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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS    
 
STANDARDS & REGULATIONS  
 
Std. 
ASTM   ASTM International. 
2013   Annual book of ASTM standards 2014 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2014. 24 v. 
 
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 
428.24  
อ 617  Azar, Betty Schrampfer. 
2555 หลักไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน : Chartbook = Basic English Grammar /  
ล.1 ผูแตง : Betty Schrampfer Azar ; แปลและเรียบเรียง : บุญฤทธ์ิ ตังคะกาญจน.  
 กรุงเทพฯ : เพยีรสันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชนา, 2555. 148 หนา. 
 
428.24  
อ 617  Azar, Betty Schrampfer. 
2555 สรุปหลักไวยกรณอังกฤษ 2 : Chartbook 2 = Understanding and using English  
ล.2 grammar / ผูแตง : Betty Schrampfer Azar ; แปลและเรียบเรียง : บุญฤทธ์ิ ตังคะกาญจน. 
 พิมพคร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ : เพยีรสันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไชนา, 2555. 136 หนา. 
 
499.21182  
ค 941 แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ. 
2556 สนุกกับภาษาตากาล็อก : รากภาษาของฟลิปปนส / เซเนส็ เอ. แคมโพเรดอนโด,  
 อัญชลี วิสุทธิลักษณ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2556. 156 หนา. (หนังสือชุดภาษา 
 อาเซียน).  
 
495.882   
ต 661  ตูซาร นวย. 
2556 สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาท่ีไมออกเสียงตัวสะกด / ตูซาร นวย. พิมพคร้ังท่ี 2. 
  กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2556. 180 หนา. (หนังสือชุดภาษาอาเซียน). 
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495.90482   
ป 418  ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ. 
2556 สนุกกับภาษามลายู : ภาษาท่ีใชในหลายประเทศ / ประเสริฐ เย็นประสิทธ์ิ. 
 กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2556. 181 หนา. (หนังสือชุดภาษาอาเซียน). 
 
499.22182   
ป 418  ประเสริฐ สรรพอาสา. 
2556 สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย : ภาษาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดในอาเซียน / ประเสริฐ  
 สรรพอาสา. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2556. 165 หนา. (หนังสือชุดภาษาอาเซียน). 
 
495.919182  
ว 559   วิเชียร อําพนรักษ, ดร. 
2556  สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย / ดร. วิเชียร อําพนรักษ. กรุงเทพฯ :  
  สถาพรบุคส, 2556. 157 หนา. (หนังสือชุดภาษาอาเซียน). 
 
495.92282  
ส 325  สรตี ปรีชาปญญากุล, ดร. 
2556 สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนดวยอักษรโรมัน แตมีวรรณยุกต / ดร. สรตี  
 ปรีชาปญญากุล. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2556. 162 หนา. (หนังสือชุดภาษา 
 อาเซียน). 
 
341.247  
ค 122  สํานักงาน ก.พ. 
2556 สะทอนมุมมองมุงสูอาเซียน : ทุนสําหรับการเตรียมราชการไทยสูประชาคม 
 อาเซียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ประเทศสิงคโปร / สํานักงาน ก.พ. 
 นนทบุรี : สํานักงาน, 2556. 143 หนา. 
 
337.159  
ส 691  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 
2556 รูจักกับ AEC ในมุมมองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สํานักงานพัฒนา 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ปทุมธานี : สํานักงาน, 2556. 171 หนา. 
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495.92282  
ฮ 929  โฮ ทัญ เยวยีน. 
2555 เรียนภาษาเวียดนามดวยตนเอง / โฮ ทัญ เยวียน, สรร ธงยศ : เรียบเรียง. พิมพคร้ัง 
 ท่ี 4. กาฬสินธุ : กาฬสินธุการพิมพ, 2555. 136 หนา. 
 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 

รายงาน 
363.73  
ท 164  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กรมควบคุมมลพิษ. 
2555  รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2555 / กรมควบคุมมลพิษ.  
 กรุงเทพฯ : กรม, 2555. 208 หนา. 
 

333.72  
ท 164 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 
2556 กิน อยู รู คิด เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม = Think Eat Save for Sustainable  
 Environment / เร่ือง : อมรรัตน หมุดทอง ; ภาพ : อรทัย กศุลรุงรัตน. กรุงเทพฯ :  
 กรม, 2556. 230 หนา. 
 

354.333   
ท 164 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. สํานักงานนโยบายและแผน 
2555  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 
 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555-2559 / สํานักงานนโยบายและแผน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  
 กรุงเทพฯ : สํานักงาน, [2555?]. 210 หนา. 
 

วิจัย 
004.678072  
ท 592 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 
2556 อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน). 
 รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2556 =  
 Thailand internet user profile 2013 / สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
 (องคการมหาชน), กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. กรุงเทพฯ :  
 สํานักงาน, 2556. 152 หนา. 
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รายงาน 
333.79021  
พ 453   กระทรวงพลังงาน. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 
2555 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2555 = Energy statistics of Thailand 2012 /  
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ : สํานัก, [2555?].  
 328 หนา. 
 
รายงาน 
307.72   
ม 234  กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน. 
2556  รายงานหมูบานชนบทไทย จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2556 /  
 กรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : บีทีเอสเพรส, 2556.  
 366 หนา. 
 
354.4  
ว 587 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  
2555 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.). 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1  
 (พ.ศ. 2555-2564) / สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
 นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.). กรุงเทพฯ : สํานักงาน, [2555?]. 170 หนา. 
 
วิจัย 
664   
อ 814  กระทรวงอุตสาหกรรม. สถาบันอาหาร. 
2556  รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพ 
ล.1-ล.2 เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) : เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม / สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สถาบัน, 
 2556. 2 เลม. 
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สาระสังเขป 
510.72  
ค 129  การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร (คร้ังท่ี 18 : 2556 : จ.กระบ่ี). 
2556  AMM 2013 book of abstracts the 18th annual meeting in mathematics :  
 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร คร้ังท่ี 18 ประจําป 2556 วันท่ี 14-16 มีนาคม  
 2556 โรงแรมอาวนางอโยธยาบีชรีสอรทแอนดสปา จ.กระบ่ี / จัดโดย ศูนยสงเสริม 
 การวิจยัคณิตศาสตรแหงประเทศไทยและสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ใน 
 พระบรมราชูปถัมภ (สาขาวชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ). 
 ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2556?]. 124 หนา. 
 
สาระสังเขป 
602  
ว 34  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (คร้ังท่ี 39 : 2556 :  
39/2556  กรุงเทพฯ). 
 The 39th Congress on science and technology of Thailand (STT 39), October  
 21-23, 2013, Venue : Bangkok international trade & exhibition centre (BITEC),  
 Bangkok, Thailand / Organized by the science society of Thailand under the  
 patronage of his majesty the king in association with faculty of science, King 
  Mongkut's University of Technology Thonburi. กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556.  
 xxxii, 321 หนา. 
 
503  
ก 966  โกสินทร รตนประเสริฐ. 
2556 รอบรูวิทยาศาสตร / โกสินทร รตนประเสริฐ, เรียบเรียง ; ปุริษา ตาสาโรจน,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : นานาสํานักพิมพ, 2556. 239 หนา. (ชุดสารานุกรมรอบรู). 
 
363.170684  
ค 121  คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายทุธศาสตรการจัดการสารเคมี. 
2555 แผนปฏิบัติการระยะตน (พ.ศ. 2555-2558) ภายใตแผนยทุธศาสตรการจัดการ 
 สารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555-2564) ฉบับท่ี 1 / คณะกรรมการแหงชาติ 
 วาดวยการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการสารเคมี. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ 
 อาหารและยา, 2555. 110 หนา. 
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069.09593   
ส 181 สถาบันพิพิธภณัฑการเรียนรูแหงชาติ. 
2556 มิวเซียมสยาม : บานเกลอ เฮือนเส่ียว พาเท่ียวพพิิธภณัฑ รุน 3 / ฝายเครือขาย 
 พิพิธภัณฑและฝายวิชาการ สถาบันพิพิธภณัฑการเรียนรูแหงชาติ. กรุงเทพฯ :  
 สถาบัน, [2556?]. 201 หนา. 
 
วิจัย 
678.3   
ส 181  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
2555  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ 
 ยาง : รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ : เสนอ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม / สถาบันวิจยัและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555. 698 หนา. 
 
628.51   
ส 766  สุดสาย ตรีวานิช, ดร. 
2556  SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานดานสุขาภิบาลสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร / สุดสาย  
 ตรีวานิช, วราภา มหากาญจนกุล, ปรียา วบูิลยเศรษฐ. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556. 318 หนา. 
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PATENTS & INVENTIONS 

 
Pat.file  204 : Vibration test apparatus 
 

1.    US    3,800,588   Multiple axis control system for vibration test apparatus.  

2.    US    4,297,888   Stability control system for vibration test device. 

3.    US    4,783,999   Vibration test apparatus and bearing therefor.    

4.    US     4,996,881    Vibration test fixture. 

5.    US      5,083,463   Rotatable vibration test apparatus. 

6.    US      5,277,066   Vibration test fixture. 

7.    US      5,388,056   Method and system for vibration test.    

8.    US      6,860,152   High frequency multiple degree of freedom vibration  

      test machine.    

9.    US      7,114,394   Vibration test system and method for structures.  

10.    US      7,267,010   Inertial mass guided single axis vibration test machine.  

11.    US      7,726,194   Vibration test device.  

12.    US      8,100,017   Vibration test apparatus with an actuator coupled to a reaction  

      mass movable along a linear axis.  

13.    US      8,590,380   Vibration test arrangement.  

14.    US      8,650,956   Vibration test arrangement. 

15.    US      2012/0,279,305  Vibration test apparatus.  
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STANDARDS & REGULATIONS 
ประเทศไทย 
 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

มอก. 2162 – 2556   เตาเสียบและเตารับสําหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมี 
  จุดประสงคคลายกัน : คุณลักษณะท่ีตองการท่ัวไป 
 

มอก. 2309 – 2556 หลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวคู – คุณลักษณะท่ีตองการดาน
ประสิทธิภาพพลังงาน 

 

มอก. 2310 – 2556 หลอดมีบัลลาสตในตัวสําหรับการใหแสงสวางท่ัวไป – 
คุณลักษณะท่ีตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 

 

มอก. 2334 – 2556 หลอดฟลูออเรสเซนซข้ัวเดี่ยว – คุณลักษณะท่ีตองการดาน 
  ประสิทธิภาพพลังงาน   
 

มอก. 2380 เลม 2(27) - 2556  การทดสอบทางสภาพแวดลอม เลม 2 (27) การทดสอบ - การ  
[IEC60068-2-27(2008-2)]   ทดสอบ Ea และคําแนะนํา : การช็อก 
 

มอก. 2579 เลม 4 – 2556 วัสดุเช่ือมส้ินเปลือง เลม 4 เง่ือนไขเทคนิคการสงมอบสําหรับ 
  วัสดุเติมและฟลักซ - ประเภทวัสดุเช่ือม มิติ เกณฑ 
  ความคลาดเคล่ือนและการแสดงเคร่ืองหมาย 
 

มอก. 2597 – 2556   งานเช่ือมและกระบวนการท่ีเกี่ยวของ – ตําแหนงการเช่ือม 
 

มอก. 2598 – 2556   การทดสอบรอยเชื่อมแบบทําลายสําหรับวัสดุโลหะ – การ 
  ทดสอบการกระแทก - ตําแหนงช้ินทดสอบ ทิศทางของ 
  รอยบากและการตรวจสอบ 
 

 มอก. 2602 – 2556 กระจกนิรภยัสําหรับยานยนต 
 

 มอก. 2605 – 2556  รถจักรยานยนต : เฉพาะดานประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
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มอก. 2620 – 2556 แนวทางระบบการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
  เพื่อการอนุรักษน้ํา 
 

มอก. 10017 – 2556 ขอแนะนําเทคนิคทางสถิติสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ 
[ISO/TR 10017:2003] 
 

มอก. 14051 - 2556  การจัดการส่ิงแวดลอม : บัญชีตนทุนการไหลของวัสดุ : กรอบ 
[ISO14051:2011]  ท่ัวไป 

   

 มอก. 14971 – 2556  เคร่ืองมือแพทย : การประยุกตใชการบริหารความเส่ียงกบั 
[ISO 14971:2007]  เคร่ืองมือแพทย 
  

มอก. 19011 - 2556  แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ 
[ISO19011:2011] 
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SELECTED ARTICLES 
 
Assessing the impact of hair damage types on color retention (Cosmetics & Toiletries 128 (6)  
     2013 : 414-421)  
 

Assessment of the impact of the addition of antimicrobial plant extracts to wine : volatile and  
 Phenolic composition (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (10) 2013 :  
 2507-2513)   
 

Baby creams (Cosmetics & Toiletries 128 (7) 2013 : 454, 456, 458, 460-461)    
 

Bioglass helps to mend bones (Ceramic Industry 163 (8) 2013 : 11-12)   
 

The biosynthesis of ochratoxin A by Penicillium as one mechanism for adaptation to NaCl rich  
 foods (Food Microbiology 29 (2) 2012 : 233-241)   
 

Changes with implementation of 1223/2009 (Cosmetics & Toiletries 128 (3) 2013 : 136, 138-139)   
 

Cold processing of emulsions (Cosmetics & Toiletries 128 (8) 2013 : 574, 576-579)    
 

Coming face-to-face with facebook and twitter (Ceramic Industry 163 (9) 2013 : 26-28)   
 

The consequences of poor regulations (Cosmetics & Toiletries 128 (6) 2013 : 402, 404-406)   
 

Controlled fermentation of kimchi using naturally occurring antimicrobial agents (Food  
 Microbiology 32 (1) 2012 : 20-31) 
 

Development of an agricultural biotechnology crop product : testing from discovery to  
 commercialization (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (41) 2012 : 10179-10187)   
 

Effect of electroporation on viability and bioconversion of isoflavones in mannitol-soymilk  
 fermented by lactobacilli and bifidobacteria (Journal of the Science of Food and Agriculture  
 93 (2) 2013 : 396-409)   



- 11 - 
 

The effect of mineral fillers on the processability and physicomechanical properties of modified  
 polyethylene (International Polymer Science and Technology 40 (8) 2013 : T53-T55)   
 

 Effect of parboiling on the formation of resistant starch, digestibility and functional properties of  
 rice flour from different varieties grown in Sri Lanka (Journal of the Science of Food and  
 Agriculture 93 (11) 2013 : 2723-2729)   
 

Effects of garlic oil on milk fatty acid profile and lipogenesis-related gene expression in  
 ammary gland of dairy goats (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (3) 2013 :  
 60-567)   
  
Effects of iron and zinc foliar applications on rice plants and their grain accumulation and grain  
 utritional quality (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (2) 2013 : 254-261)   
 

Effects of lactic acid and commercial chilling processes on survival of Salmonella, Yersinia  
 nterocolitica, and Campylobacter coli in pork variety meats (Journal of Food Protection 
 75 (9) 2012 : 1589-1594)   
 

Emerging from the pack (Asian Ceramics (September) 2013 : 24-26, 28, 30)   
 

Essential oils to control Botrytis cinerea in vitro and in vivo on plum fruits (Journal of the  
 Science of Food and Agriculture 93 (2) 2013 : 348-353)   
 

Factors influencing the microbial safety of fresh produce : a review (Food Microbiology 32 (1)  
 2012 : 1-19) 
 

The future of hair dyes under the new EU regulation : a discussion (Cosmetics & Toiletries 
 128 (7) 2013 : 470, 472)   
 

Hand creams and sanitizers (Cosmetics & Toiletries 128 (5) 2013 : 314, 316-318, 320, 322-323)   
 

High viscosity AEM rubbers for increased demands on seals in the automotive industry  
 (International Polymer Science and Technology 40 (8) 2013 : T1-T8)   
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Impact of cell wall-degrading enzymes on water-holding capacity and solubility of dietary fibre in  
 drye and wheat bran (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (4) 2013 : 882-889)   
 
The importance of formaldehyde-donor preservatives in personal care products (Cosmetics &  
 Toiletries 128 (7) 2013 : 474, 476, 478)   
 
Improvement in antioxidant activity, angiotensin-converting enzyme inhibitory activity and in  
 vitro cellular properties of fermented pepino milk by Lactobacillus strains containing the  
 glutamate decarboxylase gene (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (4) 2013 :  
 859-866)   
 
Inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes  
 in apple juice with gaseous ozone (Food Microbiology 32 (1) 2012 : 191-195)   
 
Influence of skin diffuse reflectance on sun damage and ingredient efficacy measurements  
 (Cosmetics & Toiletries 128 (3) 2013 : 182,184-186,188,190-191)   
 
Innovative waterborne and UV resins for plastics and automotive interior applications (Plastics  
 Engineering 69 (7) 2013 : 50-54, 56)   
 
Lactic acid bacteria from fermented table olives (Food Microbiology 31 (1) 2012 : 1-8) 
 
Metabolism of amino acids, dipeptides and tetrapeptides by Lactobacillus sakei (Food  
 Microbiology 29 (2) 2012 : 215-223)   
 
Mycotoxicogenic fungal inhibition by innovative cheese cover with aromatic plants (Journal of  
 the Science of Food and Agriculture 93 (5) 2013 : 1112-1118)   
 
Natural oils (Cosmetics & Toiletries 128 (6) 2013 : 396, 398-401)   
 
The next generation of cold process wax (Happi 50 (8) 2013 : 78-80)    
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Nitrogen requirements of commercial wine yeast strains during fermentation of a synthetic grape  
 must (Food Microbiology 31 (1) 2012 : 25-32)   
 

Nonaqueous emulsions : history and current specialized applications (Cosmetics & Toiletries 
 128 (5) 2013 : 360, 362, 364)  
  
Plant uptake of pharmaceutical chemicals detected in recycled organic manure and reclaimed  
 wastewater  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (41) 2012 : 10203-10211)   
 

Preconcentration determination of arsenic species by sorption of As(v) on amberlite IRA-410  
 coupled with fluorescence quenching of L-cysteine capped CdS nanoparticles (Analyst 
 138 (19) 2013 : 5769-5776)   
 

Production of cellulose nanofibres and their applications (International Polymer Science and  
 Technology 40 (7) 2013 : T15-T21)   
 

A quick method for identifying radiolytic hydrocarbons in low-fat-containing food (Journal of the  
 Science of Food and Agriculture 93 (3) 2013 : 479-484) 
 

Real-time assessment of the microbial quality of retail shrimp using CO2 evolution rate  
 (Journal of Food Protection 75 (12) 2012 : 2190-2196)   
 

Sun care use : beach survey (Cosmetics & Toiletries 128 (5) 2013 : 324, 326-328, 330)   
 

Sustainable nitrogen fertilisation in sweet pepper : assessing growth and fruit quality and the  
 potential nitrate pollution from different organic manures (Journal of the Science of Food and  
 Agriculture 93 (5) 2013 : 1062-1069)   
 

T-shaped siloxane microemulsion for improved hair conditioning and protection (Cosmetics &  
 Toiletries 128 (3) 2013 : 160,162,164-168)    
 

Test method to measure rubber hardness above room temperature (Rubber World 248 (4) 2013 :  
 32-38)   
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Two-fraction anaerobic fermentation of grass waste (Journal of the Science of Food and  
 Agriculture 93 (10) 2013 : 2410-2414)    
 

UV-curable silicone rubbers open up new fields (International Polymer Science and Technology  
 40 (7) 2013 : T1-T4)   
  
Variability in tannin content, chemistry and activity in a diverse group of tannin containing  
 sorghum cultivars (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (5) 2013 : 1233-1241)   
 

What happens to abandoned patent applications? (Ceramic Industry 163 (9) 2013 : 0009-0220)  
 

Whole grains : definition, dietary recommendations, and health benefits (Cereal Foods World  
 (July-August) 2013 : 191-198) 
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บทความวารสารไทย 
 

DNA microarray (Gene chips) (วารสารองคการเภสัชกรรม 20, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 14-16)  
 
GPS (วารสารกรมบังคับคดี 16, 85 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 21-24) 
 
Health Care Concept อาหารวัตถุประสงคพิเศษสําหรับผูปวยเบาหวาน (FOOD FOCUS THAILAND  
 8, 91 (Oct. 2013) 40-41) 
 
Heart Care...Food for Heart Disease ใสใจอาหารสําหรับผูปวยโรคหัวใจ (FOOD FOCUS THAILAND  
 8, 91 (Oct. 2013) 42-45) 
 
HOT KIT กุญแจอิเล็กทรอนกิส 3000 รหัส (HOBBY ELECTRONICS 21, 180 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 33-38) 
 
ISO/IEC 17025 และอุตสาหกรรมอาหารของไทย (FOOD INSIGHT CONNECT (พ.ค. 2556) 69-73) 
 
OLEC จอภาพแหงอนาคต (HOBBY ELECTRONICS 21, 180 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 84-87)  
 
Veggie is on the Rise เทรนดอาหารมังสวรัิติ...มาแรงเตบิโตตอเนื่อง (FOOD FOCUS THAILAND 8, 91 
 (Oct. 2013) 28-34) 
 
Why Rice is Nice : Dairy Alternatives for the Lactose - intolerant ทางเลือกทดแทนสําหรับผูแพนมววั  
 (FOOD FOCUS THAILAND 8, 91 (Oct. 2013) 35-37) 
 
กบหย็อง อาหารแปรรูป ของโรงเรียนบานหนองหวา จังหวัดอุดรธานี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค.  
 2556) 54-55) 
 
กระเทียม ขิง พริก หอมหวัใหญ สูภัยเงียบ...คอเลสเตอรอล (หมอชาวบาน 35, 413 (ก.ย. 2556) 24-27) 
 
กระเปาผักตบชวาบานตํ๊าพระแล ไอเดยีเจงฝมือแจว รายไดแจม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 559 (ก.ย. 
 2556) 50)  
 
กลวยกวน สูตรกะทิสด อรอยแบบธรรมชาติผลิตภัณฑเดนของ กลุมแมบานฯ พุคําจาน (เทคโนโลย ี
 ชาวบาน 25, 559 (ก.ย. 2556) 100)  
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กสิกรรมอินทรียแขนงความรูนําชาวกสิกร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว (เกษตรธรรมชาติ  
 16, 11 (2556) 14-19) 
 
การจัดการขยะดวยระบบเตาเผา (GREEN RESEARCH 9, 21 (ต.ค. 2555) 9-10) 
 
การชารจแบตเตอร่ีแบบลิเทียมไอออนสําหรับการใชงานเต็มประสิทธิภาพ (เซมิคอนดกัเตอร 
 อิเล็กทรอนิกส ฉ.381 (ม.ค. 2556) 157-164) 
 
การทดสอบและประเมินระบบรางรถไฟ (วารสารวิทยาศาสตร 67, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2556) 78-80) 
 
การทํานาเปยกสลับแหงแกลงขาว (เกษตรธรรมชาติ 16, 11 (2556) 36-37) 
 
การพัฒนาไทย-เมียนมารกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 50, 3 (ก.ค.-ก.ย.  
 2556) 13-19) 
 
การพิจารณาเลือกแผงเซลลแสงอาทิตยเพือ่ใชในการออกแบบระบบ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  
 ฉ.382 (ก.พ. 2556) 128-132) 
 
การแพรกระจายของแกสเพอรฟลูออไรคารบอน (PFCs) แกสเรือนกระจกท่ีไมรูจกั (วารสารส่ิงแวดลอม 
 15, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 19-22) 
 
การยกระดับวฒันธรรมความปลอดภัยในองคกร (Safety Culture Enhancement) (ตอนท่ี 1)  
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 19, 250 (ก.ย. 2556) 78-85) 
 
การยกระดับวฒันธรรมความปลอดภัยในองคกร (Safety Culture Enhancement) (ตอนท่ี 2)  
 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 19, 251 (ต.ค. 2556) 86-93) 
 
การศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย EM (GREEN RESEARCH 9, 21 (ต.ค. 2555) 1-6)  
 
กําเนิดจิ๊กซอว (วารสาร อพวช. 12, 136 (ต.ค. 2556) 10-13) 
 
กําเนิดเตาไมโครเวฟ (วารสาร อพวช. 12, 134 (ส.ค. 2556) 10-13) 
 
กําเนิดพลาสติกแรปฟลมใส...คูใจคุณแมบาน (วารสาร อพวช. 12, 132 (มิ.ย. 2556) 10-13) 
 
กินแคลเซียมและวิตามินปองกันกระดูกหัก? (หมอชาวบาน 35, 414 (ต.ค. 2556) 26-27)  
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กินแมลงทอด อยางไร...ใหปลอดภัย (จดหมายขาวกรมวทิยาศาสตรการแพทย 27, 11 (พ.ย. 2556) 10)  
 
แกวแบบใชคร้ังเดยีวท้ิงในยุคท่ีมีการตืน่ตัวเร่ืองส่ิงแวดลอม (เทคโนโลยวีัสดุ ฉ. 70 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 59-64)  
 
ขอมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑเนื้อสัตว (FOOD FOCUS THAILAND 8, 91 (Oct. 2013) 60-63) 
 
ขาวโอต ธัญพืชสําหรับคนรักสุขภาพ (วารสาร อพวช. 12, 136 (ต.ค. 2556) 18-21) 
 
ขิง บํารุงธาตุไฟหนาหนาว (หมอชาวบาน 35, 415 (พ.ย. 2556) 22-23) 
 
ข้ีไตสมุนไพรปลอดสารพิษ ผลงานสรางมูลคาวัสดุเหลือใชบานเรียงแถวใต จ.อุบลราชธานี 
 (เกษตรธรรมชาติ 16, 11 (2556) 78-80) 
 
ไขเลือดออกใชยาและดูแลอยางไร (หมอชาวบาน 35, 415 (พ.ย. 2556) 30-33) 
 
คดในขอ งอในกระดูก (วารสาร อพวช. 12, 136 (ต.ค. 2556) 14-17)  
 
ความลับของ "ยุง" (วารสาร อพวช. 12, 134 (ส.ค. 2556) 64-67) 
 
คอนโดมิเนียมเขียว Green Condominium (CONSTRUCTION AND PROPERTY ISSUE 37 (Jan.-Feb.  
 2013) 32-34) 
 
เคร่ืองแกะและคัดแยกกลีบกระเทียมโดยไมใชตะแกรงรอนผลงานนักศึกษา มทร. ลานนา ลําปาง 
  (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค. 2556) 60-61) 
 
เคร่ืองใหความรอนแบบเหนี่ยวนําเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อการประหยดัพลังงานใน 
 ธุรกิจ SME : รีไซเคิลพลาสติกตอน 2 (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ.382 (ก.พ. 2556) 108-116) 
 
เคร่ืองใหความรอนแบบเหนี่ยวนําเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อการประหยดัพลังงานใน 
 ธุรกิจ SME : รีไซเคิลพลาสติก (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 381 (ม.ค. 2556) 142-152) 
 
แคบหมึก ลองทําดู คุณทําได (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 559 (ก.ย. 2556) 92-93) 
 
โครงการทวายและผลประโยชนตออาเซียน (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 50, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 20-27) 
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จัดฟนแฟช่ันอันตรายมากกวาท่ีคิด (หมอชาวบาน 35, 412 (ส.ค. 2556) 20-25) 
 
จากมะหาด ไมใหญโบราณสู สบูและโลชั่น (เทคโนโลยชีาวบาน 25, 559 (ก.ย. 2556) 75)  
 
จุลินทรียกอโรคภัยรายในอาหารและเคร่ืองดื่ม (วารสาร อพวช. 12, 134 (ส.ค. 2556) 56-59) 
 
เจาฟานกัประพันธแหงกรุงรัตนโกสินทร (วารสารวิทยาศาสตร 67, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2556) 17-22) 
 
ชาเขียวและกาแฟดํา ลดโอกาสเปนอัมพาตในประชากรญ่ีปุน (หมอชาวบาน 35, 412 (ส.ค. 2556) 28-29)  
 
เช้ือรา กําจัดแมลงศัตรูพืชใชงาย ตนทุนตํ่า ผลงาน มทร. ลานนา ลําปาง (เทคโนโลยชีาวบาน 25, 555  
 (ก.ค. 2556) 28)  
 
ซิงคออกไซดกับการบําบัดน้ําเสียปนเปอนสียอมผา (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 70 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 39-50) 
 
ซุปไก (บาน) อาหารตานหวดั (หมอชาวบาน 35, 412 (ส.ค. 2556) 26-27) 
 
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) พลังงานสะอาดเพื่อส่ิงแวดลอม (GREEN RESEARCH 9, 21 (ต.ค. 2555) 
 23-24) 
 
ตอกระจก (หมอชาวบาน 35, 414 (ต.ค. 2556) 38-39) 
 
ตํานาน LEGO มนตขลังตัวตอพลาสติกท่ีไมมีวันตาย (วารสาร อพวช. 12, 137 (พ.ย. 2556) 10-13) 
 
เตาเผาขยะชีวมวล ไรควัน (GREEN RESEARCH 9, 21 (ต.ค. 2555) 7-8) 
 
ถวย ชามพลาสติก : เส่ียงมะเร็งไมรูตัว (วารสาร อพวช. 12, 132 (มิ.ย. 2556) 56-59) 
 
ถอดรหัส พันธุกรรม (วารสาร อพวช. 12, 137 (พ.ย. 2556) 64-67) 
 
ถอดรหัสเมฆ (เทคโนโลยีวสัดุ ฉ. 70 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 65-80) 
 
เทคโนโลยีดิจทัิลทีวี (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2556) 88-89) 
 
เทคโนโลยีสมัยใหม ชวยชีวติผูปวยมะเร็งเตานม (วารสาร อพวช. 12, 136 (ต.ค. 2556) 56-59) 
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ธัญพืชสด สรรพรส สรรพสี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 559 (ก.ย. 2556) 78-79) 
 
นวัตกรรมท่ีทันสมัยของจอภาพโทรทัศนในปจจุบันและอนาคต (วารสารวิทยาศาสตร 67, 2 (มี.ค.-เม.ย.  
 2556) 8-9) 
 
นวัตกรรมบานเหล็กยุคใหม (CONSTRUCTION AND PROPERTY ISSUE 37 (Jan.-Feb. 2013) 25-28) 
 
นวัตกรรมเยี่ยมใสเช้ือราลงกลาไมยางไดท้ังเห็ดไดท้ังปา (นิตยสารยางไทย 4, 9 (ก.ย. 2556) 50-52) 
 
นักสํารวจโลกออนไลนแอพพลิเคช่ันกับการกูโลก (วารสาร อพวช. 12, 132 (มิ.ย. 2556) 60-63)  
 
นาข้ันบันไดเปยกสลับแหงทํานาแกลงขาวดวยน้ําบาดาล หวานแหนแดงแองเล้ียงเปด ระบบหมุนเวียนน้ํา 
 นอกเขตชลประทานของ "ลุงมีเกาเล้ียว" (เกษตรธรรมชาติ 16, 11 (2556) 38-49) 
 
น้ําวาน 9 -นมขาวโพด"คุณเมย มหาชัย" โดดเดน โดนใจ (เสนทางเศรษฐี 19, 339 (ธ.ค. 2556) 34-35) 
 

เนเปยร หญาสรางอนาคตใชท้ังเล้ียงสัตว ไดท้ังพลังงาน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค. 2556) 86-87) 
 

เนื้อไมไดกิน หนังไมไดรองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ (วารสาร อพวช. 12, 137 (พ.ย. 2556) 14-17) 
 
บทบาทของนํ้ามันสบูดําในการทดแทนน้าํมันดีเซล (วารสาร อพวช. 12, 132 (มิ.ย. 2556) 18-23) 
 
บทบาทของอิเล็กทรอนิกสกาํลังตอโครงขายไฟฟาอัจฉริยะการไฟฟาสวนภูมิภาค (เซมิคอนดักเตอร 
 อิเล็กทรอนิกส ฉ.382 (ก.พ. 2556) 133-138) 
 
บรรจุภัณฑอาหารเพื่อส่ิงแวดลอม (FOOD INSIGHT CONNECT (พ.ค. 2556) 64-68) 
 
"บัวหลวง" ราชินีแหงไมน้ํากับสุดยอดสรรพคุณต้ังแตรากจรดใบ (หมอชาวบาน 35, 414 (ต.ค. 2556) 22-25) 
 
บานดิน บานลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการกอสรางบานท่ีเปน มิตรตอส่ิงแวดลอม สูวิถี 
 ชีวิตเศรษฐกิจสีเขียว (GREEN RESEARCH 10, 24 (ก.ย. 2556) 19-21) 
 
เบาหวานข้ึนตา (หมอชาวบาน 35, 413 (ก.ย. 2556) 34-35) 
 
เบาหวานเคล็ดลับในการดแูลตนเอง (หมอชาวบาน 35, 415 (พ.ย. 2556) 24-2) 
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ประโยชนของแปงมันสําปะหลัง (FOOD FOCUS THAILAND 8, 91 (Oct. 2013) 50-51) 
 
ปลูกหมาก-มังคุด แซมสวนยางกึ่งสวนปาลมอาชีพเสริมรายไดท่ีไมควรมองขาม (นิตยสารยางไทย  
 4, 9 (ก.ย. 2556) 8-10) 
 
แปงและสตารช (FOOD FOCUS THAILAND 8, 91 (Oct. 2013) 46-49)  
 
แปรงฟนใหเปนใครวา (ไม) ยาก (หมอชาวบาน 35, 414 (ต.ค. 2556) 55-57) 
 
ผลกระทบท่ีเกดิจากการใชสารเคมีทางการเกษตร (GREEN RESEARCH 9, 21 (ต.ค. 2555) 15-16) 
 
ผลงาน 2 ส่ิงประดิษฐจากนกัศึกษาวทิยาลัยเทคนิคระยอง (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค. 2556) 62) 
 
ผลิตภัณฑอาหารไทยกาวหนา (FOOD INSIGHT CONNECT (พ.ค. 2556) 56-59) 
 
มก. คิดสารเรงขาวอนุพันธใหม ชวยชาวนาเพิ่มผลผลิต (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค. 2556) 63) 
 
มาตรการดานกฎระเบียบการคาอาหารท่ีตองติดตาม (FOOD INSIGHT CONNECT (พ.ค. 2556) 78-83) 
 
มาตรฐานสลิงฉุดลิฟตสําหรับลิฟตโดยสาร Safety Factor (CONSTRUCTION AND PROPERTY ISSUE  
 37 (Jan.-Feb. 2013) 56-58) 
 
เม่ือไขมดแดงขึ้นอันดับเมนกููโลก (วารสารวิทยาศาสตร 67, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2556) 33-36)  
 
แมลงวันผลไม กําจัดไดไมงายอยางท่ีคิด (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 559 (ก.ย. 2556) 54-56) 
 
ยา...ใชอยางไรปลอดภัย (หมอชาวบาน 35, 413 (ก.ย. 2556) 21-23) 
 
ยายอมผมกับความเส่ียงเปนโรคมะเร็ง (GREEN RESEARCH 9, 21 (ต.ค. 2555) 11-14) 
 
ยารักษาใจ (หมอชาวบาน 35, 413 (ก.ย. 2556) 30-32) 
 
รถไฟความเร็วสูงคืออะไร? (วารสารพลังงานทางเลือก 8, 31 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 23-26) 
 
ระบบสืบคนยอนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร (จุลสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ 
 เหมืองแร 10, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-11) 
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ราชภัฎสุรินทร คิดเคร่ืองปนน้ําขาวกลองงอก ทําไดท้ังปนและตม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค. 
 2556) 46) 
 
รูปแบบใหมของเครือขาย Software-Defined Networking (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 381 (ม.ค.  
 2556) 111-121) 
 
เร่ืองดีๆ ของวิตามินดี (UPDATE 28, 310 (ส.ค. 2556) 20-21) 
 
โรคบลูทังจ (Bluetongue) (จดหมายขาวสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 12, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2556) 1-3) 
 
โรคบาดทะยักและวคัซีนปองกันโรคบาดทะยัก (วารสารองคการเภสัชกรรม 20, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 22-25) 
 
เลนสแกวตาเทียม ชนิดมองชัดท้ังระยะใกลและระยะไกล (หมอชาวบาน 35, 415 (พ.ย. 2556) 38-39) 
 
เลือดเรานั้นสําคัญแคไหน? (วารสาร อพวช. 12, 136 (ต.ค. 2556) 24-27) 
 
เลือดเรานั้น สําคัญแคไหน (ตอจากตอนท่ีแลว) (วารสาร อพวช. 12, 137 (พ.ย. 2556) 24-27) 
 
วงจรปรับความเร็วมอเตอรกระแสตรงดวยไอซี TL494 (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 387 (มิ.ย. 
 2556) 76-86)  
 
วันนี้คุณดื่มนมแลวหรือยงั? (วารสาร อพวช. 12, 132 (มิ.ย. 2556) 24-27) 
 
วิจัยพันธุกรรมปองกันการแพยารุนแรง (วารสาร อพวช. 12, 137 (พ.ย. 2556) 56-59) 
  
ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (FOOD INSIGHT CONNECT (พ.ค. 2556) 84-88) 
 
สวิตช ไฟแสงอินฟราเรด (HOBBY ELECTRONICS 21, 180 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 55-59) 
 
สองหลังคาโลกดวย Google Earth 7 (HOBBY ELECTRONICS 21, 180 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 88-94)  
 
สารกอมะเร็งจากกระบวนการผลิตอาหาร (Carcinogens From Food Processing) (FOOD FOCUS  
 THAILAND 8, 91 (Oct. 2013) 64-67) 
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สารสกัดพริก สกว. โกอินเตอร ฝร่ังเศส ขอใชสิทธ์ิทําสารเสริมอาหารสัตว (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555  
 (ก.ค. 2556) 113) 
 
สารหนูกับส่ิงแวดลอม (จุลสารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 10, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 6-7) 
 
สารฮีสตามีน คืออะไร (จดหมายขาวกรมวทิยาศาสตรการแพทย 27, 11 (พ.ย. 2556) 8) 
 
สํารวจโลก Mobile Broadband กอนสูยุค 4G ตอน 3 (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 381 (ม.ค. 2556)  
 100-110) 
 
สุดเจง! ผลิตไฟฟาพลัง "รากยางพารา" แหงแรกในเอเชีย (วารสารพลังงานทางเลือก 8, 31 (ก.ค.-ก.ย.  
 2556) 27-29) 
 
เสนทางสายไหมอีร่ีจากมันสําปะหลังเปนเสนไหม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 559 (ก.ย. 2556) 44-46) 
 
เสียงรบกวนจากโรงไฟฟาถานหิน (วารสารส่ิงแวดลอม 15, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 23-28) 
 
เส้ือฝนตนยาง...นวัตกรรมคนไทยเพื่อชาวสวน (นิตยสารยางไทย 4, 9 (ก.ย. 2556) 14-16) 
 
เหง่ือ...ไมนาเช่ือวาจะสําคัญขนาดนี ้(วารสาร อพวช. 12, 134 (ส.ค. 2556) 24-27) 
 
เห็ดถ่ัวฝร่ัง เหด็เมืองหนาวสายพันธุใหม เพาะไดในไทย ขายไดราคาสูง (เกษตรธรรมชาติ 16, 11 (2556) 
 70-73) 
 
อยาปลอยให "ความซา" ทํารายลูกคุณ (หมอชาวบาน 35, 415 (พ.ย. 2556) 10-18) 
 
อุตสาหกรรมอาหารไทยกับการรักษโลก (FOOD INSIGHT CONNECT (พ.ค. 2556) 28) 
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กฤตภาค 
 

ก14184  'King of Siam's Eclipse' พระบิดาดาราศาสตรแหงสยาม (สยามรัฐ 64, 22026 (16 ส.ค. 2556) 21) 
 

ก14136  MOOC หองเรียนออนไลนแหงศตวรรษท่ี 21 (เดลินวิส ฉ. 23,309 (7 ส.ค. 2556) 9) 
 

ก14121  Slickgone NS' สารกําจัดคราบน้ํามัน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9083 (5 ส.ค. 2556) 15) 
 

ก14139  'กรมการขาว' กับวิธีลดตนทุนการผลิตแนะทางรอดชาวนาไทย..สูไดตลาดเออีซี (เดลินิวส  

 ฉ. 23,283 (12 ก.ค. 2556) 24) 
 

ก14135  กรมวิชาการเกษตรพัฒนาหองปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสงออกไมผลพื้นท่ีภาค 

 ตะวนัออก (กรุงเทพธุรกิจ 34, 11802 (7 ส.ค. 2556) 13) 
 

ก14164  กรมอนามัยปลูกฝงคํานิยม'เสริมไอโอดีน' ยก 'นาน' จังหวัดตนแบบเรงพัฒนาไอคิวเดก็  

 (เดลินวิส ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14170  ขาวลืมผัว “Irice” อรอย ใหคุณคา จนภรรยาลืมสามี (เดลินิวส ฉ. 23,314 (15 ส.ค. 2556) 6) 
 

ก14161  เขียนแบบไฟฟาดวยคอมพวิเตอร (เดลินิวส ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 10) 
 

ก14179  ความม่ันคงดานพลังงานกับสัมปทานปโตรเลียม (1) (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9093 (15 ส.ค.  

 2556) 10) 
 

ก14180  คอนแทรคฟารม กับมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อผูบริโภค (คมชัดลึก 12, 4318 (16 ส.ค. 

 2556) 4) 
 

ก14160  คุยมือถือขณะชารจเส่ียงไฟช็อตรูสาเหตุปองกันได...ไมประมาท (เดลินิวส ฉ. 26,316  

 (14 ส.ค. 2556) 4 
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ก14186  งานวิจยัคนไทยเพื่อคนไทยเมล็ดลําไย ดีตอ เขาเส่ือม (เดลินวิส ฉ. 23,318 (16 ส.ค. 2556) 25) 
 

ก14127  จีนมอบบอแกสชีวภาพสหกรณลําพระเพลิง (คมชัดลึก 12, 4308 (6 ส.ค. 2556) 12) 
 

ก14123  จี้ผูผลิตยางปรับตัวรองรับเออีซีผนึกอาเซียนวางยุทธศาสตรรวม (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9084  

 (6 ส.ค. 2556) 2) 
 

ก14181  ‘ชีวาร’ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (คมชัดลึก 12, 4318 (8 ส.ค. 2556) 12) 
 

ก14171  ชุดตรวจเช้ือกอโรคในพืช (เดลินิวส ฉ. 23,314 (15 ส.ค. 2556) 10) 
 

ก14154  เช็คสุขภาพเพยีงปลายนิว้สัมผัส (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9087 (9 ส.ค. 2556) 30) 
 

ก14147  ใชชีวติแบบ '5 อ.' ชวยชะลอความแกเคล็ดลับสุขภาพด ี(เดลินิวส ฉ. 23,313 (11 ส.ค. 2556) 4) 
 

ก14177  เซลลสุริยะถูกกวานีไ้ดอีก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9093 (15 ส.ค. 2556) 8) 
 

ก14155  ดัน'ไทยศูนยกลางเมล็ดพันธุ' ฤา...ความฝนท่ีรอวันลมสลาย? (คมชัดลึก 12, 4314 (12 ส.ค.  

 2556) 12) 
 

ก14168  ดุจของขวัญอันแมให....มอบมาไว ณ ชายแดน (สยามรัฐ 64, 22025 (15 ส.ค. 2556) 8) 
 

ก14146  ตรวจยนีหามะเร็ง 'เตานม-รังไข' รูกอน ปองกันได ลดเส่ียงโรคราย! (เดลินิวส ฉ. 23,313  

 (11 ส.ค. 2556) 4) 
 

ก14189  ติง ‘ราง พ.ร.บ. พลังงานทดแทน’ ขาดการมีสวนรวมภาคประชาชน (กรุงเทพธุรกิจ 

 26, 9094 (16 ส.ค. 2556) 15) 
 

ก14142  ถักทอดวยไหมเปน'โคมไฟ' ชูไอเดียการตูนสัตวทําเงิน (คมชัดลึก 12, 4311 (9 ส.ค. 2556) 8) 
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ก14129  ทาแซะต้ังโรงงานผลิตไฟฟาฯพลิกฟนน้ําเสียสรางมูลคาเพิ่ม (สยามรัฐ 64, 22016 (6 ส.ค. 

 2556) 16) 
 

ก14162  เทคนิคกําจัดแมลงวันผลไมใน‘ชมพู’ ลดปญหาสงออกและกีดกนัทางการคา (เดลินวิส  

 ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14148  'นมแมสูโรค' ประโยชนรอบดาน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9090 (12 ส.ค. 2556) 3) 
 

ก14156  นอมนาํพระราชเสาวนีย...พฒันาอาชีพปานศรนารายณ (สยามรัฐ 64, 22022 (12 ส.ค. 2556) 16) 
 

ก14126  นักวิทยฯเปดตัว'เบอรเกอร'เพาะเนื้อเยื่อจากหองทดลอง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9084 (6 ส.ค.  

 2556) 12) 
 

ก14157  นํารองขยายขนาดตาอวนกนถุงอวนลากหวังลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ําเศรษฐกจิ (เดลินวิส  

 ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14138  นํารองปลอยฉลามกลับบานเพิ่มปลาฉลามในระบบนิเวศ (เดลินวิส ฉ. 23,309 (7 ส.ค. 2556)  

 28) 
 

ก14163  แนะเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ'มะพราว' (เดลินิวส ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14172  ปรอทพิษในหวงโซอาหาร (คมชัดลึก 12, 4317 (15 ส.ค. 2556) 3) 
 

ก14140  ประชาชนตนน้ําปลายนํ้ารวมปลูกปาสรางฝาย (เดลินวิส ฉ. 23,311 (9 ส.ค. 2556) 20) 
 

ก14150  'ประมงพื้นบานบานแหลมเทียน' ตนแบบการเกื้อกูลกนัของชุมชน (เดลินิวส ฉ. 23,310  

 (8 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14152  'ประมงพื้นบานบานแหลมเทียน' ตนแบบการเกื้อกูลของชุมชนและการอนุรักษทรัพยากร 

 (แนวหนา 34, 11803 (8 ส.ค. 2556) 13) 
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ก14159  ประมงเรงเพาะ'กุงการตูน'สูทะเลหวังควบคุมดาวทะเลศัตรูปะการัง (คมชัดลึก 12, 4310  

 (8 ส.ค. 2556) 12) 
 

ก14122  'ปลาราขุนชาง'เล็งตลาดลาว-กัมพูชา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9084 (6 ส.ค. 2556) 1, 2) 
 

ก14151  ปนเครือขายสหกรณปลูกเมล็ดพันธุดีสูผลผลิตขาวคุณภาพ-ไรการปลอมปน (คมชัดลึก  

 12, 4310 (8 ส.ค. 2556) 12) 
 

ก14166  ปนเครือขายสหกรณสูผูผลิตเมล็ดพันธุมืออาชีพ (แนวหนา 34, 11803 (8 ส.ค. 2556) 13) 
 

ก14176  เปดตัวซุปเปอร'พด.6' กรมพัฒนาท่ีดินตอยอดพัฒนาจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย/กําจัดลูกน้าํ 

 พาหะโรคราย (แนวหนา 34, 11810 (15 ส.ค. 2556) 19) 
 

ก14144  เปดมาตรการควบคุมปจจยัการผลิตดานพชื (เดลินวิส ฉ. 23,312 (10 ส.ค. 2556) 6) 
 

ก14175  เปดศูนยการเรียนรู'บานน้ําหรา'เมืองสตูลเสนทางสูเศรษฐกิจพอเพียง (แนวหนา 34, 11810 

 (15 ส.ค. 2556) 19) 
 

ก14182  ผลิตภัณฑจกัสานไมไผภูมิปญญาชาวบานวังวัว (สยามรัฐ 64, 22026 (16 ส.ค. 2556) 16) 
 

ก14128  ผลิตภัณฑไมเทพธาโรไมมงคลชาวจังหวัดตรัง (สยามรัฐ 64, 22016 (5 ส.ค. 2556) 16) 
 

ก14173  'ผักเหมียด'กําจัดพยาธิ (คมชัดลึก 12, 4317 (15 ส.ค. 2556) 12) 
 

ก14185  'พระเทพ' ทรงรับ 'ถ่ังเชาหมอนไทย' ยาบํารุงแคปซูลวางขายในภูฟา (เดลินิวส ฉ. 23,318  

 (16 ส.ค. 2556) 21) 
 

ก14130  พัฒนาหองปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิต (เดลินวิส ฉ. 23,308 (6 ส.ค. 2556) 24) 
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ก14187  พิกุลทองฯ สานฝนเยาวชนภาคใตรูงานสืบสานพระราชดาํริ (เดลินิวส ฉ. 23,318 (16 ส.ค. 

 2556) 28) 
 

ก14190  ฟน'ทะเลสาบสงขลา'ดวยจุลินทรียตัวจิ๋ว (แนวหนา 34, 11811 (16 ส.ค. 2556) 13) 
 

ก14125  มทส. ใชพลาสมาอารคกําจัดขยะติดเช้ือ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9084 (6 ส.ค. 2556) 9) 
 

ก14149  'มะลิเฉลิมนรินทร' ชนิดใหมของโลก (เดลินิวส ฉ. 23,310 (8 ส.ค. 2556) 4)  
 

ก14133  มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดจัดงาน 'งานโครงการหลวง 44' 

 เฉลิมพระเกยีรติฯ (สยามรัฐ 64, 22017 (7 ส.ค. 2556) 8) 
 

ก14153  มูลนิธิชัยพัฒนาหนุนปลูก 'พันธุขาว' ผุดไซโลปองกันขาดแคลน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9086  

 (8 ส.ค. 2556) 6) 
 

ก14132  'แมคคาเดเมีย' ถ่ัวเงินลาน ของฝากอรอย'เมืองเลย' (คมชัดลึก 12, 4309 (7 ส.ค. 2556) 12) 
 

ก14137  รวมเฉลิมพระเกียรติในหลวงจัดงานใหญ 8-12 สิงหาคม (เดลินวิส ฉ. 23,309 (7 ส.ค. 2556) 

 28) 
 

ก14178  'ไลน' เวอรช่ันพีซี เช่ือมทุกโมเมนทส่ือสาร (กรุงเทพธุรกจิ 26, 9093 (15 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14167  วิศวะม.บูรพา คิดไกล 'แวนตาเพื่อคนตาบอดสี' (สยามรัฐ 64, 22025 (15 ส.ค. 2556) 17) 
 

ก14165  ศักยภาพนกัวทิยาศาสตรรุนใหม (เดลินวิส ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 11) 
 

ก14143  สมการ กระดาษ และปากกา 'ผศ.ดร.ดวงกมล เบาวัน' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9087 (9 ส.ค.  

 2556) 3) 
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ก14131  'สมารท อีเวนท' แอพฝมือคนไทยบนเวทีบมเพาะนักพฒันาระดับโลก (เดลินวิส ฉ. 23,308  

 (6 ส.ค. 2556) 10) 
 

ก14158  สรางจังหวัดอัจฉริยะตนแบบดวยระบบสหกรณ (เดลินิวส ฉ. 23,315 (13 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14141  สศก. ชูผลสําเร็จรักษาเสถียรภาพราคามะพราวป'55 แนะเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพ 

 (แนวหนา 34, 11804 (9 ส.ค. 2556) 13) 
 

ก14124  สินคาจีนทะลักยึดอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9084 (6 ส.ค. 2556) 1, 3) 
 

ก14134  สุดยอด'นักวิทย'คิดทันโรค (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9085 (7 ส.ค. 2556) 9) 
 

ก14174  หุนยนตปลูกผม 4 มิติ นวัตกรรมจากอเมริกามาไทย (แนวหนา 34, 11810 (15 ส.ค. 2556) 19) 
 

ก14169  อนาคตโรงไฟฟานิวเคลียร vs ถานหิน (เดลินิวส ฉ. 23,317 (15 ส.ค. 2556) 2) 
 

ก14145  อะไรคือ...โรคแอนเจลแมน (Angelman syndrome) (เดลินวิส ฉ. 23,312 (10 ส.ค. 2556) 28) 
 

ก14188  อาวพราว 'ปะการังฟอกขาว' 6 ไร (คมชัดลึก 12, 4324 (22 ส.ค. 2556) 2) 
 

ก14183  อุตรดิตถหนุน 2 สหกรณผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ ปอนตลาดเมล็ดพนัธุขาว (สยามรัฐ  

 64, 22026 (16 ส.ค. 2556) 16) 

 

 




