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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

AGRICULTURE 
 
631.86  
ผ 193 คู่มือการผลิตปุ๋ยมาตรฐานอินทรีย์&ชีวภาพ : ฉบับชาวบ้าน /  
2558 บรรณาธิการ อภิชาติ ศรีสอาด ; เรียบเรียง ธนากร ไทบุญส่ง.  
 ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2558.  
 112 หน้า. 
 
 
 
AUDIO-VISUAL MATERIALS 
   
AV  
DVD 5 บาติกจิตรกรรมน้้าเทียน [วิดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จ้ากัด.   
 กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2555. 2 แผ่น (DVD-ROM).  
 (กบนอกกะลา). 
 
 
 
AV  
DVD 6 พริกความรู้รสเผ็ด [วิดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จ้ากัด.  
 กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2556. 1 แผ่น (DVD-ROM).  
 (กบนอกกะลา). 
 
 
 
AV  
DVD 4 มหัศจรรย์ (พันธุ์) เห็ด [วิดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จ้ากัด.  
 กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2555. 1 แผ่น (DVD-ROM).  
 (กบนอกกะลา). 
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COMPILING FILES 
 
BSTI  
IR 39 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรม : ประมวลสารสนเทศ 
 พร้อมใช้ / ส้านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส้านัก, 2559. 27 หน้า. 
 
 
 
BSTI  
IR 40 การพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่ง : ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ /  
 ส้านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส้านัก,  
 2559. 24 หน้า. 
 
 
 
BSTI  
CF-93  เครื่องเทศ (Spices) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส้านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : ส้านัก,  
 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
 
 
 
 
DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS  
 
Ref. 
620.503  
SCH    Schramm, Laurier Lincoln, author. 
 Nano- and microtechnology from A-Z : from  
 Nanosystems to colloids and interfaces /  
 Laurier L. Schramm. Weinheim, Germany :  
 Wiley-VCH, Verlag GmbH & Co. KgaA, c2014.  
 ix, 378 p.  
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POLYMERS 
 
547.7  
REN Renewable polymers : synthesisn, processing,  
 and technology / edited by Vikas Mittal.  
 Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons ; Salem,  
 Mass. : Scrivener Pub., c2012. xviii, 482 p. 
 
 
 
668.9  
ศ 282  ศรุต อ้ามาตย์โยธิน. 
2558 พอลิเมอร์และการประยุกต์ / ศรุต อ้ามาตย์โยธิน.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. 178 หน้า. 
 
 
 
POWER & ENERGY 
 
333.952  
BAJ Bajpai, Pratima, author. 
 Biorefinery in the pulp and paper industry /  
 Pratima Bajpai. London, UK : Elsevier, AP, Academic  
 Press is an imprint of Elsevier, c2013. vi, 103 p. 
 
 
 
RUBBER 
 
745.57 
REV Hum, Liz. 
 Rev-o-loom-tion : a modern kids guide to  
 rocking rubber bands / Liz Hum. Chicago, Ill. :  
 Triumph Books LLC, c2014. 112 p. 
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วิจัย 
678.20724  
ก 279  กฤษฎา สุชีวะ. 
2559  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ล 1 ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
 ผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย [เล่ม 1] / โดย ศูนย์วิจัย- 
 เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  
 กรุงเทพฯ : ศูนย,์ 2559. 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงล้าดับ). 
 
 
วิจัย 
678.20724  
ก 279  กฤษฎา สุชีวะ. 
2559  บทสรุปผู้บริหาร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ 
ล 2 ไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 
 และหน่วยงานวิจัย [เล่ม 2] / โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : ศูนย์,  
 2559. 24 หน้า.  
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 2, 4, 10, 14, 15  
 2017 /  ASTM International. West Conshohocken, Pa. :  
 ASTM International, c2017. 8 v. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Japan 

 Japanese Standards Association 

   JIS B 0100 : 2013 Glossary of terms for valves. 

  JIS B 2003 : 2013 General rules for inspection of valves. 

  JIS B 2011 : 2013 Bronze, gate, globe, angle, and check valves (amendment 2). 

  JIS B 2031 : 2013 Gray cast iron valves. 

  JIS B 2220 : 2012 Steel pipe flanges. 

  JIS B 2239 : 2013 Cast iron pipe flanges. 

  JIS B 2308 : 2013 Stainless steel threaded fittings.  

  JIS B 2352 : 2013 Bellows type expansion joints.  

  JIS K 6770 : 2011 Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe fittings (amendment 4).  

  JIS K 6775-2 : 2013 Polyethylene pipe-fittings for the supply of gaseous fuels --  
    part 2 : spigot fittings. 

  JIS K 6775-3 : 2013 Polyethylene pipe-fittings for the supply of gaseous fuels --  
    part 3 : electrofusion fittings. 

   JIS K 6777 : 2011 Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) pipe fittings for hot 
 and cold water supply (amendment 3).  

  JIS K 6779 : 2011 Polybutene (PB) pipe fittings (amendment 3).   

  JIS K 6788 : 2011 Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe fittings for water supply  
    (amendment 3).   

  JIS K 6793 : 2011 Polybutene (PB) pipe fittings for water supply (amendment 3).  
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ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อสารต้องห้าม ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา 
 133, ตอนพิเศษ 304 ง (23 ธ.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร : พืช 
 ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง     
 (18 พ.ย. 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง    
 สัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑          
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง   
 สัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้  ตามพระราชบัญญั ติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑             
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
 ส าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133,     
 ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน
 สินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชบัญญัติ
 มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 10) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน
 สินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ตามพระราชบัญญัติ
 มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักการความปลอดภัย         
 ทางชีวภาพส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า เกษตร พ.ศ .  ๒๕๕๑               
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
 เกษตรการชันสูตรโรคพีอาร์อาร์ เอส ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑             
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 264 ง (18 พ.ย. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเทอร์มอเซตติง -     
 พอลิเมอร์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 5) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่องบรรจุชิ้นเนื้อ            
 ทางศัลยกรรม (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 1) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นรองฝ่าเท้าเพ่ือลด         
 แรงกระแทกส าหรับใช้ทางการแพทย์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดผ่าตัดนิ้วล็อก              
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า        
 พอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง        
 (22 ธ.ค. 2559) 4) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ   
 ที่เก่ียวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศธรรมชาติของวัสดุเคลือบ (ราชกิจจานุเบกษา 
 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ  
 ที่ เกี่ยวข้อง เล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุ เคลือบหลายส่วนประกอบ              
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ   
 ที่เกี่ยวข้อง เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง 
 (22 ธ.ค. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว 
 เล่ม 1 ไม้ค้ ายันแขน (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 299 ง (20 ธ.ค. 2559) 11) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว 
 เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 299 ง (20 ธ.ค. 2559) 12) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็ง
 อย่างรวดเร็ว (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 6) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบ เต้ารับ -จ่าย ตัวต่อ
 ยานยนต์ และเต้ารับยานยนต์-การประจุไฟฟ้าผ่านตัวน าของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม ๓ ข้อก าหนดความเข้ากันได้
 เชิงมิติ และการสับเปลี่ยนได้ ส าหรับขาเสียบและท่อหน้าสัมผัสคู่เต้าต่อยานยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง และ
 กระแสสลับ/กระแสตรง (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองน้ าลาเท็กซ์ส าหรับท าหมอน 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 8) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุยาแนวรอยต่อประเภท    
 พอลิยูรีเทน (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 2) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูสนามฟุตซอล 
 (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 270 ง (23 พ.ย. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ    
 ที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืด และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช 
 และวัสดุที่เก่ียวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์ (ราชกิจจานุเบกษา 
 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 7) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ    
 ที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตา และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช 
 และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง     
 (22 ธ.ค. 2559) 8) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ    
 ที่เก่ียวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี 
 วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง 
 (22 ธ.ค. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิ ธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุ   
 ที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี 
 วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม (ราชกิจจานุเบกษา 133, 
 ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 2559) 13) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม -
 ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการ
 สิ่งแวดล้อม-ข้อก าหนดและข้อแนะน าในการใช้ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 299 ง (20 ธ.ค. 
 2559) 10) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช  และวัสดุ   
 ที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๕ การหาความหนาของฟิล์มและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี   
 วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๕ การหาความหนาฟิล์ม (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 256 ง     
 (10 พ.ย. 2559) 3) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการ
 บริหารงานคุณภาพ-ข้อก าหนด (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 299 ง (20 ธ.ค. 2559) 9) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบบริหารงาน
 คุณภาพ-หลักการพื้นฐานและค าศัพท์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 299 ง (20 ธ.ค. 2559) 8) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช 
 และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม ๘ การหาความละเอียด (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 256 ง 10 พ.ย. 
 2559) 5) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช 
 และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 303 ง (22 ธ.ค. 
 2559) 6) 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
 ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่
 วิทยุ ๕๗-๖๖ กิกะเฮิรตซ์ (ราชกิจจานุเบกษา 133, ตอนพิเศษ 271 ง (24 พ.ย. 2559) 17) 

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาส์ต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะ       
 ที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, 107 ก      
 (20 ธ.ค. 2559) 56-58) 

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน        
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, 107 ก (20 ธ.ค. 2559) 53-54) 

พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตาม
 มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๓๐ (ราชกิจจานุเบกษา 133, 107 ก (20 ธ.ค. 2559) 50-52) 

พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา 133, 107ก (20 ธ.ค. 
 2559) 1-40) 
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compound 4-aminophenol in multi-components pharmaceuticals by high performance 
liquid chromatogrphy (Journal of Pharmaceutical Sciences 43 (1) 2016 : 37-44) 
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Simultaneous determination of ursodeoxycholic acid and chenodeoxycholic acid in pharmaceutical 
dosage form by HPLC-UV detection (Journal of AOAC International 100 (1) : 59-64) 

 
Simultaneous estimation of ofloxacin, clotrimazole, and lignocaine hydrochloride in their 

combined ear-drop formulation by two spectrophotometric methods (Journal of AOAC 
International 100 (1) 2017 : 38-44) 

 
Southern Thailand bryophytes III : a preliminary study on non-epiphyllous taxa in lowland 

areas (Songklanakarin Journal of Science and Technology 38 (3) 2016 : 311-318) 
 
Steam curing influence on fly ash high-performance recycled concrete (ACI Materials Journal 

113 (6) 2016 : 815-825) 
 
Tectaria kehdingiana (Kuhn) M.G. Price (Tectariaceae), a lesser-known species from Peninsular 

ThailandPollawatn. (Songklanakarin Journal of Science and Technology 38 (5) 2016 :  
 575-579) 
 
Toward replacement of petroleum oils by modified soybean oils in elastomers (Rubber 

Chemistry and Technology 89 (4) 2016 : 608-630) 
 
Tumor necrosis factor alpha of teleosts : in silico characterization and homology modeling 

(Songklanakarin Journal of Science and Technology 38 (5) 2016 : 549-557) 
 
A Validated capillary electrophoretic method for the determination of olopatadine and its 

application to a pharmaceutical preparation of eye drops (Journal of AOAC International 
  100 (1) 2017 : 206-211) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

It's smoothie time! (ฉลาดซื้อ 23, 193 (มี.ค. 2560) 16-23) 

TMOFs ผลึกมหัศจรรย์สารเคมีตัวใหม่สัญชาติไทยของ มธ. (วารสารวิทยาศาสตร์ 71, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2560)   
 38-41) 

ZIKVIRUS INFECTION โรคอุบัติใหม่...ไข้ซิกา (R&D NEWSTELLER 24, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 7-11) 

กฎหมาย HACCP ส้าหรับน้้าผลไม้ (FOOD FOCUS THAILAND 12, 132 (Mar. 2017) 43-45) 

กระจกตาอักเสบจากคอนแทกต์เลนส์ (หมอชาวบ้าน 38, 456 (เม.ย. 2560) 43-45) 

กระดาษโน้ต... ปลูกผักได้! ไอเดียล้้า โดนใจสาย "กรีน" (เส้นทางเศรษฐี 23, 415 (เม.ย. 2560) 22, 24) 

กระเป๋ารักษ์โลก จากยางในรถยนต์ เรียบ เท่ ไม่ซ้้าใคร (นิตยสารยางไทย 8, 4 (เม.ย. 2560) 47-49) 

กษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี (วารสารวิทยาศาสตร์ 71, 2 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 21-24) 

การจัดท้าค่ามาตรฐานส้าหรับการแปลผลการวิเคราะห์ดินและพืชในยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ระยะก่อน   
 เปิดกรีด (วารสารยางพารา 37, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 31-52) 

การบริหารมือ (หมอชาวบ้าน 38, 456 (เม.ย. 2560) 52-55) 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ เพ่ือการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาเม็ด Cytisine (R&D NEWSTELLRT 
 24, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 12-15) 

การศึกษาปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย จากการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรรม ในอ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 (วารสารองค์การเภสัชกรรม 43, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 28-33) 

การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานก่อนและหลัง
 การได้รับค้าปรึกษาแนะน้า โดยเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุ่ม (วารสารองค์การเภสัชกรรม 
 43, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 21-27) 

การศึกษาระบบกรีดที่เหมาะสมกับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (วารสาร
 ยางพารา 37, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 15-29) 

ก้าเนิดของเล่น ตัวหนอนสปริง (วารสาร อพวช. 15, 176 (ก.พ. 2560) 10-13) 

เก็บตก... เรื่องฉลาก (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 13-14) 
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“ข้าวตราควาย-ทุเรียนในสวน" ธุรกิจขนาดพอดีตัวของ "เก่ง ธชย" (เส้นทางเศรษฐี 23, 415 (เม.ย. 2560)  
 54-55) 

ความส้าคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (ตอนที่ 25) 
 (INDUSTRIAL TECHOLOGY REVIEW 23, 293 (เม.ย. 2560) 75-80) 

ค้าพระราชทาน ชื่อว่า "ราชกิจจานุเบกษา" (เอกสารข่าวรัฐสภา 42, 845 (มี.ค. 2560) 44-47) 

เครื่องด้านามือถือพกพา เทคโนโลยี Slow Tools ที่ตอบโจทย์เกษตร Slow Life (เกษตรกรรมธรรมชาติ    
 20, 1 (2560) 16-24) 

จ่งโคร่ง...คางคกตัวใหญ่ของไทย (วารสาร อพวช. 15, 176 (ก.พ. 2560) 46-49) 

จับตา เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยยกระดับอุตฯ ยางและพลาสติกไทยก้าวทันโลก       
 (นิตยสารยางไทย 8, 4 (เม.ย. 2560) 7-15) 

“ชวาวาด" เติมสีธรรมชาติ งานหัตถกรรมผักตบชวา (เส้นทางเศรษฐี 23, 414 (มี.ค. 2560) 44-45) 

ตามไปดู นวัตกรรมเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง (นิตยสารยางไทย 8, 4 (เม.ย. 2560) 25-27) 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปกับการท้าน้้าตาลมะพร้าว (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 (เม.ย. 2560) 103-106) 

นวัตกรรมเครื่องตรวจลายนิ้วมือจาก มจธ. (วารสารวิทยาศาสตร์ 71, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 32-43) 

นวัตกรรมเครื่องมือ Slow Tools ส้าหรับเกษตรอินทรีย์ Small Size (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 1 (2560) 6-12) 

น้้ามันมะพร้าว (NEWSLETTER 27, 9 (ก.ย. 2559) 10-12) 

น้้าสกัดใบไผ่ (Bamboo Leaf Extract) นวัตกรรมเครื่องดื่ม ผลงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                        
 ประสาน สุขสุทธิ์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 (เม.ย. 2560) 100-102) 

น้้าตา.......เช็ดหัวเข่า (วารสาร อพวช. 15, 176 (ก.พ. 2560) 14-17) 

เนื้อหมู กับการตกคา้งของยาปฏิชีวนะ (ฉลาดซื้อ 23, 193 (มี.ค. 2560) 32-36) 

บรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่เหมาะสม ส้าหรับสมุนไพรตังกุย (ตอนจบ) (วารสารการบรรจุภัณฑ์ 25, 2 (ม.ค.-มี.ค. 
 2560) 6-9) 

บัณฑิตกีฏฯ ม.เกษตร สร้างเงิน 3.6 แสน ต่อปี ปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ ใช้พื้นที่แค่ 600 ตารางเมตร       
 (เส้นทางเศรษฐี 23, 414 (มี.ค. 2560) 36-37) 
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ประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย (เอกสารข่าวรัฐสภา 42, 845 (มี.ค. 2560) 41-43) 

ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นไม้ด้วยชั้นกรองชนิดตัวกลางฝุ่นไม้ (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 39-105) 

ปลาบ้าสีแดดเดียว ภูมิปัญญาเยี่ยมยอดของกระบี่ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 (เม.ย. 2560) 38, 40-41)  

ปลูกผักสลัดอินทรีย์ได้ตลอดทั้งปี ด้วยทฤษฎีของคุณชายผักสลัด (เกษตรกรรมธรรมชาติ 19, 11 (2559) 29-35) 

ปลูกผักอินทรีย์ตลอดทั้งปีสวนลุงไกร ผู้บุกเบิกปลูกผักสลัดอินทรีย์ที่วังน้้าเขียว (เกษตรกรรมธรรมชาติ 19, 11 
 (2559) 41-58) 

โปรแกรมเมอร์สาว ผุดไอเดียธุรกิจ ผลิต "ถุงเก็บนมแม่" นวัตกรรมหนึ่งเดียวในไทย เจาะตลาดคุณแม่ขยันปั๊มนม 
 (เส้นทางเศรษฐี 23,415 (เม.ย. 2560) 60-61) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับวงการโลจิสติกส์ไทย (ENGINEERING TODAY 15, 157 (ม.ค.-ก.พ. 
 2560) 22-25) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานทรัพย์สินทางปัญญา (INTELLECTUAL PROPERTY NEWS 
 14, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2559)) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (วารสารรักษ์พลังงาน ฉบับพิเศษ (ม.ค. 2560) 5-33) 

พระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาประเทศ (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 53, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 40-48) 

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (EXCISE NEWSLETTER 27, 10 (ต.ค.  
 2560)) 

พัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (วารสารวิทยาศาสตร์ 71, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2560) 70-72) 

พันธุ์ปศุสัตว์ อดีตถึงปัจจุบัน (Breeds of Farm Animals) ตอบจบ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 (เม.ย. 
 2560) 72-75) 

ฟาร์มเห็ดสร้างสรรค์ โรงเพาะเห็ดกางมุ้ง ป้องกันแมลง เพ่ิงผลผลิต (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 1 (2560) 38-47) 

เมล็ดเชีย ซูเปอร์ฟรุตและซูเปอร์ฟู้ด (FOOD FOCUS THAILAND 12, 132 (Mar. 2017) 94-51) 

ยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันไทยก้าวสู่มาตรฐาน GMP (วารสารยางพารา 37, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 3-11) 

ย้าผักกูด (หมอชาวบ้าน 38, 456 (เม.ย. 2560) 61-65) 
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รัชกาลที่ ๙ กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค.
 2559) 11-18) 

รามาฯ ชูความส้าเร็จการผ่าตัด "เปลี่ยนหัวใจ LVAD" ครั้งแรกของไทย. (วารสาร อพวช. 15, 176 (ก.พ. 2560) 
 56-59) 

ไรน้้านางฟ้า คุณค่าอาหารสูง ธุรกิจอาหารสัตว์น้้า อนาคตไกล (เกษตรกรรมธรรมชาติ 19, 11 (2559) 5-12) 

ลมแดด เพลียแดด (หมอชาวบ้าน 38, 456 (เม.ย. 2560) 16-18) 

วว. กับศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 
 (จดหมายข่าว วว. 20, 2 (ก.พ. 2560) 6-8) 

วิธีการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าส้าหรับใช้กับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบแบบ AC (INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
 REVIEW 23, 293 (เม.ย. 2560) 67-74) 

สฟิงซ์ แมวไร้ขน ขี้อ้อน เห็นย่นๆ ทุกคนจะหลงรัก (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 (เม.ย. 2560) 80-82) 

สมเจต ซิ้มประดิษฐ์ ผลิตส้มโอขาวแตงกวาได้คุณภาพเยี่ยม ที่พิจิตร (ตอนที่ 1) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 
 (เม.ย. 2560) 18, 20, 22) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี (วารสาร              
 กรมประชาสัมพันธ์ 23, 238 (ธ.ค. 2559) 3-10) 

สวนกายกานต์ สวนตะไคร้ 100 ไร่ ตะไคร้ปลอดสาร มาตรฐานสากล ส่งออกท่ัวโลก (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 20, 1 (2560) 55-62) 

สารอาหารในนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม (ฉลาดซื้อ 23, 193 (มี.ค. 2560) 24-31) 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง ไม้กินแมลงน่าปลูก ของ ประกิต โพธิ์ศรี ที่ระยอง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 645 (เม.ย. 
 2560) 28-30) 

เห็ดหิมาลัยเห็ดเมืองร้อนชนิดใหม่ เพาะได้แล้วในเมืองไทย (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 1 (2560) 48-53) 

ไอศกรีมโฮมเมด "ไอส์เบิร์ก" ฮิตติดลมบน ลูกค้าต่อคิวแน่น ยืนตักแบบไม่ได้พักเลย (เส้นทางเศรษฐี 23, 415  
 (เม.ย. 2560) 26-28) 
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กฤตภาค 

ก17201     ปลูกไพลแซมยาง-ปาล์มลุงทุนหมื่น...ได้เป็นแสน (ไทยรัฐ 67, 21447 (10 ต.ค. 2559) 7) 

ก17202  ร าข้าวมากคุณค่า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10245 (10 ต.ค. 2559) 27) 

ก17203  เท้าปั่นสร้างโคมไฟ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10245 (10 ต.ค. 2559) 27) 

ก17204      'เสื่อกก' พลิกฟ้ืนชีวิตชาวนา แปรรูปเติมสีสันสร้างงานสร้างรายได้ (คมชัดลึก 15, 5469  
 (10 ต.ค. 2559) 8) 

ก17205  เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากหม่อน (เดลินิวส์ ฉ. 24,471 (12 ต.ค. 2559) 22) 

ก17206  เมื่อ CEO ของแอปเปิลบอกว่า AR มีอนาคตกว่า VR (2) (เดลินิวส์ ฉ. 24,471 (12 ต.ค. 2559) 23) 

ก17207  'ธีออส-2' ไม่ใช่แค่ดาวเทียม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10247 (12 ต.ค. 2559) 27) 

ก17208  หอมกรุ่น 'กาแฟสด' จากโรงคั่ว 'วังน้ าเขียว' (คมชัดลึก 15, 5471 (12 ต.ค. 2559) 6) 

ก17209  ศูนย์วิจัยกราฟีน อนาคตต้องจับตา (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10248 (13 ต.ค. 2559) 27) 

ก17210  กล่อมเสียงเพลงวันละ 3 ชม.-กางมุ่งเลี้ยงโคนมให้อารมณ์ดี-ได้ผลผลิตสูง (คมชัดลึก 15, 5472  
 (13 ต.ค. 2559) 6) 

ก17211  'ไข'่ ก็ออกแบบได้ (เดลินิวส์ ฉ. 24,472 (13 ต.ค. 2559) 23) 

ก17212  เรียนรู้ต้นแบบ 'ปุาสักโมเดล' ศาสตร์พระราชาจัดการน้ า (เดลินิวส์ ฉ. 24,472 (13 ต.ค. 2559) 10) 

ก17213  'KasetTRADE' ในโจทย์สร้างโลกใหม่ 'เกษตรไทย' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10249 (14 ต.ค. 2559) 26) 

ก17214  สจล. บ่มเพาะ 'แพทยน์วัตกร' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10249 (14 ต.ค. 2559) 27) 

ก17215  จุฬาฯพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพแก้ปัญหาโรคกุ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10249 (14 ต.ค. 2559) 27) 

ก17216  ชุดฝึกตรวจมะเร็ง-เต้านมทดแทนท าจากยางพาราหนึ่งเดียวในไทย (คมชัดลึก 15, 5473 (14 ต.ค. 
 2559) 6) 

ก17217  'ปูรณ์' จากหนี้หลายล้าน สู่เจ้าของไฟเบอร์กลาสสารพัดไอเดีย (คมชัดลึก 15, 5473 (14 ต.ค. 
 2559) 8) 

ก17218  การท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรกร อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,474  
 (15 ต.ค. 2559) 21) 

ก17219  จ.บุรีรัมย์  ติดตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล (เดลินิวส์ ฉ. 24,474 (15 ต.ค. 
 2559) 21) 
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ก17220  'เครื่องประดับดินปั้น' เสริมด้วยการเพนท์...โดนใจ (เดลินิวส์ ฉ. 24,474 (15 ต.ค. 2559) 22) 

ก17221  'ข้าวเม่า-ข้าวตัง' ไรซ์เบอร์รี่สินค้าสุขภาพ..สร้างลูกค้าใหม่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,475 (16 ต.ค. 2559) 20) 

ก17222  ส่งเสรมิหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ใช้เลี้ยงแพะ ที่ จ.นนทบุรี (เดลินิวส์ ฉ. 24,476 (17 ต.ค. 2559) 22) 

ก17223  วิสาหกิจชุมชนปุาชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม (เดลินิวส์ ฉ. 24,476 (17 ต.ค. 2559) 22) 

ก17224  รางวัลนวัตกรรมชาติร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10252 (17 ต.ค. 2559) 27) 

ก17225  CuttingMat ยางพาราอัพเกรด (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10252 (17 ต.ค. 2559) 27) 

ก17226  หุ่นยนต์ส ารวจน้ ารั่ว รางวัลนวัตกรรมชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10253 (18 ต.ค. 2559) 27) 

ก17227  'สุดยอด' นักเทคโนโลยีไทย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10254 (19 ต.ค. 2559) 26) 

ก17228  ตามดูลู่ทางการค้าอุตสาหกรรมผลิตล้อยางของอินเดีย (1) (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10254 (19 ต.ค. 
 2559) 9) 

ก17229  เกษตรนวัตกรรมแรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10255 (20 ต.ค. 2559) 26) 

ก17230  แบรนด์กับผลิตภัณฑ์ที่ดีอะไรมาก่อนกัน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10255 (20 ต.ค. 2559) 31) 

ก17231  ข้าวโพดเทียนรับประทานผักสดเหมาะปลูกหลังนา (เดลินิวส์ ฉ. 24,479 (20 ต.ค. 2559) 22) 

ก17232  จมูกอิเล็กทรอนิกส์วัดกลิ่นในอากาศ (เดลินิวส์ ฉ. 24,479 (20 ต.ค. 2559) 23) 

ก17233  ขวดน้ ารักษ์โลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,482 (23 ต.ค. 2559) 6) 

ก17234  ชุมชนพลังงานทดแทนเพ่ือการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (เดลินิวส์ ฉ. 24,482 (23 ต.ค. 2559) 6) 

ก17235  'กะหรี่ปั๊บ' จุดขายกรอบนอกนุ่มใน (เดลินิวส์ ฉ. 24,482 (23 ต.ค. 2559) 20) 

ก17236  'โคพระราชทาน' สู่การเดินตามรอยพ่อหลวง (เดลินิวส์ ฉ. 24,482 (23 ต.ค. 2559) 24) 

ก17237  "Classic Accessories" แบรด์ที่มีดีเรื่องเครื่องประดับ (ไทยรัฐ 67, 21459 (22 ต.ค. 2559) 9) 

ก17238  'สินค้าแหวกแนว' ไอเดียแปลกๆ..ก็ท าเงิน (เดลินิวส์ ฉ. 24,481 (22 ต.ค. 2559) 22) 

ก17239  ดึงนวัตกรรมชุบชีวิต 'สิ่งทอ' (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10259 (24 ต.ค. 2559) 14) 

ก17240  ทะเลกรด (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10259 (24 ต.ค. 2559) 7) 

ก17241  'สะเต็มศึกษา' สร้างคนมีศักยภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10259 (24 ต.ค. 2559) 19) 

ก17242  Grey Ray เครื่องเขียนรักษ์โลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10259 (24 ต.ค. 2559) 19) 
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ก17243  'เอสเอ็มอี' ชูนวัตกรรมรับมือผู้บริโภคปี 60 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10259 (24 ต.ค. 2559) 21) 

ก17244  ANYTHING อะไรก็เป็นไปได้ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10260 (25 ต.ค. 2559) 26) 

ก17245  เนื้อจระเข้ทุบเมนูพรีเมี่ยมจีนแห่ซื้อดันยอดขายทะลัก (เดลินิวส์ ฉ. 24,484 (25 ต.ค. 2559) 6) 

ก17246  'ซับผุด' โมเดลซีเอสอาร์พอเพียงสานพลังชุมชนยั่งยืน (เดลินิวส์ ฉ. 24,484 (25 ต.ค. 2559) 10) 

ก17247  อาหารเสริมธาตุ 'วัย 40 อัพ' องค์รวมไม่ควรมองข้าม (เดลินิวส์ ฉ. 24,485 (26 ต.ค. 2559) 24) 

ก17248  'พลาสติก' เปลี่ยนเทรนด์โลก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10261 (26 ต.ค. 2559) 27) 

ก17249  ปลูกหอมแดงแบบอินทรีย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,487 (28 ต.ค. 2559) 22) 

ก17250  มะเขือยาว (เดลินิวส์ ฉ. 24,487 (28 ต.ค. 2559) 22) 

ก17251  หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10263 (28 ต.ค. 2559) 3) 

ก17252  บริหารสมองปูองกันอัลไซเมอร์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10263 (28 ต.ค. 2559) 3) 

ก17253  สารส้ม+คลอรีน บ าบัดน้ าย้อมผ้าด า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10263 (28 ต.ค. 2559) 27) 

ก17254  เฟอร์ฯ ประหยัดพื้นท่ีไอเดีย มทธ.ธนบุรี (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10263 (28 ต.ค. 2559) 27) 

ก17255  'ตรัง' น าร่องสร้างมาตรฐาน 'จเีอ็มพี' ยกระดับยางแผ่นรมควันครั้งแรกของโลก (มติชน 39, 14138  
 (25 พ.ย. 2559) 13) 

ก17256  ขนมพ่นควันปลอดภัยจริงหรือ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10291 (25 พ.ย. 2559) 3) 

ก17257  6 อาหารยอดฮิตของเด็กขี้แพ้ (คมชัดลึก 16, 5515 (25 พ.ย. 2559) 21) 

ก17258  ไอศกรีมข้าวกล้องงอกสั่งตรงจากแล็บ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10288 (22 พ.ย. 2559) 27) 

ก17259  'น้ าทะเลเป็นน้ าดื่ม' ท าได้!! ไอเดียไทย-ฝีมือไทย 'ท าได้ถูก' (เดลินิวส์ ฉ. 24,512 (22 พ.ย. 2559) 4) 

ก17260  ข้าวพ้ืนเมือง 'อัลฮัมดุลิลลาฮุ' ผลผลิตจากทุ่นนา 'บ้านโคกโดน' เจาะตลาดมุสลิมแดนใต้-มาเลเซีย 
  (มติชน 39, 14135 (22 พ.ย. 2559) 22) 

ก17261  พันธุ์ข้าวมงคล (มติชน 39, 14137 (24 พ.ย. 2559) 14) 

ก17262  สร้างชุมชนด้วยอาหารปลอดภัยวิถีแห่งผู้น า 'ศุภวิชญ์ ทองยอด' (คมชัดลึก 16, 5514 (24 พ.ย. 
 2559) 6) 

ก17263  'ปุาในกรุง' ปุานิเวศท่ีพร้อมสัมผัสได้จริงในเมืองกรุง (เดลินิวส์ ฉ. 24,514 (24 พ.ย. 2559) 25) 

ก17264  'แก้งขี้พระร่วง' สมุนไพรสารพัดประโยชน์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,517 (27 พ.ย. 2559) 7) 
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ก17265  สถาบันพระบรมราชชนก-สธ. สานต่อพระราชด ารัส จัด 'สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค' (มติชน  
 39, 14140 (27 พ.ย. 2559) 7) 

ก17266  'วิน-วิน' โมเดลพัฒน์กล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10294 (28 พ.ย. 2559) 27) 

ก17267  แผ่นดินพ่อพระราชทานสร้างทายาทวิศวกรชาวนา (ไทยรัฐ 67, 21496 (28 พ.ย. 2559) 7) 

ก17268  ไอศกรีม 'ข้าวกล้องงอก' สูตรอร่อย สวทช. มุ่งตลาดเอสเอ็มอี (คมชัดลึก 16, 5519 (29 พ.ย. 2559) 6) 

ก17269  กระแสอาคารรักษ์โลกมาแรงชี้ช่องเร่งปั้นวัสดุก่อสร้างสีเขียวรองรับ (คมชัดลึก 16, 5519 (29 พ.ย. 
 2559) 7) 

ก17270  วิทยาศาสตร์เพื่อล าไย (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10295 (29 พ.ย. 2559) 27) 

ก17271  การใช้ทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10295 (29 พ.ย. 2559) 9) 

ก17272  อาหารแช่แข็ง 4.0 ตอบโจทย์มากกว่ารสชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10296 (30 พ.ย. 2559) 27) 

ก17273  'หัวใจเต้นเร็วกว่า 300 ครั้ง/นาท'ี ท า 'ผู้ปุวยแทบเอาชีวิตไม่รอด' (เดลินิวส์ ฉ. 24,520 (30 พ.ย. 
 2559) 18) 

ก17274  เทคโนโลยี 'จี้ด้วยคลื่นวิทยุ' รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างลงตัว (เดลินิวส์ ฉ. 24,520 (30 พ.ย. 
 2559) 18) 

ก17275  ผู้ปุวยโรคหัวใจ 'เสี่ยงอัมพาตสูงกว่าคนปกติ 5 เท่า' (เดลินิวส์ ฉ. 24,520 (30 พ.ย. 2559) 19) 

ก17276  น้ ายาบ้วนปาก ดับกลิ่นกาย รักษาสิวได้จริงหรือ (เดลินิวส์ ฉ. 24,425 (27 ส.ค. 2559) 12) 

ก17277  ปั๊มน้ า..รถเข็น (ไทยรัฐ 67, 21403 (27 ส.ค. 2559) 7) 

ก17278  มธ.ท าโซลาร์รูฟผลิตไฟฟูาใช้เอง (เดลินิวส์ ฉ. 24, 426 (28 ส.ค. 2559) 6) 

ก17279     ACP นวัตกรรมใหม่เพ่ือรักษากล้ามเนื้อ 'กระดูกและข้อ' (เดลินิวส์ ฉ. 24,426 (28 ส.ค. 2559) 7) 

ก17280  ผลงานสุดปังของเด็กไทย รางวัลสิ่งประดิษฐ์ 2559 (เดลินิวส์ ฉ. 24,426 (28 ส.ค. 2559) 18) 

ก17281  กระถางดูดซึมน้ า ผลงานเด็กนนท์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,426 (28 ส.ค. 2559) 28) 

ก17282  เอกภพท่ีเร็วขึ้นเรื่อยๆ (มติชน 39, 14049 (28 ส.ค. 2559) 16) 

ก17283  สถานีอวกาศ (ไทยรัฐ 67, 21405 (29 ส.ค. 2559) 7) 

ก17284  สบส.น าทีมทดสอบ 'เตียงออฟโรด' ยกระดับความปลอดภัยผู้คนท้องถิ่น (มติชน 39, 14050  
 (29 ส.ค. 2559) 22) 
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ก17285  ท่องโลกเสมือนจริงผ่าน 'เมริ์จเรียลิตี้' (เดลินิวส์ ฉ. 24,428 (30 ส.ค. 2559) 23) 

ก17286  'แบ็กซ์เตอร์' เปิดโรงงานน้ ายาล้างไตรายแรก (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10204 (30 ส.ค. 2559) 27) 

ก17287  งานวิศวะลาดกระบังโชว์หุ่นยนต์จอมช้อป (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10204 (30 ส.ค. 2559) 27) 

ก17288  'ตะไก'้ ขับปัสสาวะ (คมชัดลึก 15, 5428 (30 ส.ค. 2559) 6) 

ก17289  คอลลาเจน...มากกว่าแค่ผิวสวย (คมชัดลึก 15, 5428 (30 ส.ค. 2559) 22) 

ก17290  โรยเกลือสมุทรรอบโคนต้นกระตุ้นมะพร้าวหวานหอม (ไทยรัฐ 67, 21427 (20 ก.ย. 2559) 7) 

ก17291  ผ่าหลังกุ้ง..ด้วยเครื่องใช้ง่าย-เร็ว-ลดค่าแรง (ไทยรัฐ 67, 21429 (22 ก.ย. 2559) 7) 

ก17292  'พญารากขาว' ผลกินได้-รากท ายา (คมชัดลึก 15, 5451 (22 ก.ย. 2559) 6) 

ก17293  พัฒนางานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงนวัตกรรม (คมชัดลึก 15, 5451 (22 ก.ย. 2559) 6) 

ก17294  เจาะลึกโรคร้าย ด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (คมชัดลึก 15, 5451 (22 ก.ย. 2559) 22) 

ก17295  ตรวจสอบคุณภาพน้ าผ่านมือถือ (เดลินิวส์ ฉ. 24,451 (22 ก.ย. 2559) 23) 

ก17296  ระบบหุ่นยนต์ผลักให้แบงก์เกิดบริการตนเองแบบใหม่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,451 (22 ก.ย. 2559) 23) 

ก17297  จันทรุปราคาเงามัว (เดลินิวส์ ฉ. 24,451 (22 ก.ย. 2559) 23) 

ก17298 สธ.ยุค 4.0 สร้างนวัตกรรม 'Health Map' ระบบน าทางอัจฉริยะช่วยค้นหาสถานบริการสุขภาพ 
    ไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการของผู้ปุวย (เดลินิวส์ ฉ. 24,451 (22 ก.ย. 2559) 10) 

ก17299 เมื่อจีนครองนวัตกรรมโลก (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10227 (22 ก.ย. 2559) 9) 

ก17300 SMEs ไทยจะสร้างนวัตกรรมกันอย่างไร (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10227 (22 ก.ย. 2559) 9) 
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