (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  50 (8) 2011 : 4238-4244) 
 
Personal exposures to traffic-related air pollution and acute respiratory health among Bronx  
 schoolchildren with asthma  (Environmental Health Perspectives  119 (4) 2011 : 559-565) 
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Preparation of acetonides from soybean oil, methyl soyate, and fatty esters  (Journal of Agricultural  
 and Food Chemistry  59 (7) 2011 : 3066-3070) 
 
Processing made easy with innovative low-viscosity HNBR polymers  (Rubber World  244 (1) 2011  
 : 22-26) 
 
Production of the seed germination stimulant karrikinolide from combustion of simple  
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 (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 107-126) 
 
การผลิตฟลมตนฉบับดวยเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต   (ในวงการพิมพ  33, 6 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 77-78) 
การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทยใน 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2551-2565)   (วารสารนโยบายพลังงาน  
 ฉ. 83 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 41-44) 
 
การพิมพระบบดิจิตอลในอุตสาหกรรมการพิมพไทย  (ในวงการพิมพ  33, 5 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 27-30) 
 
การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑเซรามิกดวยซอฟตแวรท่ีอาศัยเทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ  (เซรา 
 มิกส  14, 33 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 46-48) 
 
การระบุตําแหนงของแมงกานีสท่ีเจือในแบเรียมไททาเนตโดยวิธีสเปกโตรสโกปการดูดกลืนรังสีเอ็กซ    
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW  16, 207 (พ.ค. 2553) 144-145) 
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การวิเคราะหทางทฤษฎีและการทดสอบการเปล่ียนสารทําความเย็น R-22 เปนโปรเพน  (วารสาร 
 สมาคมเคร่ืองทําความเย็นไทย  9, 31 (ม.ค. 2553) 6-10) 
 
การวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมกับความสามารถในการแขงขัน  (HORIZON  1, 03 (Jan.-Mar.  
 2010) 28-29) 
 
การสังเคราะหซีโอไลตจากกากอุตสาหกรรมกระจก  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2552) 69-75) 
 
การหมักขยะอินทรียครัวเรือนในถังหมักที่มีการเติมอากาศดวยวิธีแพสซีฟแบบตางๆ  (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 127-137) 
 
การออกแบบระบบทําความเย็นท่ีดี ตอนท่ี 2   (วารสารสมาคมเคร่ืองทําความเย็นไทย  9, 31 (ม.ค.  
 2553) 12-14) 
 
กาวตอไปกับการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน  (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉ. 85 (ก.ค.-ก.ย. 2552)  
 65-69) 
 
ขาปา   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 36) 
 
ขาวใชวาจะดีเสมอไป  (ฉลาดซื้อ  16, 103 (ก.ย. 2552) 32-33) 
 
ความคืบหนาการรับซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   (นโยบาย 
 พลังงาน  ฉ. 84 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 65-69) 
 
ความม่ันคงทางอาหารโอกาสจากโลกรอน  (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 46, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 61-76) 
 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลับคืนมาท่ีวัดปาชุมชน  (วารสารสิ่งแวดลอม  13, 1 (เม.ย.-มิ.ย. 2552)  
 19-25) 
 
คุณสมบัติทางฟสิกส-เคมีของดินและน้ําของแบบจําลองพื้นท่ีนาบริเวณพื้นท่ีชุมน้ํากวานพะเยา  (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 139-148) 
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เคร่ืองขจัดส่ิงอุดตันทอระบายน้ําท้ิง  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 480 (มิ.ย. 2553) 17) 
 
เคร่ืองดื่มท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ (Functional Beverages)   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4  
 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 54-58) 
 
เคร่ืองผสมและพนยาเพื่อการเกษตร  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 47-50) 
 
เคร่ืองสกัดน้ํามันปาลมระบบแหงหีบรวม (Dry Process)   (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉ. 87 (ม.ค.-มี.ค.  
 2553) 58-60) 
 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแหงขาวแตนดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย   
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW  16, 207 (พ.ค. 2553) 146-147) 
 
จับตาพลังงานทางเลือกสําหรับยานยนตยุคใหม  (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉ. 85 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 
 15-19) 
 
โจก-ซุปกึ่งสําเร็จรูปอรอยงาย ๆ แตแฝงอันตราย  (ฉลาดซ้ือ  16, 101 (ก.ค. 2552) 21-25) 
 
ชากับอะฟลาท็อกซิน   (ฉลาดซ้ือ  16, 101 (ก.ค. 2552) 26-28) 
 
ชีวิตใตธารน้ําแข็ง  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 45-46) 
 
ใชชีวิตอยางไรท่ีข้ัวโลกใต  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 42-43) 
 
ฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2552) 17-22) 
 
ดวงจนัทรแพก็แมน  (ทางชางเผือก  29, 4 (เม.ย. 2553) 3-4) 
 
ดอกบัวอบแหงคงรูปทรงและสีสันเหมือนดอกบัวสด  (ขาวเทคโนโลยสํีาหรับชาวชนบท  ฉ. 11 (เม.ย.- 
 มิ.ย. 2553) 3-4) 
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ดาวหางแมกนอต  (ทางชางเผือก  29, 4 (เม.ย. 2553) 5-6) 
 
ตะกัว่ในสีอันตรายท่ีหามมองขาม  (ฉลาดซ้ือ  16, 102 (ส.ค. 2552) 16-18) 
 
เตาแมเหล็กไฟฟาคุมคาแคไหน  (ฉลาดซ้ือ  16, 102 (ส.ค. 2552) 19-23) 
 
ถังขยะหลากสี  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 28-32) 
 
เถาแกลบของเหลือสารพัดประโยชน  (PANTIP TCC GUIDE  10, 46 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 80-82) 
 
ทางเลือก-ทางรอดพลังงานไทยในวิกฤติภาวะโลกรอน  (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉ. 84 (เม.ย.-มิ.ย.  
 2552) 8-13) 
 
ทางสําหรับคนพิการสังคมไทยพรอมแคไหน  (ฉลาดซ้ือ  16, 103 (ก.ย. 2552) 9-17) 
 
ทําไมถึงตองมีการทดสอบการเกิดหมอก  (วารสารอุตสาหกรรมยานยนต  7, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 9-13) 
 
เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแกไขปญหา  (รัฏฐาภิรักษ  51, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 39-50) 
 
เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสําหรับการทําวิจยัหรือวิทยานิพนธ   (รัฏฐาภิรักษ  51, 3 (ก.ค.-ก.ย.  
 2552) 77-86) 
 
เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกตใชทางทหาร ตอนท่ี 2 เทคโนโลยีอวกาศกับความม่ันคงแหงชาติ   
 (รัฏฐาภิรักษ  51, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 87-91) 
 
นักวจิัย มก. พฒันาสูตรการผลิตเคร่ืองดื่มลดนํ้าตาลจากผลไมพืชผักและสมุนไพร  (UPDATE  25, 272  
 (พ.ค. 2553) 121) 
 
นานาผลิตภัณฑจากงานวิจยัไพล   (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 84-87) 
 
น้ําตาลในอาหารเสริมสําเร็จรูปของเด็กเล็ก  (ฉลาดซ้ือ  16, 100 (มิ.ย. 2552) 24-28) 
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น้ํายาทําความสะอาดพื้นกระเบ้ืองและพื้นยางไวนิล  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2552) 77-78) 
 
น้ําหอมสรางความเส่ียงในสุขภาพ  (วารสารส่ิงแวดลอม  13, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 53-55) 
 
แนวโนมภยัรายเกีย่วกับบารโคด 2 มิติ  (ในวงการพิมพ  33, 6 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 107-113) 
 
บรรจุภัณฑฉลาด ฉลากบอกคุณภาพ  (KEEP FRESH  No. 11 (Jun. 2010) 17-19) 
 
ผลกระทบรวมระหวางโลหะทองแดงและสารอินทรียธรรมชาติบนการอุดตันนาโนฟลเตรชัน  (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 149-157) 
 
ผลของ Sodium Dodecyl (Lauryl) Sulfate (SDS) ตอประสิทธิภาพการแยกเนื้อยางออกจากหางนํ้ายาง 
 ดวยกระบวนการไมโครฟลเตรชัน (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  
 23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 159-167) 
 
ผลของชนิดและขนาดวัสดชุวยตกตะกอนท่ีมีตอประสิทธิภาพการตกตะกอนในระบบเอเอส  (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 169-178) 
 
ผลิตภัณฑขจดัเซลลูไลท  (ฉลาดซ้ือ  16, 103 (ก.ย. 2552) 50-51) 
 
ผาแผน PDP 2010 ความหวังโรงไฟฟานิวเคลียรไทยเปนไปไดจริงหรือ?   (วารสารนโยบายพลังงาน  
 ฉ. 87 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 9-13) 
 
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)  (วารสารนโยบายพลังงาน  
 ฉ. 87 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 45-48) 
 
พบพายุบนดาวเคราะหระบบสุริยะอ่ืนเปนคร้ังแรก  (ทางชางเผือก  29, 7 (ก.ค. 2553) 2) 
 
พระนามบัตรในหลวงมหาเสนหบนโลกออนไลน  (ในวงการพิมพ  33, 6 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 30-32) 
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พฤหัสเย็น ดาวเคราะหชนิดใหม  (ทางชางเผือก  29, 4 (เม.ย. 2553) 2) 
 
พลังงานราคาแพงสูไดดวยเคร่ืองทําความเย็นระบบดูดซึม  (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ  26, 305  
 (ก.ย. 2552) 96-100) 
 
พลังงานลม อีกกาวของพลังงานทดแทน  (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉ. 87 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 14-18) 
 
พัฒนาเนื้อดินปนประเภทสโตนแวร : พฒันาเคร่ืองปนดนิเผาจังหวัดอุตรดิตถ  (เซรามิกส  14, 33  
 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 42-45) 
 
ฟาทะลายโจรสมุนไพรบรรเทาหวดั  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 82-83) 
 
ภาพเอชดีอาร  (ในวงการพิมพ  33, 6 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 74) 
 
ภาวะโลกรอน : มหันตภัยรายจากโลกยุคอุตสาหกรรม  (วารสารส่ิงแวดลอม  13, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552)  
 46-52) 
 
มาตรฐานเสียงรถยนตขณะวิง่ (Pass by Noise) ตาม UN/ECE  (วารสารอุตสาหกรรมยานยนต  7, 2  
 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 25-30) 
 
มาทําแอลกอฮอลลเจลฆาเช้ือไวรัสไวใชเอง  (ฉลาดซ้ือ  16, 102 (ส.ค. 2552) 52-53) 
 
มือถืออินเตอรเน็ต  (ฉลาดซ้ือ  16, 103 (ก.ย. 2552) 24-31) 
 
โมเดลการวิเคราะหปจจัยความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสงออกรองเทาของไทย   
 (วารสารสมาคมนักวจิัย  15, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 39-51) 
 
รถอีโคคาร (Eco Car) ยานยนตประหยัดพลังงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (วารสารอุตสาหกรรมยาน 
 ยนต  7, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 20-24) 
 
ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปกับการเลือกใช  (วารสารสิ่งแวดลอม  13, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 41-45) 
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รางปล๊ักไฟสําหรับคอมพิวเตอร  (ฉลาดซื้อ  16, 100 (มิ.ย. 2552) 19-23) 
 
การรูจักเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย  (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
 REVIEW  16, 207 (พ.ค. 2553) 136-143) 
 
โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดจิ๋วอีกทางเลือกหนึ่งของชุมชน  (EGAT MAGAZINE  4, 1 (พ.ค.-มิ.ย. 2553)  
 24-27) 
 
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  (EGAT MAGAZINE  4, 1 (พ.ค.-มิ.ย. 2553) 20-23) 
 
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศฝร่ังเศส  (EGAT MAGAZINE  3, 17 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 22-23) 
 
โรงไฟฟาระบบติดตามดวงอาทิตยแหงแรกของไทยนวัตกรรมที่พรอมพลิกโฉมวงการโซลารเซลล   
 (EGAT MAGAZINE  3, 17 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 14-17) 
 
โรงไฟฟาสีเขียว พลังงานไฟฟาเพื่อไทย  (วารสารนโยบายพลังงาน  ฉ. 85 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 9-13) 
 
ลูกกลิ้งยางกับหมึกออฟเซทฐานน้าํมันพืช  (ในวงการพิมพ  33, 5 (ม.ค.-ก.พ. 2553) 49-50) 
 
โลกรอนใกลตัวกวาท่ีคิด  (บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร  คร้ังท่ี 27 (พ.ค.  
 2553) 1-3) 
 
วศ. สรางมูลคาเพิ่มขาวไทยเพื่อการผลิตของชุมชนและอุตสาหกรรมอาหาร  (จดหมายขาว วศ.  3, 7 
 (มิ.ย. 2553) 1) 
 
วัตถุดิบสําหรับเนื้อดินและสีเคลือบโดโลไมทและวอลลาสโตไนท  (เซรามิกส  14, 33 (ม.ค.-เม.ย.  
 2553) 55-57) 
วิธีการแกปญหาชายฝงสมุทรสาครโดยชุมชน  (วารสารส่ิงแวดลอม  13, 1 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 27-34) 
 
วิธีบมเสาวรสใหนารับประทาน สีผิวสวยไมยน  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 467 (พ.ย. 2552) 109) 
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ศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนภายใตโครงการศึกษาความเปนไปได  (วารสารนโยบายพลังงาน  
 ฉ. 83 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 63-70) 
 
เศษยางรถยนตไรคาสูกระเบ้ืองวางหลังคาลดมลภาวะส่ิงแวดลอม  (วารสารส่ิงแวดลอม  13, 1 (ม.ค.- 
 มี.ค. 2552) 15) 
 
สถาปตยกรรมสีเขียว  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 23-27) 
 
สภาวะท่ีเหมาะสมในการกําจัดสังกะสีโดยใชไซยาโนแบคทีเรีย  (THAI ENVIRONMENTAL  
 ENGINEERING JOURNAL  23, 3 (Sep.-Dec. 2009) 179-188) 
 
สมุนไพรไลยงุ  (ขาวเทคโนโลยีสําหรับชาวชนบท  ฉ. 11 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 5-7) 
 
สํารวจดวงจันทรกับยานอพอลโล  (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 43-44) 
 
สุขภาพดีดวยสีบําบัด (Color Therapy)   (วารสารสมาคมเคร่ืองทําความเย็นไทย  9, 31 (ม.ค. 2553) 34) 
 
หลังคาจากยางพารา-ปานศรนารายณ เพิ่มมูลคาพืชเศรษฐกิจ  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 480 (มิ.ย. 2553)  
 16-17) 
 
หอง Lab ลดโลกรอน  (สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  9, 6 (ส.ค. 2553) 1-3) 
 
อันตรายจากยาชุดลดความอวน (วารสารโรงงานยาสูบ  1, 5 (2553) 18-21) 
 
อาหารขนอัดกอนคุณภาพสูง (UMMB) อีกทางเลือกของคนเล้ียงววั (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 480 (มิ.ย.  
 2553) 76-77) 
 
เอาไงดีกับขวดพลาสติกใส   (ฉลาดซ้ือ  16, 102 (ส.ค. 2552) 49-51) 
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กฤตภาค 
 
ก11227   5 หมอรับรางวัลเจาฟามหิดล  (เดลินิวส  ฉ. 22,310 (12 พ.ย. 2553) 1, 13) 
 
ก11308   25 ส่ิงมีชีวิตชนิดใหม จฬุาฯ พบในไทยคร้ังแรกของโลก  (คมชัดลึก 10, 3342 (14 ธ.ค.  
    2553) 1, 15) 
 
ก11258   Storm Surge คล่ืนพายุหมุนยกซัดฝง  (มติชน  33, 11939 (17 พ.ย. 2553) 9) 
 
ก11313    The Social Network กับความเปล่ียนแปลงความสัมพันธของสังคม  (กรุงเทพธุรกิจ   
    24, 8120 (16 ธ.ค. 2553) 11) 
 
ก11256   กระจูด จากวัชพืชเปนผลิตภณัฑ  (เดลินิวส  ฉ. 22,310 (12 พ.ย. 2553) 10) 
 
ก11291   การเก็บรวบรวมพันธุชาของไทย  (เดลินิวส  ฉ. 22,337 (9 ธ.ค. 2553) 23) 
 
11242    การจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร  (เดลินวิส  ฉ. 22,319 (21 พ.ย. 2553) 11) 
 
ก11262   การปงยางอาหาร  (เดลินิวส  ฉ. 22,323 (25 พ.ย. 2553) 27) 
 
ก11270   การลดเกลือสําหรับผูผลิตอาหาร บทบาทของภาคอุตสาหกรรมอาหารในการลดเกลือ  
    (เดลินวิส  ฉ. 22,327 (29 พ.ย. 2553) 20) 
 
ก11224   กําเนิดบ๊ิกแบง & การไขปริศนาของเซิรน  (มติชน  33, 11933 (11 พ.ย. 2553) 14) 
 
ก11280   กินขาวกลองสีแดงชวยปองกนัโรคเร้ือรัง   (เดลินิวส  ฉ. 22,333 (5 ธ.ค. 2553) 4) 
 
ก11243   เกลือถูก กม. ตองมีไอโอดีน  (เดลินิวส  ฉ. 22,307 (21 พ.ย. 2553) 19) 
 
ก11327   ของขวัญจากธูปฤาษีเปล่ียนวชัพืชใหเปนกระดาษ  (เดลินิวส  ฉ. 22,347 (19 ธ.ค. 2553)  
    19) 
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ก11283   ขาวกระปอง พรอมเสิรฟ  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8111 (7 ธ.ค. 2553) 9) 
 
ก11314   ขาวเหนียวพันธุใหมหอม-เม็ดนิ่ม พระเทพฯ พระราชทานช่ือ "ธัญสิริน"   (มติชน  
    33, 11968 (16 ธ.ค. 2553) 1, 5) 
 
ก11325   ไขมันไตรกลีเซอไรดกินมากทําใหอวนและเปนโรคหัวใจ  (เดลินิวส  ฉ. 22,347 (19 ธ.ค.  
    2553) 11) 
 
ก11239    คนไทยยังเส่ียงตายพิษภัยแรใยหนิรายแรงถึงข้ันมะเร็ง  (เดลินิวส  ฉ. 22,316 (18 พ.ย.  
    2553) 1, 3) 
 
ก11303   คพ. ตรวจน้ํามาบตาพุด  (มติชน  33, 11966 (14 ธ.ค. 2553 10)   
 
ก11223   เคร่ืองปอกเปลือกฝรั่ง  (เดลินิวส  ฉ. 22,308 (10 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11262   เคร่ืองพิมพลดโลกรอน  (เดลินิวส  ฉ. 22,321 (23 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11289   เคร่ืองหยอดปุยสุดประหยัด  (เดลินวิส  ฉ. 22,337 (9 ธ.ค. 2553) 13) 
 
ก11266   เคร่ืองหั่นยอย-อัดเม็ดปุย นวตักรรมชวยชุมชนฝมือ น.ศ. วิศวะ ม. ศรีปทุม  (มติชน  
    33, 11950 (28 พ.ย. 2553) 7) 
 
ก11306   จุฬาฯ พบหอยนักลาส่ิงมีชีวติชนิดใหม  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8118 (14 ธ.ค. 2553) 7) 
 
ก11240   ชุดตรวจโรคเทาชางฝมือนักวิจัยไทย  (เดลินิวส  ฉ. 22,316 (18 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11324   ใชยานอนหลับไมถูกตองสงผลรายมากกวาผลดี  (เดลินิวส  ฉ. 22,347 (19 ธ.ค. 2553) 4) 
 
ก11312   เซ็นเซอรจากแกรฟน  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8120 (16 ธ.ค. 2553) 9) 
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ก11328   ไซบูทรามีน ยาลดอวนตองหามขายเกล่ือนรานยา กนิเส่ียงหวัใจวาย  (คมชัดลึก  10, 3348  
    (20 ธ.ค. 2553) 3) 
 
ก11305   ดารตบุย โหรสึนามิตัวจริง  (เดลินวิส  ฉ. 22,342 (14 ธ.ค. 2553) 12) 
 
ก11287   ตนแบบโมบายไฮบริด  (เดลินิวส  ฉ. 22,336 (8 ธ.ค. 2553) 12) 
 
ก11300   ตะขบ ผลไมเสนใยสูง ลดปจจัยเส่ียงมะเร็งสําไส  (มติชน  33, 11965 (13 ธ.ค. 2553) 15) 
 
ก11299   ตามรอยนักนาโนเทคฝาดงมรสุมเทคโนโลยีจิ๋ว  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8117 (13 ธ.ค. 2553)  
    7) 
 
ก11297    ติดกลองจับภาพปายจราจร เตือนผูขับข่ีกลางคืนระวังภัย  (คมชัดลึก  10, 3340 (12 ธ.ค.  
    2553) 10) 
 
ก11235   เตาเผาขยะลดมลพิษตนทุนต่ํา ตอยอดรางวัล 'แทนคุณแผนดิน'   (คมชัดลึก  10, 3314  
    (16 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11323   ทําไมหญิงต้ังครรภตองกินโฟเลท  (เดลินิวส  ฉ. 22,346 (18 ธ.ค. 2553) 28) 
 
ก11321   ทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตรงานประดิษฐ 3 ช้ินงานใหม  (เดลินิวส  ฉ. 22,332 (4 ธ.ค. 2553)  
    1, 9) 
 
ก11320   เทคนิคการเลือกเคร่ืองสํารองไฟฟา  (มติชน  33, 11970 (18 ธ.ค. 2553) 19) 
 
ก11268   นักเก็ตปลาสม นวัตกรรมอาหารไทยสูสากล  (เดลินิวส  ฉ. 22,327 (29 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11221   นักวจิัยจุฬาฯ คนพบเช้ือกอโรคข้ีขาวในกุง (เดลินวิส  ฉ. 22,307 (9 พ.ย. 2553) 10) 
 
ก11275   นักวจิัยตอยอดขาวเปนยา  (มติชน  33, 11953 (1 ธ.ค. 2553) 10) 
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ก11241   น้ําโขงแหงกระทบเก็บสาหรายเชียงราย  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8093 (19 พ.ย. 2553) 14) 
 
ก11272   นําพืชผักพื้นบานผลิตผงปรุงรส  (คมชัดลึก  10, 3328 (30 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11286   เนรมิตกลองนมเปนหลังคา บรรเทาทุกขน้าํทวม  (มติชน  33, 11960 (8 ธ.ค. 2553) 21) 
 
ก11290   บานลอยน้ําทางเลือกทางรอดลดวิกฤติน้ําทวม  (เดลินิวส  ฉ. 22,337 (9 ธ.ค. 2553) 4) 
 
ก11292   เบ้ืองหลังดวงจันทรทรงกลดแบบโคโรนา  (กรุงเทพธุรกิจ  12, 603 (11 ธ.ค. 2553) 6) 
 
ก11222   แบคทีเรียตานฟนผุ  (เดลินิวส  ฉ. 22,307 (9 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11295   ใบบัวบกอีกสรรพคุณบํารุงหนังศีรษะแกผมหงอก  (เดลินิวส  ฉ. 22,340 (12 ธ.ค. 2553) 4) 
 
ก11259   ประทัดกับอันตรายท่ีซอนอยู  (เดลินิวส  ฉ. 22,318 (20 พ.ย. 2553) 30) 
 
ก11261   ประโยชนของแอปเปลไซเดอรตอสุขภาพ  (เดลินวิส  ฉ. 22,325 (27 พ.ย. 2553) 30) 
 
ก11234   ปลูกยูคาลิปตัสแกปญหาดนิเค็ม ทางเสริมรายไดชาวนาภาคอีสาน  (คมชัดลึก  (15 พ.ย.  
    2553) 12) 
 
ก11267   ปะการังอันดามันเสียหายหนัก  (มติชน  33, 11951 (29 พ.ย. 2553) 14) 
 
ก11311   ปญหาโรคเหตุใยหินในประเทศไทย  (คมชัดลึก  10, 3344 (16 ธ.ค. 2553) 15) 
 
ก11265   เปล่ียนกลองเคร่ืองดื่มเปนแผนหลังคาเขียว  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8012 (28 พ.ย. 2553) 5) 
 
ก11301   เปล่ียนเปลือกทุเรียนเปนจอกยาง  (เดลินวิส  ฉ. 22,368 (9 ธ.ค. 2553) 19) 
 
ก11310   เปดตัวธัญสิรินขาวเหนียวพนัธุใหม  (เดลินิวส  ฉ. 22,344 (16 ธ.ค. 2553) 1, 15) 
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ก11257   แปรรูปปาลมน้ํามันโรงกล่ันสีเขียว  (เดลินิวส  ฉ. 22,314 (16 พ.ย. 2553) 12) 
 
11220    แปลงเศษขยะเปนปุย-เช้ือเพลิง วิจัยเพ่ิมคาจากเทคโนฯ ตนแบบ  (คมชัดลึก  10, 3307  
    (9 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11316   โปรแกรมคํานวณคาไฟฟา นวัตกรรมใหมรับผูบริโภคยุคประหยดั  (มติชน  33, 11969  
    (17 ธ.ค. 2553) 26) 
 
ก11230   ผนังกระจกจะใชตองม่ันใจมาตรฐาน  (เดลินิวส  ฉ. 22,311 (13 พ.ย. 2553) 10) 
 
ก11322   ผลิตภัณฑใหม 'ชาใบหมากเมา' แตงรสเพิ่มคา-สรางชุมชนมีอาชีพ  (คมชัดลึก  10, 3345  
    (17 ธ.ค. 2553) 13) 
 
ก11325   พบกวาวเครือขาวชวยแกวยัทอง มอ. เตือนอยากนินาน-เส่ียงมะเร็ง  (มติชน  33, 11971  
    (19 ธ.ค. 2553) 14) 
 
ก11277   พบฟอสซิลจระเขอายุ 100 ลานป  (มติชน  33, 11955 (3 ธ.ค. 2553) 15) 
 
ก11241   พลังจากผักโขม  (เดลินวิส  ฉ. 22,321 (23 พ.ย. 2553) 23) 
 
ก11309   พันธุไหมสายพันธุใหม  (เดลินิวส  ฉ. 22,343 (15 ธ.ค. 2553) 10) 
 
ก11278   พาณิชยทูลเกลาฯ ถวาย 3 สิทธิบัตรในหลวง  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8108 (4 ธ.ค. 2553) 5) 
 
ก11307   พืช-สัตวพันธุใหม 23 ชนิด วิจัยไทยพบคร้ังแรกในโลก  (มติชน  33, 11966 (14 ธ.ค.  
    2553) 1, 15) 
 
ก11264   ฟลูออไรด  (เดลินิวส  ฉ. 22,325 (27 พ.ย. 2553) 30) 
 
ก11315   ภัยแล็บท็อป  (กรุงเทพธุรกิจ (Daily Market)  2, 480 (17 พ.ย. 2553) 3) 
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ก11246   มก. คิดสารเคลือบสารพัดไข สด-ใหมอยูไดนาน 28 วัน  (คมชัดลึก 10, 3321 (23 พ.ย.  
    2553) 12) 
 
ก11248   มก. ผลิตเคร่ืองปอกเปลือกฝรั่ง  (มติชน  33, 11946 (24 พ.ย. 2553) 26) 
 
ก11249    มลพิษในเอเชีย  (มติชน  33, 11948 (26 พ.ย. 2553) 32) 
 
ก11238   มหันตภัยมากบัเนื้อหม ู (คมชัดลึก  10, 3315 (17 พ.ย. 2553) 13) 
 
ก11294   มอ. ช้ีผลวิจัยกวาวเครือขาว  (มติชน  33, 11963 (11 ธ.ค. 2553) 5) 
 
ก11263   มะเร็งผิวหนัง  (เดลินวิส  ฉ. 22,325 (27 พ.ย. 2553) 30) 
 
ก11301   มาตรฐานปาลมน้ํามัน  (เดลินิวส  ฉ. 22,342 (14 ธ.ค. 2553) 10) 
 
ก11296   เมืองสีเขียว แนวคิด (ใหม) ใชปาลดพิษ  (มติชน  33, 11964 (12 ธ.ค. 2553) 5) 
 
ก11271   ยางของจริง ยิง่กวาทอง  (มติชน  33, 11952 (30 พ.ย. 2553) 7) 
 
ก11219   รวมช่ืนชมพระอัจฉริยภาพพระบิดาแหงฝนหลวง  (เดลินิวส  ฉ. 22,306 (8 พ.ย. 2553) 12) 
 
ก11304   รวมทีมผลิตเคร่ืองปอกผลไม ราคาไมแพง 1 นาทีได 4 กิโลกรัม  (คมชัดลึก  10, 3342  
    (14 ธ.ค. 2553) 10) 
 
ก11232   ราชันผูสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือปวงไทย พระบิดาแหงฝนหลวง  (มติชน  33, 11939  
    (17 พ.ย. 2553) 10) 
 
ก11225   แรกมีน้ําประปาใชในสยาม  (เดลินวิส  ฉ. 22,309 (11 พ.ย. 2553) 4) 
 
ก11269   วิกฤติซํ้าซากน้ําโขง สะทอนบริหารจัดการน้ําไทย  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8103 (29 พ.ย.  
    2553) 12) 
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ก11273   วิจัยแทนนินจากใบมันสําปะหลังชวยเกษตรกรไทยลดใชสารเคมี  (เดลินิวส  ฉ. 22,328  
    (30 พ.ย. 2553) 16) 
 
ก11248   วิจัยพบเจตแล็กทําลายความจําระยะยาว  (มติชน  33, 11948 (26 พ.ย. 2553) 32) 
 
ก11317   วิจัยสมุนไพรรางจืดดอกมวงแกแฮง ลางพิษแมงดาทะเล  (มติชน  33, 11989 (17 ธ.ค. 
    2553) 10) 
 
ก11237   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร  (เดลินิวส  ฉ. 22,317 (19 พ.ย. 2553) 23) 
 
ก11242   ไวนมะพราว  (มติชน  33, 11942 (20 พ.ย. 2553) 23) 
 
ก11274   ศูนยเช่ียวชาญวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน  (เดลินิวส  ฉ. 22,329 (1 ธ.ค. 2553) 16) 
 
ก11237   สธ. เตือนนักเดินปา-เกษตรกรระวังไรออนนําโรคสครับไทฟส  (มติชน  33, 11939  
    (17 พ.ย. 2553) 10) 
 
ก11282   สังคมไทยกับใยหนิ  (มติชน  33, 11958 (6 ธ.ค. 2553) 10) 
 
ก11302   สาดโคลนบนโลกไซเบอร ปญหาใหญภัยอินเทอรเน็ต  (เดลินิวส  ฉ. 22,342 (14 ธ.ค.  
    2553) 4) 
 
ก11293   สารพันธุกรรมพิสูจนความจริง  (เดลินิวส  ฉ. 22,339 (1 ธ.ค. 2553) 13) 
 
ก11279   สาหรายทะเล  (เดลินวิส  ฉ. 22,332 (4 ธ.ค. 2553) 12) 
 
ก11298   สิงคโปรติดอันดับปลอยกาซเรือนกระจก  (เดลินวิส  ฉ. 22,340 (12 ธ.ค. 2553) 22) 
 
ก11229   สุดยอดผลไมโกจิเบอรร่ีคุณคาสารอาหารมากท่ีสุดในโลก  (เดลินวิส  ฉ. 22,311 (13 พ.ย.  
    2553) 12) 
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ก11247   หมอกวยเต๋ียว มอก. รับรองความปลอดภยัไรสารตะก่ัว  (มติชน  33, 11945 (23 พ.ย.  
    2553) 32) 
 
ก11261   หองสมุดสีเขียว อาคารอนุรักษส่ิงแวดลอมในฝน  (กรุงเทพธุรกิจ  24, 8095 (21 พ.ย.  
    2553) 5) 
ก11233  หุนยนตชวยเกษตรกร  (เดลินิวส  ฉ. 22,313 (15 พ.ย. 2553) 16) 
 
ก11285   อันตรายพลาสติกใชซํ้า ปรับพฤติกรรมเล่ียงโรคราย (เดลินิวส  ฉ. 22,336 (8 ธ.ค. 2553) 4) 
 
ก11208   อาหารที่ชวยกาํจัดไขมัน  (เดลินิวส  ฉ. 22,309 (11 พ.ย. 2553) 23) 
 
ก11291   ไอโอดีนกับไอคิว  (เดลินิวส  ฉ. 22,339 (11 ธ.ค. 2553) 28) 
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