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BOOK, THESES AND PAMPHLETS    
 
COMPILING FILES 
 
BSTI 
CF-43 สบู (Soaps) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานัก, 2556.  
  1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
POLITICAL SCIENCE 
 
320.8 
PEE Peerasit Kamnuansilpa. 
   Local governments in a global context / Peerasit Kamnuansilpa ; Bonnie Pacala  
  Brereton, editors. Khon Kaen, Thailand : The College of Local Administration,  
  c2012. xii, 241 p. 
 
STANDARD & REGULATION 
 
Std. 
ASTM   ASTM International. 
2013   Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2013. 34 v. 
 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 
631.584021  
ว 587   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน). 
2555   นวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย / สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน),  
   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานกังาน, 2555. 177 หนา. 
 
608  
ค 115  คันบาร, มอริส. 
2552  ความลับจากสมุดโนตของนกัประดษิฐ / by Maurice Kanbar ; ผูแปลและ 
  บรรณาธิการ, ภัททิยา ยิมเรวตั. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ,  
  2552. 236 หนา. 
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633.85  
ค 416 คูมือการเพาะกลาปาลมน้ํามันดวยตนเอง / บรรณาธิการ, อภิชาติ ศรีสอาด, เรียบเรียง,  
2555   มนธีร กรกําแหง, ธนวันต บุตรแขก, ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. กรุงเทพฯ :  
   นาคา อินเตอรมีเดีย, 2555. 136 หนา. 
 
910  
ท 265  ทองแดนอาเซียน / ธีรภาพ โลหิตกุล...[และคนอ่ืนๆ]. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2555. 
2555  205 หนา. 
 
371.33  
น 784  เนตรนารี ครามมีทรัพย. 
2555  บอรดนิเทศสรางสรรค = Display board ideas / เนตรนารี ครามมีทรัพย. กรุงเทพฯ :  
  วาดศิลป, 2555. 128 หนา. 
 
620.3  
ป 266  ประดิษฐ หมูเมืองสอง. 
2550  การวิเคราะหการส่ันสะเทือน = Vibration analysis / ประดิษฐ หมูเมืองสอง,  
  สุชญาน หรรษสุข. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2550. 288 หนา. (Industrial management  
  & technical series). 
 
658.3  
ป 524  ปญญา ธีระเวชวรวุฒิ. 
2553  คูมืออบรมพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ / ปญญา ธีระเวชวรวุฒิ. กรุงเทพฯ : 
  Dดี, 2553. 168 หนา. 
 
581.68  
ป 621  ปยะ เฉลิมกล่ิน, ดร. 
2555  เทคโนโลยีการอนุรักษพรรณไมหายากและใกลสูญพันธุในประเทศไทย /  
  ดร. ปยะ เฉลิมกล่ิน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  แหงประเทศไทย (วว.), 2555. 237 หนา. 
 
923.1593  
พ 342 พระบรมราชูปถัมภกิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั / กรมการศาสนา  
2554   กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กรม, 2554. 302 หนา. 
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635.8  
พ 931  เพาะเห็ดใหรวยทําไดไมยาก : คูมือ... การเพาะสารพัด / บรรณาธิการ, อภิชาติ ศรีสอาด ; 
2555   เรียบเรียง, ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย, 2555. 144 หนา. 
 
363.69  
ม 192  มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน = UNESCO world heritage sites in ASEAN /  
2555  ฝายวิชาการ สถาพรบุคส, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2555. 215 หนา. 
 
664.84  
ส 518  สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา, รศ.ดร. 
2555  การอบแหงอาหารและวัสดุชีวภาพ = Drying of foods and biomaterials / รศ.ดร.  
  สักกมน เทพหสัดิน ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : ทอป, 2555. 344 หนา. 
 
660.2969  
ส 638  สาธก ไชยกุลช่ืนสกุล, รศ.ดร. 
2555  เธอรโมไดนามิกสสําหรับวศิวกรรมเคมี / รศ.ดร. สาธก ไชยกุลช่ืนสกลุ. กรุงเทพฯ : 
  แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 431 หนา. 
 
923.1593  
ส 731  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2555  สมเด็จพระบรมราชินีนาถนกัพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขศานต / สํานักงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานกังาน, 2555.  
  303 หนา. 
 
608.079  
น 352 สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ (องคการมหาชน). 
ล.8   สุดยอดนวัตกรรมไทย เลม 8 / สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน). 
  กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555. 144 หนา. 
 
627.8  
ส 777  สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ, รศ.ดร. 
2555  วิศวกรรมความปลอดภัยเข่ือน เพื่อการออกแบบและบํารุงรักษา / รศ.ดร. สุทธิศักดิ์  
  ศรลัมพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555. 382 หนา. 
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639.34 
ส 838  สุภาพร สุทิน, ดร. ผศ. 
2555  การเล้ียงและเพาะพันธุปลาสวยงาม / ผศ.ดร. สุภาพร สุทิน. กรุงเทพฯ : 
  โอเดียนสโตร, 2555. 160 หนา. 
 
540  
อ 269  อภิสิฏฐ ศงสะเสน, รศ.ดร. 
2555  เคมีท่ัวไปสําหรับวิศวกร เลม 1-2 / รศ.ดร. อภิสิฏฐ ศงสะเสน, ดร.สรณนรินทร  
ล.1-2 บังเกิดผล, ดร. อาทิตย สกุลตันติเมธา. กรุงเทพฯ : ทริปเพิล้ เอ็ดดูเคช่ัน, 2555. 2 เลม. 
 
004.21  
อ 978  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ. 
2555  การวิเคราะหและออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส  
  เอ่ียมสิริวงศ. ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคช่ัน, 2555. 460 หนา. 
 
วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 
 
ย 41  Cho, Young-Sun. 
ล.1-2 Why ? ชวยเดก็ประถมเกงวทิย เลม 1-2 / Cho, Young-Sun, เร่ือง ; Lee Young-Ho,  
  ภาพ ; วิวรรธนี สุขยศ, แปล. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2555. 2 เลม.  
  (การตูนความรูวิทยาศาสตร). 
 
333.79  
ค 695 คูมือการประหยัดพลังงานในบาน / จตุพร สถากุลเจริญ...[และคนอ่ืนๆ]. นนทบุรี :  
2553   เกรท เอ็ดดูเคช่ัน, 2553. 98 หนา. 
 
925.768  
น 515  นําชัย ชีวววิรรธน, ดร. 
2555  ชารลส ดารวิน กําเนดิแหงชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ / ดร. นําชัย ชีววิวรรธน และ 
  สุวัฒน อัศวไชยชาญ. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555. 232 หนา. 
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat.file  193 : Longan seed 
 
1.    CN    1,943,667   The Chinese traditional medicinal powder for hemostasia,  

     acesodyne, myogenic, sore, healing and its preparation  

     method.  

2.    CN    101,744,928   Method for extracting active substance in longan seeds.  

3.    CN    101,972,425   Multifunctional jerusalem artichoke capsules for treating  

     diabetes by nourishing pancreas, eliminating root causes and  

     suppressing cancer. 

4.    CN    102,580,142   Chinese medicinal liniment for postoperative healing of  

     orthopaedic surgery and preparation method.   

5.    CN    102,772,541   Oil medicine for treating tinea versicolor. 

6.    CN    102,813,729   Herbal composition for promoting urination. 

7.    TW     201,023,872   Preparation method of longan seed extract and its application. 

8.    TW     201,242,611   Herbal composition for urination improvement. 

9.    US     2009/0,104,295  Agent for Hair Growth. 

10.  US 2012/0,177,761  Method of making longan seed extract. 
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STANDARDS & REGULATIONS 

 
JAPAN 
 
 JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION  

    
  JIS A 9501 : 2006 Standard practice for thermal insulation works. 
  JIS B 0163-1 : 2007 Plain bearings – symbols – part 1 : basic symbols. 
  JIS B 0163-2 : 2007 Plain bearings – symbols – part 2 : applications. 
  JIS B 1176 : 2006 Hexagon socket head cap screws. 

 JIS B 1702-3 : 2008 Cylindrical gears – the accuracy – part 3 : definitions and 
allowable values of  deviations relevant to 
corresponding flanks of the gear teeth and radial 
composite deviations of injection molding plastic gears. 

 JIS B 1801 : 2009 Short-pitch transmission precision roller chains and bush 
chains. 

 JIS B 1811 : 2008 Fatigue test method for transmission precision roller chains. 
  JIS B 2403 : 2009 V packings. 
  JIS B 2405 : 2006 Mechanical seals – general requirements (amendment 1).  
  JIS B 2710-1 : 2008 Leaf springs – part 1 : terms and definitions. 
  JIS B 2710-2 : 2008 Leaf springs – part 2 : design method. 
  JIS B 2710-3 : 2008 Leaf springs – part 3 : method of testing. 
  JIS B 2710-4 : 2008 Leaf springs – part 4 : specification of products.   
  JIS K 6323 : 2008 Classical V-belts for power transmission.    
  JIS R 3453 : 2006 Compressed fiber jointing (amendment 1). 
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SELECTED ARTICLES 

 
Antioxidant capacity of teas and herbal infusions : polarographic assessment (Journal of  
 Agriculture and Food Chemistry 60 (38) 2012 : 9573-9580) 
 
Application of ozonated dry ice (ALIGAL TM blue ice) for packaging and transport in the food  
 industry (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : M285-291) 
 
Cassava starch-based films plasticized with sucrose and inverted sugar and reinforced with  
 cellulose nanocrystals (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : N14-19) 
 
Characteristics of a phage effective for colibacillosis control in poultry (Journal of the Science  
 of Food and Agriculture 92 (13) 2012 : 2657-2663) 
 
Clinkering reactions during firing of recyclable concrete (Journal of the American Ceramic  
 Society 95 (5) 2012 : 1741-1749) 
 
Considering the air quality impacts of bioenergy crop production : a case study involving  
 Arundo donax (Environmental Science & Technology 46 (17) 2012 : 9777-9784) 
 
Corrosion- and damage-resistant nitride coatings for steel (Journal of the American Ceramic  
 Society 95 (9) 2012 : 2997-3004) 
 
Corrosion behavior of SiC laminate under decomposed sulfuric acid at 851°C (Journal of the  
 American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2627-2634) 
 
Development of peacock flower extract as anti-wrinkle formulation (Journal of Health Researgh  
 24 (1) 2010 : 29-34) 
 
Digital image analysis of diverse Mixican rice cultivars (Journal of the Science of Food and  
 Agriculture 92 (13) 2012 : 2709-2714) 
 
Effect of aloe vera and wax gourd extracts in reducing burning sensation of capsicum gel  
 (Journal of Health Researgh 24 (3) 2010 : 107-111)  
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Effects of crystal structure on the microwave dielectric properties of ABO4 (A=Ni, Mg, Zn and  
 B=Mo, W) ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 : 2934-2938) 
 
Effects of Curcuma comosa extracts on hepatic cytochrome P450 activities in rats (Journal of  
 Health Researgh 24 (1) 2010 : 1-6) 
 
Effects of seeding rate, nitrogen rate and cultivar on barley malt quality (Journal of the Science  
 of Food and Agriculture 92 (13) 2012 : 2672-2678) 
 
Elastic properties of tricalcium aluminate from high-pressure experiments and first-principles  
 calculations (Journal of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 : 2972-2978) 
 
Electrical properties of textured niobium-doped bismuth titanate ceramics (Journal of the  
 American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2601-2607) 
 
Evaluation of the nutraceutical, physiochemical and sensory properties of raisin jam (Journal  
 of Food Science 77 (4) 2012 : C609-613) 
 
Experimental in situ transformation of Pb smelter fly ash in acidic soils (Environmental  
 Science & Technology 46 (19) 2012 : 10539-10548) 
 
Fate of zinc oxide nanoparticles during anaerobic digestion of wastewater and post-treatment  
 processing of sewage sludge (Environmental Science & Technology 46 (16) 2012 :  
 9089-9096) 
 
Fundamental aspects of spark plasma sintering : I. experimental analysis of scalability (Journal  
 of the American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2406-2413) 
 
Fundamental aspects of spark plasma sintering : II. finite element analysis of scalability (Journal  
 of the American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2414-2422) 
 
Global-mean temperature change from shipping toward 2050 : improved representation of the 
 indirect aerosol effect in sample climate models (Environmental Science & Technology  
 46 (16) 2012 : 8868-8877) 
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Growth of calcium hydroxide islands in tricalcium silicate-based cements at early age (Journal  
 of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 : 2808-2819) 
 
Highly efficient enzyme-functionalized porous zirconia microtubes for bacteria filtration  
 (Environmental Science & Technology 46 (16) 2012 : 8739-8747) 
 
Highly transparent AION pressurelessly sintered from powder synthesized by a novel 
 carbothermal nitridation method (Journal of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 :  
 2801-2807) 
 
Impact of alternative fuels on emissions characteristics of a gas turbine engine- Part 1 : gaseous  
 and particulate matter emissions (Environmental Science & Technology 46 (19) 2012 :  
 10805-10811) 
 
Impact of alternative fuels on emissions characteristics of a gas turbine engine-Part 2 : volatile  
 and semivolatile particulate matter emissions (Environmental Science & Technology  
 46 (19) 2012 : 10812-10819) 
 
Improving surface functional properties of Tofu whey-derived peptides by chemical  
 modification with fatty acids (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : C333-339) 
 
A kinetic study of thermal decomposition of limestone using in situ high temperature x-ray  
 powder diffraction (Journal of the American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2491-2498) 
 
Lab-on-chip measurement of nitrate and nitrite for in situ analysis of natural waters  
 (Environmental Science & Technology 46 (17) 2012 : 9548-9556) 
 
Measurement of nitrosamine and nitramine formation fron NOx reactions with amines during  
 amine-based carbon dioxide capture for postcombustion carbon sequestration  
 (Environmental Science & Technology 46 (17) 2012 : 9793-9801) 
 
A new quantitative method to predict the bioactive behavior of silicate glasses (Journal of the  
 American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2554-2561) 
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Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in German Fish Tissue : a national  
 study (Environmental Science & Technology 46 (16) 2012 : 9047-9054) 
 
Preparation and characterization of porous bioglass and PLLA scaffolds for tissue engineering  
 applications (Journal of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 : 2680-2686) 
 
Production of gas phase NO2 and halogens from the photochemical oxidation of aqueous  
 mixtures of sea salt and nitrate ions at room temperature (Environmental Science &  
 Technology 46 (19) 2012 : 10447-10454) 
 
The profile in polyphenols and volatile compounds in alcoholic beverage from different clutivars 
 of mulberry (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : C430-436) 
 
Quantification of hormone-humic acid interactions in nanofiltration (Environmental Science &  
 Technology 46 (19) 2012 : 10597-10604) 
 
Quantification of toxic metals derived from macroplastic litter on Ookushi Beach, Japan  
 (Environmental Science & Technology 46 (18) 2012 : 10099-10105) 
 
Reduction and reoxidation of humic acid : influence on speciation of cadmium and silver  
 (Environmental Science & Technology 46 (16) 2012 : 8808-8816) 
 
Removal of trace organic micropollutants by drinking water biological fiters (Environmental  
 Science & Technology 46 (17) 2012 : 9412-9419) 
 
Risk evaluation of trichloroethylene exposure among workers in industry (Journal of Health  
 Researgh 24 (3) 2010 : 95-101) 
 
The role of automobiles for the future of aluminum recycling (Environmental Science &  
 Technology 46 (16) 2012 : 8587-8594) 
 
A simple colorimetric device for rapid detection of Hg2+ in water (Analyst 137 (18) 2012 :  
 4131-4134) 
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Size and microstructure control of calcium aluminate microcapsules (Journal of the American 
 Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2481-2490) 
 
Stability of the physical properties of plasticized edible films from squid (Todarodes pacificus)  
 mantle muscle during storage (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : E159-165) 
 
State of knowledge on amaranth grain : a comprehensive review (Journal of Food Science  
 77 (4) 2012 : R93-104) 
 
Study of phase transformation and microstructure in sintering of mechanically activated  
 cordierite precursors (Journal of the American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2640-2646) 
 
Texture improvement of fresh and frozen mangoes with pectin methylesterase and calcium  
 infusion (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (13) 2012 : 2581-2586) 
 
Use of UV-C treatment of maintain quality and extend the shelf life of green fresh-cut bell  
 pepper (Capsicum annuum L.) (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : C632-639) 
 
Volatile oil and chemical constituents of Wahn Nang Kham various sources in Thailand  
 (Journal of Health Researgh 24 (1) 2010 : 39-42) 
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          INFORMATION FILES 
 
IF 100 (367)  Advances in hair styling (Cosmetics & Toiletries 127 (5) 2012 : 372-380) 
 
IF 34 (230)  Antimicrobial activity of food-compatible plant extracts and chitosan against  
  naturally occurring micro-organisms in tomato juice (Journal of the Science of  
  Food and Agriculture  92 (9) 2012 : 1917-1923) 
 
IF 57 (261)  Assessing county-level water footprints of different cellulosic-biofuel feedstock 
  pathways (Environmental Science & Technology 46 (16) 2012 : 9155-9162) 
 
IF 68 (87)  Assessment of in vitro antioxidant, antibacterial and immune activation potentials  
  of aqueous and ethanol extracts of Phyllanthus niruri (Journal of the Science of  
  Food and Agriculture 92 (9) 2012 : 1874-1877) 
 
IF 20 (80)  Bacterial community structure in the drinking water microbiome is governed by  
  filtration processes (Environmental Science & Technology 46 (16) 2012 : 8851-8859) 
 
IF 20 (82)  Bioanalytical assessment of the formation of disinfection byproducts in a drinking  
  water treatment plant (Environmental Science & Technology 46 (18) 2012 :  
  10317-10325) 
 
IF 9 (222)  Biodiesel production from sewage sludge : new paradigm for mining energy from  
  municipal hazardous material (Environmental Science & Technology 46 (18)  
  2012 : 10222-10228) 
 
IF 57 (259)  Carbon fiber as an excellent support material for wastewater treatment biofilms  
  (Environmental Science & Technology 46 (18) 2012 : 10175-10181) 
 
IF 100 (368)  Cosmetic ingredient update : the ugly, the good and the bad (Cosmetics &  
  Toiletries 127 (5) 2012 : 336, 338, 340, 342) 
 
IF 125 (35)  Electrostatic separation for recycling conductors, semiconductors, and  
  nonconductors from  electronic waste (Environmental Science & Technology  
  46 (19) 2012 : 10556-10563) 
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IF 131 (26)  Enhanced biodegradation of carbamazepine after UV/H2O2 advanced oxidation  
  (Environmental Science & Technology 46 (11) 2012 : 6222-6227) 
 
IF 110 (171)  Environmental transformations of silver nanoparticles : impact on stability and  
  toxicity (Environmental Science & Technology 46 (13) 2012 : 6900-6914) 
 
IF 142 (114)  Kinetic analysis of densification behavior of nano-sized tungsten powder (Journal  
  of the American Ceramic Society 95 (8) 2012 : 2458-2464) 
 
IF 20 (81)  Kinetics of the reductive dissolution of lead (IV) oxide by lodide (Environmental  
  Science & Technology 46 (11) 2012 : 5859-5866) 
 
IF 131 (27)  Laboratory and field verification of a method to estimate the extent of petroleum  
  biodegradation in soil (Environmental Science & Technology 46 (15) 2012 :  
  8279-8287) 
 
IF 57 (263)  Micropollutant fate in wastewater treatment : redefining "Removal" (Environmental  
  Science & Technology 46 (19) 2012 : 10485-10486) 
 
IF 8 (107)  An overview of algae biofuel production and potential environmental impact  
  (Environmental Science & Technology 46 (13) 2012 : 7073-7085) 
 
IF 137 (75)  Prebiotic effect of soluble fibres from modern and old durum-type wheat varieties  
  on Lactobacillus and Bifidobacterium strains (Journal of the Science of Food  
  and Agriculture 92 (10) 2012 : 2133-2140) 
 
IF 57 (262)  Removal of Cr, Mn, and Co from textile wastewater by horizontal rotating tubular  
  bioreactor (Environmental Science & Technology 46 (19) 2012 : 10690-10696) 
 
IF 57 (260)  Structure and properties of noncrystalline nano-Al(OH)3 reclaimed from carbonized  
  residual wastewater treatment sludge (Environmental Science & Technology  
  46 (8) 2012 : 4560-4566) 
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บทความวารสารไทย 
 

10 ตนแบบแนวคิดนวัตกรรมผลิตพลังงานสะอาด (วารสารพลังงานทางเลือก 7, 27 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 7-9) 
 
111 ป วิถีตลาดยางพาราไทย จากพอคาเรสูตลาดกลางยางพาราระดับโลก (วารสารยางพารา 33, 1  
 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 41-51) 
 
70 ป ตังเมกรอบ “กนกพร” ขนมเลาความหลัง (เสนทางเศรษฐี 18, 313 (พ.ย. 2555) 36-37) 
 
AEC กับภาคการเกษตรไทย (กสิกร 85, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 55-65) 
 
กลุมเกษตรกรควนเมาเขมแข็ง ผนึกเครือขายยางตั้งโรงงานยางอัดกอน ปอนอุตสาหกรรมยางในประเทศ  
 (นิตยสารยางไทย 3, 7 (ก.ค. 2555) 31-34) 
 
การจัดการพลังงานไฟฟาไฮบริดสําหรับเทคโนโลยีอนาคต (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 222  
 (Apr.-May 2012) 64-69) 
 
การจัดตารางรถขนสงขาเขาและขาออกสําหรับศูนยกระจายสินคารูปแบบครอสด็อกในธุรกิจรานคาปลีกดวย 
 วิธีฮิวริสติก (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 219-233) 
 
การใชของเหลวชวยในกระบวนการตัดดวยเลเซอร (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 222 (Apr.-May  
 2012) 86-88) 
 
การตรวจวัดใหมๆ ท่ีจะทําใหส่ิงเปนไปไมไดเปนจริงข้ึนมา เอกภพมีรูปรางยังไงกนัแน! (SCIENCE  
 ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 60-67) 
 
การตานทานการกัดกรอนเนือ่งจากซัลเฟตของจีโอพอลิเมอรคอนกรีตจากเถาถานหนิ (วารสารวิจยัและ 
 พัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 157-171) 
 
การเติมอากาศและการกรองสําหรับการพัฒนาระบบเพาะเล้ียงสัตวน้ําในประเทศ (ชางพูด ฉ. 2/55 (มี.ค.-มิ.ย.  
 2555) 14-15) 
 
การทดสอบความแข็งทองรูปพรรณ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 67 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 57-60) 
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การบริหารจัดการ “ระบบความเย็น” ภายในอาคาร (ENERGY SAVING 4, 42 (พ.ค. 2555) 48-50) 
 
การประยกุตใชฮิลไคลมิงอัลกอริทึม เพื่อหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของเถากนเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต  
 (วารสารวิจยัและพัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 173-185) 
 
การผลิตเมล็ดพันธุซีรูเลียม ท่ีจังหวดัอุบลราชธานี (วารสารยางพารา 33, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 23-34) 
 
การพยากรณปริมาณฝน (Downscaling Method) (วิศวกรรมสาร 65, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 83-91) 
 
การพัฒนามีดกรีดยางในเมืองไทย (นิตยสารยางไทย 3, 10 (ต.ค. 2555) 80-82) 
 
การแยกไอออนโลหะมีพิษออกจากน้ําท้ิงอุตสาหกรรมโดยใชเยื่อแผนเหลวท่ีพยุงดวยเสนใยกลวง 
 (ชางพูด ฉ. 2/55 (มี.ค.-มิ.ย. 2555) 13) 
 
การลดการเปล่ียนสีของการข้ึนรูปอัดความดนัสูงฟลมพอลิคารบอเนต-พอลิบิวทิลีน เทเรฟทาเลต  
 (FOR QUALITY 18, 174 (Apr. 2012) 33-40) 
 
การวัดและควบคุมเสียงเพื่อความปลอดภยัในการทํางาน (ตอนท่ี 4) (TECHNOLOGY PROMOTION  
 39, 222 (Apr.-May 2012) 92-94) 
 
การศึกษาโครงสรางจุลภาคของซีเมนตเพสตผสมเถาปาลมน้ํามัน (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  
 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 187-200) 
 
การศกึษาเชิงกลพลวตัและพฤติกรรมการคืนกลับตัวทางอิลาสติกของยางเอ็นบีอารท่ีมีผงเขมาดําเปน 
 สารเสริมแรงรวมกับสารตัวเติมกลุมซิลิกาสําหรับการใชงานในระบบไฮดรอลิก (วารสารวิจยัและ 
 พัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 143-156) 
 
การศึกษาสมบัติของมอรตารปอรตแลนดซีเมนตประเภทท่ี 5 ผสมเถาแกลบบดและผงหนิปูน (วารสารวิจัย 
 และพัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 201-218) 
 
การออกแบบและการคํานวณตนทุนสําหรับระบบโซลารเซลลเพื่อผลิตไฟฟาสําหรับบานเรือน  
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2555) 19-23) 
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การออกแบบวงจรระบบไฟฉุกเฉินสํารองไรการประจุกําลังไฟฟาจากแบตเตอร่ี (TECHNOLOGY  
 PROMOTION 39, 222 (Apr.-May 2012) 62-63) 
 
การออกแบบหองฆาเช้ือแบบใชสนามไฟฟาแบบพัลสสําหรับกระบวนการพาสเจอรไรซอาหารเหลว  
 (วารสารวิจยัและพัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 253-267) 
 
กูวิกฤติโลกดวยเกษตรอินทรียแบบองครวม ศูนยเรียนรูภูแสนดาว มูลนิธิธรรมะเกษตรธรรมชาติ 
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2555) 52-63) 
 
เกษตรไทย พรอมรับ AEC หรือยัง? (นิตยสารยางไทย 3, 7 (ก.ค. 2555) 51-53) 
 
เกษตรวิศวกรรม คิดอุปกรณใหปุยทางน้ําแบบประหยดั (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 530 (ก.ค. 2555) 22) 
 
เกาหลีใตสราง เรือบรรทุกตูสินคาแหงอนาคต (SCIENCE ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 48-55) 
             
แกปญหาศัตรูยางพารา ดวยมดแดง (นิตยสารยางไทย 3, 9 (ก.ย. 2555) 8-10) 
 
เขาใจ “พายุสุริยะ” ใหลึกกวาขาวในส่ือ (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 66 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 61-80) 
 
คลังขอมูลเพื่อการวิจยัและพฒันา (R&D Corpus) (TECHNOLOGY PROMOTION 39, 222 (Apr.-May  
 2012) 52-53) 
 
ควบคุมการรมซัลเฟอรไดออกไซดลดสารตกคางในเนื้อลําไยสด (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2555) 16-18) 
 
ความสัมพันธของระบบหรือมาตรฐานตางๆ ในโรงงานผลิตอาหารสัตวบกกับระบบบริหารนวัตกรรม  
 (FOR QUALITY 19, 175 (May 2012) 30-35) 
 
เคร่ืองมือแปรรูปมะคาเดเมีย (กสิกร 85, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 86-93) 
 
เคร่ืองวัดและการวัดพืน้ฐานของมิเตอร และการวดักระแส-แรงดันไฟฟา (วิศวกรรมสาร 65, 3 (พ.ค.-มิ.ย.  
 2555) 44-50) 
 
โครงการนาํรอง “ถนนยางพารา” สงเสริมการใชยางในประเทศ (นิตยสารยางไทย 3, 11 (พ.ย. 2555) 35-37) 
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โครงการพัฒนาระบบจําหนายพลังไฟฟา ลุมแมน้ําโขงตอนลาง สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 (วิศวกรรมสาร 65, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 58-67) 
 
จักรยานอเนกประสงค 3 in 1 “สูบน้ํา ขูดมะพราว วิ่งอัตโนมัติ” (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2555) 11-15) 
 
จากงานวิจยัสูของใชในชีวิตประจําวนัภายในเวลา 10 ป : กระดาษอิเล็กทรอนิกส (SCIENCE ILLUSTRATED  
 No. 15 (Sep. 2012) 50-53) 
 
แจกนัเปลือกหอยเชอร่ีของ ร.ร. ลําปลาหางวิทยา (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 530 (ก.ค. 2555) 70) 
 
ซีรูเลียม มหัศจรรยพืชคลุมดิน (วารสารยางพารา 33, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 11-22) 
 
ตอตานการกอการรายดวยเทคโนโลยีแหงอนาคต (INNO MAG 39, 222 (Apr.-May 2012) 35-38) 
 
ตัวเรงปฏิกิริยาออกไซด NiCr และ NiAl สําหรับออกซิเดชันของเอทิลเบนซิน (วารสารวิจยัและพัฒนา มจธ.  
 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 121-131) 
 
เตรียมความพรอม IE ในเวที AEC และทศวรรษหนา (2022) (วิศวกรรมสาร 65, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 51-57) 
 
ทางออกใหมรับมือภัยรอนในเมืองใหญ : รักษาอนาคตของเมืองดวยหลังคาสีเขียว (SCIENCE  
 ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 32-35) 
 
ทําไมตองมีเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ (X-Ray Diffraction) (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 66 (ก.ค.-ก.ย.  
 2555) 12-18) 
 
ทิศทางการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (INNO MAG 39, 222 (Apr.-May 2012) 41-45) 
 
ทุเรียนทอด “ปาแกลบ” หนึง่ใน จันทบุรี (เสนทางเศรษฐี 18, 313 (พ.ย. 2555) 24-25) 
 
เทคโนโลยีการทําแหงแบบผสมผสาน : การนํามาใชเพื่อถนอมผลิตภัณฑอาหารที่ไวตอความรอน 
 (วารสารวิจยัและพัฒนา มจธ. 35, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 269-286) 
 
เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง (เทคโนโลยีวสัดุ ฉ. 67 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 40-50) 
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เทคโนโลยีคันเบรก จากแผนไนลอนคอมโพสิต ทําใหน้ําหนักลดลงรอยละ 50 (นิตยสารยางไทย  
 3, 9 (ก.ย. 2555) 20-21) 
 
ไทเทเนยีมไดออกไซด กับการเรงปฏิกิริยาดวยแสง ในการกําจัดสารประกอบอินทรียในน้ํา (เทคโนโลยีวัสดุ  
 ฉ. 67 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 25-30) 
 
นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตยแบบประยุกต ถูก งาย ใชไดจริง (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 9 (2555) 29-42) 
 
นวัตกรรมใหมของระบบการสองสวาง (ENERGY SAVING 4, 42 (พ.ค. 2555) 24) 
 
นิติวิทยาศาสตรในโลกระบบเครือขาย ภารกจิสําคัญท่ีนักสืบไซเบอรจําตองทราบ (ไมโครคอมพิวเตอร  
 30, 321 (Apr. 2012) 93-106) 
 
แนวทางการพฒันาโปรแกรมเว็บไซตในระดับกรม กรณีตัวอยางโครงสรางขอมูลแสดงผลการแกไขปญหา 
 ความยากจนของเกษตรกร (วศิวกรรมสาร 65, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 68-78) 
 
บมผิวใหสวยเนียนดวยน้ําผ้ึงและพรอพอลิส (ฉลาดซ้ือ 19, 139 (ก.ย. 2555) 56-57) 
 
บานพอเพยีง (กสิกร 85, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 50-54) 
 
บานโมเดิรนจากไม Pallet (เสนทางเศรษฐี 18, 315 (ธ.ค. 2555) 70-71) 
 
บานหลังนี้ กนิได (เสนทางเศรษฐี 18, 312 (พ.ย. 2555) 72-73) 
 
เบ้ืองหลังการประดิษฐเคร่ืองพิมพ 3 มิติ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 74-75) 
 
แบบจําลองกระบวนการผลิตยางแทง STR10 และ STR20 (วารสารยางพารา 33, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 57-61) 
 
ปฏิรูปเทคโนโลยี “น้ํายางขน” เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตฯ ยางพารา (นิตยสารยางไทย  
 3, 9 (ก.ย. 2555) 78-79) 
 
ปฏิบัติการ 1,224 กม. สงกาซไปยุโรป (SCIENCE ILLUSTRATED No. 15 (Sep. 2012) 58-63) 
 
ปลองไมไผ-หลอดไฟ อุปกรณดักมอดขาวสาร (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 530 (ก.ค. 2555) 18) 
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ปลูกมะละกอในสวนยางสรางกําไรไดจริงหรือ (นิตยสารยางไทย 3, 7 (ก.ค. 2555) 8-10) 
 
ปลูกยางพื้นท่ีใหมควรใสใจ “พืชคลุมซีรูเลียม” (นิตยสารยางไทย 3, 11 (พ.ย. 2555) 38-40) 
 
ปาชายเลนไทยในวงลอมมลพิษ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 15 (Sep. 2012) 44-49) 
 
เปล่ียนพาเลทไมใหเปนบาน (เสนทางเศรษฐี 18, 313 (พ.ย. 2555) 68-69) 
 
เปดนิคมยางฯ สีเขียวแหงแรกในเมืองไทย “นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง” (นิตยสารยางไทย  
 3, 11 (พ.ย. 2555) 27-34) 
 
ผลิตฮอรโมนไข ลดปญหาศัตรูพืช (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 530 (1 ก.ค. 2555) 34) 
 
ผูปวยอัมพาตยนืไดอีกคร้ังหลังใชไฟฟากระตุน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 76-79) 
 
เพิ่มมูลคาดอกดาวเรือง ดวยการผลิต ลูทีน...สารบํารุงสายตา (ชางพูด ฉ. 2/55 (มี.ค.-มิ.ย. 2555) 10-12) 
 
โพลลช้ีคนปลูกยางฯ ผวา AEC เกือบคร่ึงไมรู (นิตยสารยางไทย 3, 11 (พ.ย. 2555) 25-26) 
 
ฟลเลอรหรือคิลเลอร (เสนทางเศรษฐี 18, 313 (พ.ย. 2555) 91) 
 
มหัศจรรย .. ยางไมทําเงิน (นิตยสารยางไทย 3, 7 (ก.ค. 2555) 51-53) 
 
มาตรฐานเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณประกอบ (ตอนท่ี 1) (TECHNOLOGY PROMOTION  
 39, 222 (Apr.-May 2012) 59-61) 
 
ยางพาราเปลือกแหง ปญหาใหญของชาวสวนยาง (นิตยสารยางไทย 3, 6 (มิ.ย. 2555) 11-13) 
 
ยางสายพันธุใหม คูแขงยางธรรมชาติ ผลิตลอยางคุณภาพสูง (นิตยสารยางไทย 3, 7 (ก.ค. 2555) 20-21) 
 
รถตูโดยสารสาธารณะ VS. ความปลอดภัย บทพิสูจนดานสมรรถนะภาคสนาม (ตอนท่ี 1)  
 (เทคโนโลยีวสัดุ ฉ. 66 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 30-34) 
 
ระบบน้ําหยด บริหารจัดการน้ําทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ (นิตยสารยางไทย 3, 9 (ก.ย. 2555) 14-16) 
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ระบบสารเคลือบผิวกระเบ้ืองมุงหลังคาคุณภาพสูงประหยัดพลังงานจากพอลิยูริเทนที่บมดวย 
 แสงอัลตราไวโอเลต (ชางพูด ฉ. 2/55 (มี.ค.-มิ.ย. 2555) 17) 
 
เรงหามาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สินคายางพารา ภายใตบริบท AEC (นิตยสารยางไทย 3, 7 (ก.ค. 2555) 35-37) 
 
เร่ืองวุนๆ ของรากยางพารากบัการพัฒนาภาชนะเพาะชํา (นิตยสารยางไทย 3, 9 (ก.ย. 2555) 54-56) 
 
วัสดุกันฝนตนยางพารา (นิตยสารยางไทย 3, 11 (พ.ย. 2555) 80-82) 
 
วิจัยเจง นําของเสียกลับมาเปนวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมตางๆ (นิตยสารยางไทย 3, 6 (มิ.ย. 2555) 41-43) 
 
วิธีเลือกซ้ือ เนือ้ นม ไข (กสิกร 85, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 45-49) 
 
สารประกอบพอลิไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคารบอน ในน้ํามันเอ็กซเทนเดอร (เทคโนโลยีวัสดุ  
 ฉ. 67 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 30-39) 
 
เสริมรายไดดวยปุยหมักเอง (นิตยสารยางไทย 3, 10 (ต.ค. 2555) 48-50) 
 
หนุมวิศวะหวัใสเล้ียงไสเดือน ใชมูลผลิตปุยอินทรีย (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 530 (1 ก.ค. 2555) 68) 
 
“หยีน้ํา” ไมตน พืชพลังงานตัวใหม (ENERGY SAVING 4, 42 (พ.ค. 2555) 83) 
 
เห็ดเยื่อไผ ผลิตในประเทศไทยไดแลว แตตองแขงขันกบัจีนผูผลิตรายใหญ (เทคโนโลยีชาวบาน  
 24, 530 (1 ก.ค. 2555) 82) 
 
อนาคตไมยางพาราไทยกับการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือแขงขันใน AEC (นิตยสารยางไทย  
 3, 10 (ต.ค. 2555) 27-34) 
 
อนาคตและทิศทาง ยางพาราไทยใตรมเงา AEC (นิตยสารยางไทย 3, 10 (ต.ค. 2555) 39-42) 
 
อนุรักษพลังงานภาคอุตสาหกรรม...ตองอาศัยหลายปจจัยเพื่อนําไปสูความยั่งยืน? (ENERGY SAVING  
 4, 42 (พ.ค. 2555) 18-23) 
 
ออกกําลังกายใหชีพจรเตนแรงชวยเสริมพลังสมอง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 36-43) 
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อาวุธใหมในสงคราม ระหวางคนกับยุง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 12 (Jun. 2012) 58-61) 
 
อียูปรับเปล่ียนหลักเกณฑใหม ไทยอาจเสียสิทธิ GSP (นิตยสารยางไทย 3, 9 (ก.ย. 2555) 35-38) 
 
อียู ออกกฎผูสงออกไมไทย-ตองโปรงใส มีท่ีมาชัดต้ังแตแหลงปลูก-ท่ีตัด (นิตยสารยางไทย 3, 10  
 (ต.ค. 2555) 51-56) 
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กฤตภาค 
 

ก13169  2 นักวิทยตะวนัตกรับโนเบลฟสิกสยกยองผลงานวัดน้ําหนักควอนตัม (คมชัดลึก  
  11, 4008 (10 ต.ค. 2555) 14) 
 
ก13164  2 สุดยอดนวัตกรรมแหงชาติ (เดลินวิส ฉ. 23,008 (10 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13191  6 วินาทีตอไป...ไมอยากใหเปนคุณ... (มติชน 35, 12647 (25 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13149  Android บน Smart TV ยุคตอไปการรับชมโทรทัศน (กรุงเทพธุรกจิ 25, 8776 (2 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13207 กระจูด (เดลินิวส ฉ. 23,023 (27 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13187 ‘กระเทียมเถา’ ปลูกประดับ (คมชัดลึก 12, 4023 (25 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13189 การปรุงอาหาร มีผลตอพัฒนาการ ‘สมองมนุษย’ (มติชน 35, 12647 (25 ต.ค. 2555) 9) 
 
ก13143 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจเช่ือมโยงชายแดนแบบบูรณาการแมสอด-เมียวด ี(กรุงเทพธุรกิจ  
   25, 8776 (2 ต.ค. 2555) 1) 
 
ก13144 การพัฒนาเครือขาย CSR in ASEAN (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8776 (2 ต.ค. 2555) 1) 
 
ก13150 โก-ลก ไบโอดีเซลวันนี้มีตลาดรองรับ (เดลินิวส ฉ. 23,003 (5 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13175 “ไกทอดสมุนไพร” เชียงคํา สูตรเด็ดพะเยา-สูแฟรนไชส (คมชัดลึก 11, 4008 (10 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13161 เขมรตัดหนาผุดไฟฟานวิเคลียร (เดลินิวส ฉ. 23,004 (6 ต.ค. 2555) 7) 
 
ก13153 คนไทย 1 ใน 3 ปวยโรคขอเขาเส่ือม เหตุพฤติกรรม ‘นั่งยอง-ไขวหาง’ (คมชัดลึก 11, 4003  
   (5 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13185 คนหา ‘สารพนัธุกรรม’  แนวโนมรักษาโรคในอนาคต (เดลินวิส ฉ. 23,022 (24 ต.ค. 2555) 8) 
 
ก13208 ความคิดนกัฟสิกส (มติชน 35, 12651 (29 ต.ค. 2555) 21) 
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ก13183 เคร่ืองมือบริหารจัดการน้ํา...กับ การแกปญหาน้ําทวม-ภัยแลง (เดลินิวส ฉ. 23,021  
   (23 ต.ค. 2555) 24) 
 
ก13170 โคมลานนา ภมิูปญญานาจดจํา (คมชัดลึก 11, 4008 (10 ต.ค. 2555) 30) 
 
ก13157 โครงการหม่ืนลานเจาะสํารวจใจกลางโลก (คมชัดลึก 11, 4004 (6 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13197 จับตาจุดยืน ‘อินเทอรเน็ตไทย’ ภายใตกติกาใหมไอทีย ู(กรุงเทพธุรกิจ 26, 8800 (26 ต.ค.  
   2555) 6) 
 
ก13200 จิวเวลร่ีแทนใจ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8800 (26 ต.ค. 2555) 8) 
 
ก13172 จุลินทรียสุขภาพดี ท่ีผูหญิงควรรูจัก (คมชัดลึก 11, 4008 (10 ต.ค. 2555) 30) 
 
ก13154 จุฬาฯ เปดตัวบารโคดฮาลาลคร้ังแรกของโลก-คาดเร่ิมใชเต็มรูปแบบป 56 (คมชัดลึก 
   11, 4003 (5 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13156 จุฬาฯ เปดตัวบารโคดฮาลาลสรางความเช่ือม่ันใหผูบริโภค (เดลินิวส ฉ. 23,003  
   (5 ต.ค. 2555) 22) 
 
ก13209 เด็กไทย, ครูไทย, ผูใหญไทย, ราชการไทย, และหองสมุดไทย (มติชน 35, 12651 
   (29 ต.ค. 2555) 20) 
 
ก13198 เด็กไทยอานหนังสือนอย 5 เลมตอป (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8800 (26 ต.ค. 2555) 13, 16) 
 
ก13176 เดินหนาเสริมรูสูเกษตรกรไทยภาคเกษตร-ปศุสัตวรับอาเซียน (คมชัดลึก 11, 4009  
   (11 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13205 ตรวจจับรอยขีดขวนบนฮารดดิสก (เดลินิวส ฉ. 23,023 (27 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13179 ตามไปด.ู.. ร.ร.บานนามะเฟองตนแบบเล้ียงไกไข (มติชน 35, 12634 (12 ต.ค. 2555) 23) 
 
ก13194 ถอดบทเรียน ‘สวมสุขสันต 3 ปซอน’ (มติชน 35, 12648 (26 ต.ค. 2555) 23) 
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ก13173 ทางออก ‘เกษตรกรไทย’ เอาตัวรอดในกระแส ‘เออีซี’ (มติชน 35, 12632 (10 ต.ค. 2555) 20) 
 
ก13182 ทิศทางพลังงานไทยในเออีซี (เดลินวิส ฉ. 23,020 (22 ต.ค. 2555) 9) 
 
ก13199 ‘ทีเซลส’ ใตปกผูบริหารใหม เปดทางเอกชนรวมพัฒนายา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8800  
   (26 ต.ค. 2555) 15) 
 
ก13210 ไทยติดอันดับ 26 ประเทศภาพลักษณดี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8803 (29 ต.ค. 2555) 4) 
 
ก13147 ‘ธนาคารชุมชนตําบลสรางถอนอย’ ชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ 
   (เดลินวิส ฉ. 23,000 (2 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13178 นักเขียนจีนควาโนเบลวรรณกรรม (มติชน 35, 12634 (12 ต.ค. 2555) 15) 
 
ก13163 นักเทคโนโลยดีีเดน 2555 (เดลินิวส ฉ. 23,008 (10 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13192 ปฏิบัติการ ‘นา 1 ไร ได 1 แสน’ ทางแกจนเกษตรกรอยางยั่งยืน (คมชัดลึก 12, 4023 
   (25 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13158 ‘ปอปคอรนไทยใหญ’ จากขาวโพดมวงผลิตภัณฑมาแรงจากเมืองสามหมอก (คมชัดลึก  
   11, 4004 (6 ต.ค. 2555) 19) 
 
ก13204 ปน ‘เด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร’ มหาวิทยาลัยเดก็ ประเทศไทย (เดลินวิส ฉ. 23,023 
   (27 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13152 ปสสาวะเปนเลือดระวังมะเร็งจะถามหา (คมชัดลึก 11, 4003 (5 ต.ค. 2555) 21) 
 
ก13168 ผักตบชวา พชือเมริกาใตไทยไดจากอินโดฯ สมัย ร.5 (มติชน 35, 12632 (10 ต.ค. 2555) 2) 
 
ก13165 ฝร่ังเศส-อเมริกันควาโนเบลฟสิกส (เดลินวิส ฉ. 23,008 (10 ต.ค. 2555) 15) 
 
ก13195 ‘พาสเวิรด’ ท่ีแยท่ีสุดรูแลวตองเล่ียง!! (มติชน 35, 12648 (26 ต.ค. 2555) 9) 
 
ก13190 ภาวะไขมันในเลือดสูง (มติชน 35, 12647 (25 ต.ค. 2555) 10) 
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ก13142 มองพมา แบบนักยุทธศาสตร (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8776 (2 ต.ค. 2555) 2) 
 
ก13188 มอบรางวัล ‘อโชกาเฟลโล’ 4 นักอนุรักษไทย (มติชน 35, 12647 (25 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13167 มะละกอคาโปโฮ (เดลินิวส ฉ. 23,008 (10 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13162 มาตรฐานสินคาเกษตร (เดลินิวส ฉ. 23,008 (10 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13202 ‘มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ’ กับงานปดทองหลังพระ (เดลินิวส ฉ. 23,023 (27 ต.ค. 2555) 8) 
 
ก13206 ยทุธวิธีบริหารรานคาปลีก (เดลินิวส ฉ. 23,023 (27 ต.ค. 2555) 11) 
 
ก13151 รวมกลุมผลิต ‘ถ่ัวเหลืองแผน’ สืบทอดภูมิปญญาเปนอาชีพ (คมชัดลึก 11, 4003  
   (5 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13166 รางวัลโนเบล 2012 (เดลินวิส ฉ. 23,008 (10 ต.ค. 2555) 15) 
 
ก13201 ลดถุงไขมันใตตา (คมชัดลึก 12, 4024 (26 ต.ค. 2555) 22) 
 
ก13148 ลดอุปสรรคการคา-การลงทุน วันสต็อปเซอรวิส 9 ชาติอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8776  
   (2 ต.ค. 2555) 3) 
 
ก13203 ลากอน ‘กังนมัสไตล’  (เดลินิวส ฉ. 23,023 (27 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13180 ‘ลําไย’ ผลไมไทยมากดวยคุณคาสู ‘ลองกานอยด’ ผลิตภัณฑภูมิปญญา (เดลินวิส ฉ. 23,017 
   (19 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13177 วัตถุดิบในทองถ่ินขาดแคลนกดดนัธุรกิจแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต (คมชัดลึก 11, 4009  
   (11 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13186 วิจัยการจัดการดินอธิบายภมิูปญญาทองถ่ิน (เดลินวิส ฉ. 23,022 (24 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13171 ศึกษากลไกของสมองผ้ึง พัฒนาหุนยนตใหฉลาดข้ึน (มติชน 35, 12632 (10 ต.ค. 2555) 2) 
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ก13155 สอนปลูกหมอนเล้ียงไหมทางเว็บไซต (คมชัดลึก 11, 4003 (5 ต.ค. 2555) 12) 
 
ก13196 สัมผัสสถานศึกษาสะทอนความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน (มติชน 35, 12648  
   (26 ต.ค. 2555) 7) 
 
ก13146 สานตองานสหกรณโรงเรียน...สูชีวิตประจําวนัมากข้ึน (เดลินิวส ฉ. 23,000 (2 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13145 เสริมแกรงไมเทียมรอตัวจริงออกจากปา (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8776 (2 ต.ค. 2555) 9) 
 
ก13193 หนูรักษเทา OK (คมชัดลึก 12, 4023 (25 ต.ค. 2555) 6) 
 
ก13141 หุนยนตจัดยาอัจฉริยะ (เดลินิวส ฉ. 23,000 (2 ต.ค. 2555) 10) 
 
ก13181 อนุรักษไผเล้ียงหนอนสรางรายได (เดลินวิส 23,017 (19 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13159 อบสมุนไพร (เดลินิวส ฉ. 23,004 (6 ต.ค. 2555) 28) 
 
ก13174 อรอยเจ อ่ิมบุญ (คมชัดลึก 11, 4008 (10 ต.ค. 2555) 25) 
 
ก13160 ‘อาหาร’ บําบัดตาน ‘มะเร็ง’ ดื้อยา (คมชัดลึก 11, 4004 (6 ต.ค. 2555) 3) 
 
ก13184 โอกาสธุรกิจไทยในพมาภายใตอาเซียน (เดลินิวส ฉ. 23,022 (24 ต.ค. 2555) 12) 
 
 
 




