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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
AGRICULTURE 
 
634.44  
MAN  The  mango : botany, production and uses / edited by Richard E. Litz.  2nd ed. 
2nd ed.  Wallingford, Oxfordshire : CAB International,  c2009.  xi, 680 p. 
 
BOTANY 
 
572.4295 
HAN Hanson, James R. 
   The chemistry of fungi / James R. Hanson.  Cambridge : Royal Society of  
  Chemistry,  c2008.  xi, 221 p. 
 
CHEMICAL ENGINEERING 
 

660.22 
HAN Handbook of green chemistry : green catalysis /  edited by Paul T. Anastas ; volumn  
V.1-3  editor, Robert H. Crabtree Weinheim : Wiley-VCH,  c2009. 3 V. 
  
COSMETICS 
 
Ref. 
668.55 
FLI Flick, Ernest W. 
2nd ed.   Cosmetic and toiletry formulations ; v.1-8 /  by Ernest W. Flick.  2nd ed.  Park  
V.3-5,7-8  Ridge, N.J. : Noyes Pub., c1995-2001. 
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Ref. 
668.55  
NAT  Naturals and organics in cosmetics : from R&D to the marketplace /  [by Allured  
  Publishing Corporation].  Carol Stream, Ill. : Allured Pub. Corp.,  c2007.  ix, 493 p. 
 
DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS 
 
Ref. 
551.4921  
POE  Poehls, D.J. 
   Encyclopedic dictionary of hydrogeology /  D.J. Poehls. and Gregory J. Smith. 
  Amsterdam : Academic Press, c2009.  vii, 517 p.  
 
Ref. 
668.1   
RIE  Rieger, M.M. 
2nd ed.    Surfactant encyclopedia /  by M.M. Rieger.  2nd ed.  Carol Stream, Ill. :  
  Allured Pub. Corp.,  c1996.   50 p. (C&T ingredient resource series) 
    
ELECTRIC ENGINEERING 
 
621.3192  
ELE Electromagnetic field interaction with transmission lines : from classical theory to HF  
  radiation effects /  edited by F. Rachidi, S. Tkachenko. Southampton :  WIT Press,  
  c2008.  xvi, 259 p. (Advances in electrical engineering and electromagnetics ; V.5) 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS 
 
363.720  
GOR Gore, Al. 
   Earth in the balance : forging a new common purpose /  Al Gore.  London :  
  Earthscan,  c2007.  xx, 408 p. 
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY 
 
664.07 
COMv Computer vision technology for food quality evaluation /  edited by Da-Wen Sun. 
  Amsterdam :  Elsevier  c2008.  xiv, 583 p.   (Food science and technology ;  
  international series) 
 
612.39 
NUT Kohlmeier, Martin 
   Nutrient metabolism / Martin Kohlmeier.  Amsterdam : Academic Press, c2003. 
  viii, 829 p. (Food science and technology ; international series) 
   
641.37 
MIL Milk proteins : from expression to food / edited by Abby Thompson, Mike Boland and  
  Harjinder Singh.  Amsterdam : Elsevier ;  San Diego, Calif. :  Academic Press,  
  c2009.  xiii, 535 p.  (Food science and technology ; international series.) 
   
633.34 
SOYb Soybeans as functional foods and ingredients / editor, KeShun Liu.  Champaign, Ill. :  
  AOCS Press,  c2004.   xii, 331 p.  
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664.522 
WRI Wright, John 
   Flavor creation / By John Wright.  Carol Stream, Ill. : Allured Pub. Corp.,  
  c2004.  247 p. 
 
FUELS 
 
662.6692 
BIO Biofuels : implications for the feed industry / edited by Jannes Doppenberg, Piet van  
  der Aar.  Netherlands : Wageningen Academic Pub.,  c2007.  117 p. 
 
665.81 
HYDr Hydrogen fuel :  production, transport, and storage /  edited by Ram B. Gupta.  Boca  
  Raton, Fla. :  CRC Press,  c2009.   xii, 611 p. 
 
LUBRICATION & LUBRICANTS 
 
621.89  
SURf Surfactants in tribology / edited by Girma Biresaw, K.L. Mittal.  Boca Raton, Fla. :  
  CRC Press,  c2008.   xv, 461 p.  
 
MACHINE ENGINEERING 
 
Ref. 
621.89   
LUBr  Lubricant additives : chemistry and applications  /  edited by Leslie R. Rudnick.  2nd ed. 
2nd ed.   Boca Raton, Fla. : CRC Press,  c2009.   xvi, 777 p.  (Chemical industries ; 124) 
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NANOTECHNOLOGY 
 
620.5 
HOR Hornyak, Gabor L. 
   Fundamentals of nanotechnology / Gabor L. Hornyak ... [et al.].  Boca Raton,  
  Fla. :  CRC Press,  c2009.  xxviii, 780 p.  
 
NATURAL PRODUCTS 
 
547.7  
NAT Natural products : essential resources for human survival /  editors, Yi, Zhun Zhu ...  
  [et al.].  Hackensack, N.J. : World Scientific Pub.,  c2007.  xiii, 454 p.  
    
PHARMACOLOGY 
 
615.5 
TRA O'Shaughnessy, Michelle. 
   Traditional chinese medicine : esthetician's guide /  Michelle O' Shaughnessy. 
  Carol Stream, Ill. :  Allured pub., c2008.  iv, 124 p.  
 
581.634  
SIN Singh, Amritpal 
   Compendia of world's medicinal flora /  Amritpal Singh.  Enfiels, N.H. :  
  Science Pub.,  c2006.  vii, 348 p.  
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PLASTICS 
 
Ref. 
668.4197 
BRA  Braun, Dietrich 
4th ed.    Simple methods for identification of plastics / Dietrich Braun ; with the plastics  
  identification table by Hansjurgen Saechtling.  4th ed.  Munich : Hanser,  c1999. 
  137 p. 
 
668.4  
LOK  Lokensgard, Erik 
5th ed.   Industrial plastics : theory and applications / Erik Lokensgard.  5th ed.  Clifton  
  Park, N.Y. : Delmar,  c2010. xv, 538 p.  
 
POWER & ENERGY 
 
621.47 
KAL Kalogirou, Soteris A. 
   Solar energy engineering  : processes and systems /  Soteris A. Kalogirou. 
  Amsterdam : Elsevier/Academic Press,  c2009.  xv, 760 p. 
 
621.312136 
NEL Nelson, Vaughn 
   Wind energy  : renewable energy and the environment / Vaughn Nelson.  Boca  
  Raton, Fla. :  CRC Press,  c2009.   xix, 304 p. (Energy and the environment) 
 
621.48 
NUC Nuclear engineering handbook / edited by Kenneth D. Kok.  Boca Raton, Fla. : CRC  
  Press, c2009.  xvii, 768 p. (Mechanical engineering series.) 
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QUALITY CONTROL 
 
542.3  
QUA Meinrath, Gunther. 
   Quality assurance for chemistry and environmental science : metrology from pH  
  measurement to nuclear waste disposal / Gunther Meinrath, Petra Schneider.  Berlin  
  :  Springer,  c2007.  xvi, 326 p.  
 
338.47 
SAR Sarker, Dipak K. 
   Quality systems and controls for pharmaceuticals / Dipak K. Sarker.   
  Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons,  c2008.  xxiii p.  
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PATENTS & INVENTIONS 
 
MISCELLANEOUS 
 
JP  2007 – 196,757 Dehydration method for molasses-containing polyol and  
    molasses-containing polyol essentially free of water. 
US  6,176,755  Toy vehicles from plastic bottles. 
US  7,300,770 B2 Detection of microbe contamination on elastomeric articles. 
US  7,601,046   Launching device for toy rocket. 
US  2003/0,209,419  Water still and method of operation thereof. 
US  2007/0,184,081 A1 Methods and devices for depopulating avian species. 
US  2008/0,071,332 A1 Dynamic cooling of human skin using a nontoxic cryogen with  
    no ozone depletion and minimal global warming potential. 
WO  2007/099,123 Method for analyzing the electrolyte system of a battery and  
    associated device. 
WO  2008/019,051 Devices and bandages for the treatment or prevention of scars  
    and/or keloids and methods and kits therefore. 
 WO 2008/021,586 Differential reflection spectroscopy system and method for  
   detecting explosives and other target materials. 
WO  2008/039,883 Joint load reducing footwear. 
WO  2008/094,226 Hurricane suppression by supersonic boom. 
WO  2009/020,648 Latest bibliographic data on file with the international bureous. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
THE UNITED STATES OF AMERICA 

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS 

  

 AASHTO M 293M – 2006   Hardened steel washers [metric]. 
 AASHTO M 294 – 2008   Corrugated polyethylene pipe, 300 – to 1500-mm 

diameter. 
 AASHTO M 295 – 2007  Coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan 

for use in concrete. 
 AASHTO M 297  – 98 (2006)  Preformed polychloroprene elastomeric joint seals  
      for bridges. 
 AASHTO M 300 – 03 (2007)  Inorganic zinc-rich primer. 

 AASHTO M 302 – 2006   Ground granulated blast-furnace slag for use in  
       concrete and mortars. 

 AASHTO M 303 – 89 (2006)   Lime for asphalt mixtures. 
 AASHTO M 304  – 03 (2007)   Poly(vinyl chloride) (PVC) profile wall drain pipe 

and fittings based on controlled inside diameter. 
 AASHTO M 306 – 2007  Drainage, sewer, Utility, and related castings. 
  

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE / AMERICAN WATER WORKS 
ASSOCIATION 

 
 ANSI / AWWA C 216 – 2007   Heat-shrinkable cross-linked polyolefin coatings 

for the exterior of special sections, connections, 
and fittings for steel water pipelines. 

 ANSI / AWWA C 218 – 2008   Liquid coating systems for the exterior of 
aboveground steel water pipelines and fittings. 

 ANSI / AWWA C 219 – 2006   Bolted, sleeve-type couplings for plain-end pipe. 
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 ANSI / AWWA C 220 – 2007   Stainless-steel pipe, ½ in. (13 mm) and larger. 
 ANSI / AWWA C 221 – 2007   Fabricated steel mechanical slip-type expansion  
       joints. 
 ANSI / AWWA C 222 – 2008   Polyurethane coatings for the interior and exterior  
       of steel water pipe and fittings. 

 ANSI / AWWA C 223 – 2007   Fabricated steel and stainless steel tapping sleeves. 
 ANSI / AWWA C 224 – 2006   Nylon-11-based polyamide coating system for the 

interior and exterior of steel water pipe, 
connections fittings, and special sections. 
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SELECTED ARTICLES 
 

Advances in structure measurements of carbon black  (Rubber World  240 (6) 2009 : 27-35) 
 
Antioxidant properties of various solvent extracts of potato peel, sugar beet pulp and sesame cake   
 (Journal of the Science of Food and Agriculture  90 (2) 2010 : 218-226) 
 
Arsenic speciation in marine product samples :  comparison of extraction-HPLC method and  
 digestion-cryogenic trap method  (Talanta  79 (2) 2009 : 369-375) 
 
Beware of errors in numerical problem-solving  (Chemical Engineering Progress  105 (11) 2009 :  
 21-25) 
 
Bromine chloride as an oxidant to improve elemental mercury removal from coal-fired flue gas   
 (Environmental Science & Technology  43 (22) 2009 : 8610-8615) 
 
Butyl nanocomposites with reduced air permeability :  theory and practice  (Rubber World  240  
 (6) 2009 : 36-38) 
 
Catalytic conversion of ethylene to propylene and butenes over H-ZSM-5  (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  48 (24) 2009 : 10788-10795) 
 
Characterisation of dynamic mechanical behaviour of magnetoelastomers  (Plastics, Rubber and  
 Composites  38 (8) 2009 : 313-320) 
 
Characterisation of porous materials for bioseparation  (Journal of Chromatography A  1216 (41)  
 2009 : 6906-6916) 
 
Characterizing roughness :  a new substrate to measure SPF  (Cosmetics & Toiletries  124 (9)  
 2009 : 56, 58-60, 62, 64) 
 



 - 12 - 

Consistent inventory control  (Industrial & Engineering Chemistry Research  48 (24) 2009 : 10892- 
 10902) 
 
Design and control of an autorefrigerated alkylation process  (Industrial & Engineering Chemistry  
 Research  48 (24) 2009 : 11081-11093) 
 
Determination of Sudan IV in hot chilli powder with luminol/dissolved oxygen chemiluminescence  
 system  (Journal of the Science of Food and Agriculture  90 (2) 2010 : 338-342) 
 
Dietary strategies to improve nutritional value, oxidative stability, and sensory properties of poultry  
 products  (Critical Reviews in Food Science and Nutrition  49 (9) 2009 : 800-822) 
 
Dispersion of cadmium-resistant bacteria in cadmium contaminated soils at Mae Sot district, Tak  
 province  (Journal of Environmental Research  31 (2) 2009 : 35-48) 
 
Easy-to-use rapid test for direct detection of Campylobacter spp. in chicken feces  (Journal of Food  
 Protection  72 (12) 2009 : 2483-2488) 
 
Effect of a purification step and the type of internal standard used on fatty acid determination of  
 grass and maize silages  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  57 (22) 2009 : 10793- 
 10797) 
 
Effect of chitosan on the infectivity of murine norovirus, feline calicivirus, and bacteriophage MS2   
 (Journal of Food Protection  72 (12) 2009 : 2623-2628) 
 
Effect of prebiotics on viability and growth characteristics of probiotics in soymilk  (Journal of the  
 Science of Food and Agriculture  90 (2) 2010 : 267-275) 
 
Enhanced biogas production from herbal-extraction process residues by microwave-assisted alkaline  
 pretreatment  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  85 (1) 2010 : 127-131) 
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Enhanced photocatalytic activity of Ag3VO4 loaded with rare-earth elements under visible-light  
 irradiation  (Industrial & Engineering Chemistry Research  48 (24) 2009 : 10771-10778) 
 
Exploring yogurt powder  (Prepared Foods  178 (12) 2009 : 69-70) 
 
Fate of silica nanoparticles in simulated primary wastewater treatment  (Environmental Science &  
 Technology  43 (22) 2009 : 8622-8628) 
 
Feeding trials in organic food quality and health research  (Journal of the Science of Food and  
 Agriculture  90 (2) 2010 : 175-182) 
 
High-risk food consumption and food safety practices in a Canadian community  (Journal of Food  
 Protection  72 (12) 2009 : 2575-2586) 
 
Importance of considering the framework principles in risk assessment for metals  (Environmental  
 Science & Technology  43 (22) 2009 : 8478-8482) 
 
Improving the quality of fresh-cut apples, pears, and melons using natural additives  (Journal of  
 Food Science  74 (2) 2009 : S90-96) 
 
Mathematical modeling the cross-contamination of Escherichia coli O157:H7 on the surface of  
 ready-to-eat meat product while slicing  (Food Microbiology  27 (1) 2010 : 37-43) 
 
Micro-Winkler titration method for dissoloved oxygen concentration measurement  (Analytica  
 Chimica Acta  648 (2) 2009 : 167-173) 
 
Microbial quality of soft drinks served by the dispensing machines in fast food restaurants and  
 convenience stores in Griffin, Georgia, and surrounding areas  (Journal of Food Protection  72  
 (12) 2009 : 2607-2610) 
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Monitoring of water quality using phytoplankton, protozoa, and benthos as bioindicator in  
 Chadeebucha canal, Nakhon Pathom province  (Journal of Environmental Research  31 (2)  
 2009 : 1-14) 
 
Naphthenic extender oils in natural rubber tire tread compounds  (Rubber World  241 (2) 2009 : 21- 
 26) 
 
Phenolic and enolic hydroxyl groups in curcumin :  which plays the major role in scavenging 
 radicals?  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  57 (22) 2009 : 11041-11046) 
 
Physicochemical characterization of biodegradation segmented polyurethane and blends with  
 polylactide  (International Polymer Science and Technology  36 (11) 2009 : T45-51) 
 
Predicting the durability of large mechanical rubber goods  (International Polymer Science and  
 Technology  36 (11) 2009 : T33-34)  
 
A preliminary study on total volatile organic compound (TVOC) concentrations in public buses in  
 Bangkok (Journal of Environmental Research  31 (2) 2009 : 15-23) 
 
Preload, frequency, vibrational amplitude and magnetic field strength dependence of  
 magnetosensitive rubber  (Plastics, Rubber and Composites  38 (8) 2009 : 321-326) 
 
Pyrolytic lignin removal for the valorization of biomass pyrolysis crude bio-oil by catalytic  
 transformation  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  85 (1) 2010 : 132-144) 
 
Red mold rice promoted antioxidase activity against oxidative injury and improved the memory  
 ability of zinc-deficient rats  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  57 (22) 2009 :  
 10600-10607) 
 
Reduced-heat transfer area reactor for scale-up study of batch cooling crystallization  (Industrial &  
 Engineering Chemistry Research  48 (24) 2009 : 11158-11161) 
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Reduction in energy comsumption through optimization of oxygen and carbon injection  (MPT  
 International  32 (4) 2009 : 30-32, 34, 37) 
 
Refractories quality and testing for the glass industry and other major heat using industries   
 (Interceram  (Refractories manual) 2009 : 50-53) 
 
Simultaneous removal of mercury, PCDD/F, and fine particles from flue gas  (Environmental  
 Science & Technology  43 (21) 2009 : 8308-8314) 
 
Spray washing of tomatoes with chlorine dioxide to minimize Salmonella on inoculated fruit  
 surfaces and cross-contamination from revolving brushes  (Journal of Food Protection  72 (12)  
 2009 : 2448-2452) 
 
Synthesis of fructooligosaccharides in banana "Prata" and its relation to invertase activity and  
 sucrose accumulation  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  57 (22) 2009 : 10765- 
 10771) 
 
Talc and asbestos :  what we know and what we don't  (Ceramics Monthly  56 (2) 2008 : 58-6) 
 
Tomato allergy :  detection of IgE-binding lipid transfer proteins in tomato derivatives and in fresh  
 tomato peel, pulp, and seeds  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  57 (22) 2009 :  
 10749-10754) 
 
Tutorial : The modelling of chemical processes  (Analytica Chimica Acta  647 (1) 2009 : 31-39) 
 
Use of single particle aerosol mass spectrometry for the automated nondestructive identification of  
 drugs in multicomponent samples  (Analytical Chemistry  81 (22) 2009 : 9336-9342) 
 
Wastewater treatment :  understanding the activated sludge process  (Chemical Engineering  
 Progress  105 (11) 2009 : 44-51) 



 - 16 - 

INFORMATION FILES 
 
IF 9 (197) Analysis of biodiesel and biodiesel-petrodiesel blends by high performance thin  
   layer chromatography combined with easy ambient sonic-spray ionization mass  
   spectrometry  (Analyst  134 (8) 2009 : 1652-1657) 
 
IF 101 (53) Analysis of small bubbles in glass by glow discharge-time-of-flight mass  
   spectrometry  (Analytica Chimica Acta  652 (1-2) 2009 : 272-277) 
 
IF 60 (47) Analytical methodologies for determination of artificial sweeteners in foodstuffs   
   (TrAc (Trends in Analytical Chemistry)  28 (9) 2009 : 1082-1102) 
 
IF 130 (34) Application of food safety management systems (ISO 22000/HACCP) in the  
   Turkish Poultry Industry :  a comparison based on enterprise size  (Journal of  
   Food Protection  72 (10) 2009 : 2221-2225) 
 
IF 34 (153) Application of quantitative microbial risk assessments for estimation of risk  
   management metrics : Clostridium perfringens in ready-to-eat and partially  
   cooked meat and poultry products as an example  (Journal of Food Protection  
   72 (10) 2009 : 2151-2161) 
 
IF 112 (40)  Aspects of optimisation of mechanical pulp bleaching with hydrogen peroxide   
   (Appita Journal  62 (5) 2009 : 335-338) 
 
IF 84 (95) An assessment of the validity of claims for "Bamboo" fibers  (AATCC Review  9  
   (10) 2009 : 33-36) 
 
IF 136 (7) Comparison between mechanical properties of aged and unaged silicone rubbers  
   filled with titanium dioxide, quartz, aluminium silicate and vulkasil (s type)   
   (Plastics, Rubber and Composites  38 (6) 2009 : 257-263) 
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IF 31 (144) Consumption and health effects of trans fatty acids : a review  (Journal of AOAC  
   International  92 (5) 2009 : 1250-1257) 
 
IF 57 (225) Contributions of electrochemical oxidation to waste-water treatment :   
   fundamentals and review of applications  (Journal of Chemical Technology and  
   Biotechnology  84 (12) 2009 : 1747-1755) 
 
IF 72 (14) Corrosion in CO2 capture process using blended monoethanolamine and piperazine   
   (Industrial & Engineering Chemistry Research  48 (20) 2009 : 9299-9306) 
 
IF 34 (154) Designing effective messages for microbial food safety hazards  (Food Control  21  

(1) 2010 : 1-6) 
(2)  

IF 50 (197) Effect of storage on ultraviolet irradiated HDPE  (Plastics, Rubber and Composites  
   38 (6) 2009 : 219-221) 
 
IF 57 (226) Electrotreatment of industrial copper plating rinse effluent using mild steel and  
   aluminum electrodes  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  84  
   (12) 2009 : 1803-1810) 
 
IF 7 (32)  Enhancement of the meltdown temperature of a lithium ion battery separator via a 
    nanocomposite coating  (Industrial & Engineering Chemistry Research  48 (22)  
   2009 : 9936-9941) 
 
IF 133 (98) Extending the shelf-life of bananas with 1-methylcyclopropene and a chitosan- 
   based edible coating  (Journal of the Science of Food and Agriculture  89 (14)  
   2009 : 2343-2349) 
 
IF 51 (160) Flow properties & curing behaviour in moulds & mould design  (International  
   Polymer Science and Technology  36 (10) 2009 : T1-9) 
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IF 100 (318) Feasibility study of sago starch for perfumed and cooling body powders   
   (Cosmetics & Toiletries 124 (12) 2009 : 30, 32-36, 38) 
 
IF 53 (15) Hand sanitizer actives :  a review  (Cosmetics & Toiletries  124 (12) 2009 : 40-44,  
   46, 48-49) 
 
IF 2 (43)  Immunoassays for aflatoxins  (TrAc (Trends in Analytical Chemistry)  28 (9) 2009  
   : 1115-1126) 
  
IF 71 (18) Influence of filter ventilation on the chemical composition of cigarette mainstream  
   smoke  (Analytica Chimica Acta  657 (1) 2010 36-44) 
 
IF 8 (78)  Integrated analysis of energy, economic, and environmental performance of  
   biomethanol from rice straw in China  (Industrial & Engineering Chemistry  
   Research  48 (22) 2009 : 9999-10007) 
 
IF 110 (149) Jatropha curcas :  a potential crop for phytoremediation of coal fly ash  (Journal of  
   Hazardous Materials  172 (1) 2009 : 269-275) 
 
IF 85 (29) Measurement of vitamin D in foods and nutritional supplements by liquid  
   chromatography/tandem mass spectrometry  (Journal of AOAC International  92  
   (5) 2009 : 1327-1335) 
 
IF 84 (94) Modeling the effects of color on the UV protection provided by cotton woven  
   fabrics dyed with azo dyestuffs  (Industrial & Engineering Chemistry Research   
   48 (22) 2009 : 9817-9822) 
 
IF 2 (44)  Multifunctional magnetic bead-based electrochemical immunoassay for the  
   detection of aflatoxin B1 in food  (Analyst  134 (8) 2009 : 1554-1560) 
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IF 98 (95) Multiresidue analysis of pesticides in soil by high-performance liquid  
   chromatography with tandem mass spectrometry  (Journal of AOAC  
   International  92 (5) 2009 : 1566-1575) 
 
IF 96 (56) New amines for CO2 capture. II. oxidative degradation mechanisms  (Industrial &  
   Engineering Chemistry Research  48 (20) 2009 : 9068-9075) 
 
IF 96 (55) New amines for CO2 capture. I. mechanisms of amine degradation in the presence  
   of CO2  (Industrial & Engineering Chemistry Research 48 (20) 2009 : 9061- 
   9067) 
IF 133 (99) Preparation and flocculation properties of cationic starch/chitosan crosslinking- 
 
   copolymer  (Journal of Hazardous Materials  172 (1) 2009 : 38-45) 
 
IF 68 (71) Recent analytical approaches in quality control of traditional Chinese medicines - a  
   review  (Analytica Chimica Acta  657 (1) 2010 : 9-18) 
 
IF 111 (98) Recycling of lignin : a new methodology for production of water reducing agent  
   with paper mill sludge  (Appita Journal  62 (5) 2009 : 379-382) 
 
IF 35 (226) Review of methods for preparation and gas chromatographic separation of trans  
   and cis reference fatty acids  (Journal of AOAC International  92 (5) 2009 :  
   1310-1326) 
 
IF 97 (47) Selection of ionic liquids as entrainers for the separation of ethyl acetate and  
   ethanol  (Industrial & Engineering Chemistry Research  48 (19) 2009 : 9006- 
   9012) 
 
IF 9 (196) Solid acid catalyst for biodiesel production from waste used cooking oils   
   (Industrial & Engineering Chemistry Research  48 (20) 2009 : 9350-9353) 
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IF 99 (23) Some properties of flexographic printing plates and aspects of print quality  (Appita  
   Journal  62 (5) 2009 : 371-378) 
 
IF 35 (225) Streamlined methods for the resolution and quantification of fatty acids including  
   Trans fatty acid isomers in food products by gas chromatography  (Journal of  
   AOAC International  92 (5) 2009 : 1301-1309) 
 
IF 111 (99) Separation and recovery of cellulose and lignin using ionic liquids : a process for  
   recovery from paper-based waste  (Journal of Chemical Technology and  
   Biotechnology  84 (12) 2009 : 1818-1827) 
 
IF 83 (109) Theoretical and experimental comparison of mobile phase consumption between  
   ultra-high-performance liquid chromatography and high performance liquid  
   chromatography  (Journal of Chromatography A  1216 (34) 2009 : 6204-6209) 
 
IF 35 (224) Trans fat labeling and levels in U.S. foods : assessment of gas chromatographic and  
   infrared spectroscopic techniques for regulatory compliance  (Journal of AOAC  
   International  92 (5) 2009 : 1284-1300) 
 
IF 140 (59) Use of grape stalk, a waste of the viticulture industry, to obtain activated carbon   
   (Journal of Hazardous Materials  172 (1) 2009 : 13-19) 
 
IF 83 (110) Zwitterionic ion-exchangers in ion chromatography : a review of recent  
   developments  (Analytica Chimica Acta  652 (1-2) 2009 : 3-21) 
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หนังสือไทย 
333.9164 
ก 17  กรีน, เจ็น. 
2552    นักสํารวจ 3 มิติ : มหาสมุทร = 3-D Explorer : Ocean / เจน็ กรีน ; พร ธิตา, แปล.. 
   กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน,  2552.  30 หนา. 
 
 
738.1 
ค 15   คนธาภรณ เมียรแมน. 
2552    เคร่ืองปนดินเผารากุ /  คนธาภรณ เมียรแมน.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
   มหาวิทยาลัย,  2552.  194 หนา. 
 
658.403 
ค 74   แคทซ, ราลฟ. 
2550    การบริหารจัดการนวัตกรรม = Managing Creativity and Innovation /  ราลฟ แคทซ ;  
   แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล.   กรุงเทพฯ :  เอ็กซเปอรเน็ท,  2550.  พิมพ 
   คร้ังท่ี 3.  247 หนา. 
 
อางอิง 
039.95911   
ส 27   โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ 
ล 13    เจาอยูหวั.   
    สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
   ฉบับเสริมการเรียนรู เลม 13 / โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราช 
   ประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั.  กรุงเทพฯ :  โครงการ,  2552.  188 หนา. 
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อางอิง 
039.95911055 
ส 27   โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ 
ล 34   เจาอยูหวั. 
    สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
   เลม 34 / โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ 
   พระเจาอยูหวั.  กรุงเทพฯ : โครงการ,  2552.  328 หนา. 
อางอิง 
495.913  
ซ 39   พจนานกุรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ / โดย ฝายวชิาการภาษาไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
2552     กรุงเทพฯ : บริษัท,  2552.  1686 หนา. 
 
923.1593  
พ 17   พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย /  สวาท เย็นสมุทร, สายไหม จบกลศึก, บรรณาธิการ. 
2545   กรุงเทพฯ :  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม,  2545.  268 หนา. 
 
543 
พ 112   พัชรี ธีรจินดาขจร. 
2552    การคํานวณความเขมขนของสารละลายเพ่ือปฏิบัติการเคมีวิเคราะห / พชัรี ธีรจินดาขจร. 
   พิมพคร้ังท่ี 2.  ขอนแกน : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2552.  202 หนา. 
 
333.75 
ฟ 417   ฟูลลแมน, โจ. 
2552    นักสํารวจ 3 มิติ : ปาฝน = 3-D Explorer : Rain Forest /  โจ ฟูลลแมน ; ชวธีร รัตนดิลก  
   ณ ภูเก็ต, แปล.  กรุงเทพฯ :  แพรวเยาวชน,  2552.   30 หนา. 
 
572.80285 
ว 31   วิเคราะหเจาะลึกจีโนมมนุษยดวยชีวสารสนเทศ /  วสันต จันทราทิตย, ชลภัทร สุขเกษม,  
2551   สุรัคเมธ มหาศิริมงคล, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : โครงการเภสัชพันธุศาสตร ศูนยความ 
   เปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทย,  2551.  432 หนา. 
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631.8015 
ว 32  วิจิตร วังใน. 
2552   ธาตุอาหารกับการผลิตพืชผล /  วิจิตร วังใน.  กรุงเทพฯ : วี.บี.บุคเซ็นเตอร,  2552. 
  371 หนา. 
 
553.8028 
ศ 111  ศักดา ศิริพันธุ. 
2552   อัญมณีในเคร่ืองประดับ /  ศักดา ศิริพันธุ.   กรุงเทพฯ :  ดานสุทธาการพิมพ,  2552. 
  272 หนา. 
 
382.90287  
ศ 46 ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ. 
2552   การวิเคราะหความเสี่ยงอาหาร เลม 1 /  ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ.   กรุงเทพฯ :  ตีรณสาร,   
  2552.  508 หนา. 
 
628.16 
ส 16  สมพงษ หิรัญมาศสุวรรณ. 
2552   กระบวนการบาํบัดน้ําเสียทางชีวภาพ พื้นฐานและการคํานวณออกแบบ /  โดย สมพงษ  
  หิรัญมาศสุวรรณ.  กรุงเทพฯ : สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยรังสิต,  2552.   
  522 หนา. 
 
อางอิง 
030 
ส 27  สารานุกรม BRITANNICA CONCISE ENCYCLOPEDIA ภาคภาษาไทย เลม 1-3 /  จัดทําโดย 
2551   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท และ บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย). 
ล 1-3   กรุงเทพฯ :  มีเดีย แม็กเน็ท และ มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย),  2551. 
  3 เลม, 2806 หนา. 
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572.86  
ส 47  สุรินทร ปยะโชคณากุล. 
2552   เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ : จากพืน้ฐานสูการประยุกต /  สุรินทร ปยะโชคณากุล. กรุงเทพฯ : 
    สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2552.  269 หนา. 
 
658.51 
ส 517  เสาวณยี เลิศวรสิริกุล. 
2552    การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร /  เสาวณยี เลิศวรสิริกุล.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2552.  326 หนา. 
 
745.5  
อ 17  อารีนาถ ปตนกุล. 
2552   งานประดิษฐจากเศษวัสดุ /  อารีนาถ ปตนกุล.   กรุงเทพฯ :  วาดศิลป,  2552.  64 หนา. 
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บทความวารสารไทย 
 

2 นักศึกษา ม.ทักษิณ ไอเดยีบรรเจิด ผลิตไอศครีมขาวสังขหยด ของดเีมืองลุง  (เทคโนโลยีชาวบาน  
 21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 28-29) 
 
caution! ขอควรระวังการใชกาซอุตสาหกรรมเหลวและกาซแรงดันสูง  (FOOD FOCUS THAILAND  
 2, 22 (Jan. 2008) 42-44) 
 
Corn cider น้ําสมสายชูหมักจากขาวโพดฝกออน ฝมือคนไทยรายแรกของโลก  (เทคโนโลยีชาวบาน  
 21, 461 (ส.ค. 2552) 34-35) 
 
HACCP กับวธีิการที่รวดเร็วในการวินิจฉัยจุลินทรีย  (FOOD FOCUS THAILAND 2, 22 (Jan. 2008)  
 28-29) 
 
Talk about GABA-Rice   (FOOD FOCUS THAILAND  4, 36 (Mar. 2009) 20-23) 
 
กรมวิทยาศาสตรบริการ  (TiNT MAGAZINE  ฉ. 3 (Jun.-Jul. 2008) 17-18) 
 
กระบวนการปลอดเช้ือสําหรับขวด PET   (FOOD FOCUS THAILAND  3, 27 (Jun. 2008) 22-23) 
 
กระบวนการใหความรอนแบบโอหมมิค  (FOOD FOCUS THAILAND  3, 27 (Jun. 2008) 48-53) 
 
กะละแมโบราณสูตรไทล้ือ ภูมิปญญาท่ีกอใหเกดิรายไดท่ี อ. เชียงคํา จ. พะเยา  (เทคโนโลยีชาวบาน   
 21, 449 (15 ก.พ. 2552) 96) 
 
กาซชีวภาพ การผลิตแบบงาย ราคาถูกท่ีแมโจ  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 464 (1 ต.ค. 2552) 47) 
 
การแกปญหาผมรวงท่ีผิดทาง ?   (ฉลาดซ้ือ  15, 99 (พ.ค. 2552) 54-55) 
 
การขับเคล่ือนดวยมอเตอรสวิตชรีลัคแตนซและแนวโนมการใชงานในประเทศไทย  (วารสารวิชาการ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 53-58) 
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การเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกกับวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต   (SCIENCE IN ACTION  5, 2 (2552) 9-11) 
 
การจัดการมูลสุกรและนํ้าเสียจากฟารมสุกร  (จดหมายขาว อจน.  6, 31 (เม.ย.-พ.ค. 2552) 3-4) 
 
การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจําแนกปจจยัดานส่ิงแวดลอมสําหรับพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีอุบัติการณของ 
 โรคไขเลือดออก : กรณีศึกษาจังหวดัชัยภูมิ  (วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศ 
 ภูมิศาสตรแหงประเทศไทย  9, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2551) 24-34) 
 
การตรวจเมลามีนในอาหาร  (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย  23, 1 (ม.ค. 2552) 11) 
 
การเตรียมช้ินงานพอลิเมอรสําหรับเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน (TEM)   (เทคโนโลยี 
 วัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 69-72) 
 
การทดสอบเปรียบเทียบระบบดูดกาซและระบบหัวฉีดกาซในเคร่ืองยนตดีเซลท่ีดัดแปลงเพื่อใชกาซ 
 ธรรมชาติ  (วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 1-8)  การบริหาร 
 
จัดการขอมูลขาวสาร  (รัฏฐาภิรักษ  51, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 60-67) 

 
การบังคับใชสิทธิในสิทธิบัตรยา  (ฉลาดซ้ือ  14, 86 (เม.ย. 2551) 14) 
 
การประเมินท่ีดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับผลิตผลหญาเล้ียงสัตว : วิเคราะหเชิงพืน้ท่ีและ 
 เศรษฐกิจ  (วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย  9, 3  
 (ก.ย.-ธ.ค. 2551) 9-23) 
 
การประยกุตใชขอมูลสารสนเทศเพื่อประเมินการเปล่ียนแปลงแนวชายฝงทะเลในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 (วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย  9, 3 (ก.ย.-ธ.ค.  
 2551) 47-53) 
 
การประยกุตใชภาพดาวเทียม SPOT-5 เพื่อประเมินดัชนีพื้นท่ีใบของยางพารา กรณศึีกษาอําเภอนาหมอม  
 จังหวดัสงขลา  (วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย  
 9, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2551) 35-46) 
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การปองกันรักษาเนื้อไมอยางงาย (ตอนท่ี 3)   (จดหมายขาวกรมปาไม  ฉ. 50 (ม.ค. 2552) 7) 
 
การลดความช้ืนขาวเปลือกดวยวัสดุดดูซับความช้ืนรีไซเคิล  (วารสารเกษตรพระจอมเกลา  26, 1 ( ม.ค.- 
 เม.ย. 2551)) 
 
การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนในอาหารโดยเทคนิค Dumas combustion   (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ  
 57, 181 (ก.ย. 2552) 13-16) 
 
การศึกษาผลการอบปูนปลาสเตอรท่ีใชแลวจากอุตสาหกรรมเซรามิก  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  
 57, 181 (ก.ย. 2552) 44-48) 
 
การสรางเคร่ืองเติมน้ําอัตโนมัติสําหรับงานการทดสอบการรั่วซึมของถุงมือยาง  (วารสารกรมวิทยาศาสตร 
 บริการ  57, 181 (ก.ย. 2552) 31-35) 
 
การส่ือสารขอมูลในงานอุตสาหกรรม (ตอนท่ี 4 รูจักกบัมาตรฐาน EIA-485)   (INDUSTRIAL  
 TECHNOLOGY REVIEW  15, 191 (เม.ย. 2552) 85-94  ) 
 
การใหความเยน็ดวยน้ําแข็งในกลองบรรจุดอกบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn) พันธุสัตตบงกช   
 (วารสารเกษตรพระจอมเกลา  26, 1 ( ม.ค.-เม.ย. 2551) 1-8) 
 
การออกแบบระบบหวักระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย  (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
 REVIEW  15, 191 (เม.ย. 2552) 108-112) 
 
กําเนิดเคร่ืองปฏิกรณปรมาณวูิจัยของไทย  (TiNT MAGAZINE  ฉ. 3 (Jun.-Jul. 2008) 19-20) 
 
กุงเคย เคยกุง กะปเคย รสอรอยจากเมืองระนอง  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 34-35) 
 
เกร็ดความรูเร่ืองฝาบรรจุภัณฑ  (FOOD FOCUS THAILAND  3, 27 (Jun. 2008) 26-27) 
 
ไปกินขาวโปง (ขาวเกรียบ) ท่ีบานคาไผ ดงมะไฟ  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 466 (พ.ย. 2552) 110-111) 
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ขาวกลองเร่ิมงอกท่ีมี GABA สูง   (FOOD FOCUS THAILAND  4, 36 (Mar. 2009) 24-28) 
 
ไขผํา อาหารปลอดสารพิษ โรงเรียนวดัหนองกบเรงอนุรักษ   (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 464 (1 ต.ค. 2552)  
 24-26) 
 
คนควาและพฒันาขาวกลองงอก กับ อ.พัชรี ต้ังตระกูล  (SCIENCE WORLD  4, 48 (เม.ย. 2552) 44-45) 
 
ความเขาใจเร่ืองสิทธิบัตร  (ฉลาดซ้ือ  14, 85 (มี.ค. 2551) 50-51) 
 
ความรูเกี่ยวกบั NGV และ LPG   (นาวิกศาสตร  91, 9 (ก.ย. 2551) 60-64) 
 
ความเสียหายตอ DNA อันเกิดจากรังสี  (TiNT MAGAZINE  ฉ. 3 (Jun.-Jul. 2008) 27-28) 
 
เคร่ืองกะเทาะเปลือกไข ผลงานนักเขียนโรงเรียนบานกาแย จังหวดันราธิวาส  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 464  
 (1 ต.ค. 2552) 22) 
 
เคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมจาก วว.   (SCIENCE WORLD  4, 47 (มี.ค. 2552) 5) 
 
เคร่ืองสําอางนาโน  (ฉลาดซ้ือ  14, 87 (พ.ค. 2551) 52-55) 
 
เคลือบผิวผลไมดวยเยื่อฟางขาว งานวิจัยเพื่อการสงออกผลไมไทย  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 463 (15 ก.ย.  
 2552) 22) 
 
ฆาเช้ือในอาหารแบบปดผนกึ  (UPDATE  24, 259 (เม.ย. 2552) 10) 
 
งานวิจยัใชไดจริง เคร่ืองกะเทาะผลหมากแหง ฝมือนักวจิยั ม. เกษตรฯ ประสิทธิภาพสูงปอกผลไมแหงได  
 110 กิโลกรัมตอช่ัวโมง   (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 41) 
 
จัดการกับขอมูลในหองปฏิบัติการอยางชาญฉลาด   (FOOD FOCUS THAILAND  3, 27 (Jun. 2008) 60- 
 61) 
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จํากันไดไหมเพจเจอร วิทยุติดตามตัว   (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 31-36) 
 
จุลินทรีย-ตัวชวยตนไมสูโลกรอน   (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 44-45) 
 
ฉลากอัจฉริยะ เทคโนโลยีแหงอนาคต   (PLANT MANAGER MAGAZINE  (Jun.-Jul. 2008) 46-47) 
 
ชัยชนะของเทคโนโลยีบลูเรย  (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค.2552) 21-30) 
 
ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต (สารฟอกขาว)   (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย  23, 1 (ม.ค.  
 2552) 12) 
 
ชุดบอกตําแหนงสําหรับคนตาบอด  (จดหมายขาว วช.  4, 20 (ธ.ค. 2551- ม.ค. 2552) 6-7) 
 
ซอฟตแวรไทย 'สแกนลายน้ิวมือ' มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก  (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
 REVIEW  15, 191 (เม.ย. 2552) 156-157) 
 
ซุปเปอรโนวา (Supernova)   (วารสาร อพวช.  86, 8 (ส.ค. 2552) 54-55) 
 
โซลารทรานชิสเตอร แผงเซลลแสงอาทิตยจากขยะอิเล็กทรอนิกส  (SCIENCE WORLD  5, 49 (พ.ค. 2552) 8) 
 
ไชยาโนแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตแรกที่กําเนิดข้ึนบนโลก  (SCIENCE IN ACTION  5, 2 (2552) 12-13) 

 
ดื่มชาอยางไรใหไดประโยชนตอสุขภาพ  (ฉลาดซ้ือ  15, 98 (เม.ย. 2552) 56-57) 
 
ตามรอยการผลิตกระดาษ จากแรงคนสูเคร่ืองจักร  (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 14-20) 
 
ตูกับขาวในปาใหญ ชุมชนดงมันแปรรูปเหด็โคน-ไขมดแดงกระปอง   (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 459  
 (15 ก.ค. 2552) 36-38) 
 
เตรียมตัวอยางดวย High Pressure Asher Technique   (FOOD FOCUS THAILAND  3, 27 (Jun. 2008)  
 39-40) 
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เตารมยางแผนประหยดัพลังงาน  (THE RUBBER INTERNATIONAL MAGAZINE  11, 7 (Jul. 2009)  
 16-19) 
 
ฐานขอมูล : การจัดการปญหาเกษตรกรรมไทย  (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 57, 181 (ก.ย. 2552) 8-12) 
 
ถานแกลบดํา สารพัดประโยชน ชวยปรับสภาพดิน-เพิ่มธาตุอาหารพืช อีกหนึ่งทางเลือกพลังงานทดแทน   
 (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 16) 
 
ถาหิมะตกในเมืองไทยอากาศตองเปนอยางไร  (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 73-78) 
 
ทําอยางไรไมใหเกิดสารอะฟลาท็อกซินในเมล็ดเดือย  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 63) 
 
ทีมนักวจิัยไทยสกัดสมุนไพรชิงเฮาไดสารอารติมิซินีนปริมาณสูง สงเสริมดานผลิตยารักษาโรคมาลาเรีย  
 เร่ิมตนจากประเทศไทยตอลมหายใจผูปวยมาลาเรียท่ัวโลก  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย.  
 2552) 50-52) 
 
ทีมนักวจิัย มก. วิจัยผลิตน้ําสมสายชูจากไวนผลไมดวยเทคนิคใหม Rapid-Tray-Culture Method    
 (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 18) 
 
เทคโนโลยีผลิตขาวสําเร็จรูปในถุงรีทอรต  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  57, 181 (ก.ย. 2552) 36-43) 
 
เทคโนโลยหีุนยนตสยาม  (SCIENCE WORLD  4, 47 (มี.ค. 2552) 9-13) 
 
นมสดดีกวา คุณคามากหลาย ดื่มไดสนิทใจ ปลอดภัยทุกหยด  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552)  
 86-88) 
 
นักวจิัย มก. ปรับปรุงสายพันธุถ่ัวเขียวแกปญหาขาดธาตุเหล็กในดินดาง  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457  
 (15 มิ.ย. 2552) 38) 
 
นักวจิัย ม. เกษตรฯ ประสบความสําเร็จในการทําน้ําเช้ือแชแข็งเตาทะเลสําเร็จเปนคร้ังแรกในโลก   
 (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 103) 



 - 31 -

นักวจิัย มอ. ผลิตชุดทดสอบน้ํายางพารา แกปญหาสูญเสียผลิตภัณฑใหโรงงาน  (สารมหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร  18, 3 (ก.พ.- มี.ค. 2552) 26) 
 
นิวเคลียรกับประโยชนทางการแพทย   (TiNT MAGAZINE  ฉ. 3 (Jun.-Jul. 2008) 3-4) 
 
นิสิต มก. พัฒนาอาหารเสริมมังคุดอัดเม็ด สรางทางเลือกใหมใหผูบริโภค  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457  
 (15 มิ.ย. 2552) 80) 
 
เนรมิตดินฝุนไม สรางชีวิตสรรพสัตว ของดีโอท็อป 3 ดาวแหงอําเภอรองกวาง จังหวดัแพร  (เทคโนโลยี 
 ชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 96) 
 
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการสงเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  (รัฏฐาภิรักษ  51, 1 (ม.ค.-  
 มี.ค. 2552) 77-86) 
 
บทความวิทยาศาสตร...เขียนงายมาก  (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ  57, 181 (ก.ย. 2552) 17-18) 
 
บล็อคประสานทรายสีชมพู วัตถุดิบทองถ่ินทําเงินชาวหนองบัว   (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 463 (15 ก.ย.  
 2552) 38-39) 
 
บานประหยัดพลังงานดีเดน MQDC   (รักษพลังงาน  ฉ. 48 (พ.ค. 2551) 18-19) 
 
บาย บาย กลองโพลารอยด  (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 37-40) 
 
บูดูสายบุรี ช่ือดังท่ัวฟาเมืองไทย ยกระดับมาตรฐาน CMP และ HALAL   (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 462  
 (1 ก.ย. 2552) 56) 
 
บูดู สุดแสนอรอยผลงานตอยอด ร.ร. สุเหราคลอง 18   (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 465 (ต.ค. 2552) 94 ) 
 
โบท็อกซชวยใหหนาเดงไดจริงหรือ  (SCIENCE WORLD  4, 48 (เม.ย. 2552) 41) 
 
ประเภทของกระดาษ  (ในวงการพิมพ  31, 6 (มี.ค.- เม.ย. 2551) 77-79) 
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ประโยชนมากมาย จากมะขามปอม  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 41-42) 
 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตวัฏจักรมิลเลอรส่ีจังหวะ  (วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5, 1 (ม.ค.-
 มิ.ย. 2552) 41-44) 
 
ปรับมาตรฐาน "น้ําแปง" สู "เสนกวยเต๋ียว" ปลอดสารพิษ  (เสนทางเศรษฐี  15, 237 (ก.ย. 2552) 36-37) 
 
ปุยหมักปลารา สูตรพงษพยัคฆ  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 55) 
 
ปุยอินทรียเคมี มีดีอยางไร  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  57, 181 (ก.ย. 2552) 3-7) 
 
เปดงานวิจัยใบหม่ี พืชสมุนไพรพื้นบานนาํมาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภณัฑเพื่อคนรักเสนผม (เทคโนโลยี 
 ชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 82-83) 
 
เปดตลาดกับสารอาหารใหม  (FUNCTIONAL FOOD  No. 8 (Sep. 2009) 20-22) 
 
ผลของสารเติมแตงตอสมบัติตอพลาสติกจากเปลือกทุเรียน  (THE RUBBER INTERNATIONAL  
 MAGAZINE  11, 7 (Jul. 2009) 46-50) 
 
ผลักดันไทยกาวข้ึนเปน 1 ใน 10 ของผูผลิตยานยนตโลก  (PLANT MANAGER MAGAZINE  (Jun.-Jul.  
 2008) 10-12) 
 
ผลิตขาวกลองงอกหอมมะลิเพื่อสุขภาพ  (จดหมายขาว วช.  4, 20 (ธ.ค. 2551-ม.ค. 2552) 9) 
 
ผลิตภัณฑขาวกลองของกลุมซกมองคีรีนคร คนภูไทบานภู อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร  (เทคโนโลยี 
 ชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 32) 
 
ฝาง ไมพื้นบานของไทย ประโยชนสารพดั อาหาร-ยา  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 79) 
 
พัฒนายดือายุเก็บรักษาผลิตภัณฑหมูทุบได 4 เดือน ท่ีอุณหภูมิหอง  (นิตยสารผูสงออก  23, 531 (ก.ย. 2552)  
 61) 
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ภาคเอกชนไทยเตรียมรับมือระเบียบ REACH   (PLANT MANAGER MAGAZINE  (Jun.-Jul. 2008) 18) 
 
ภาพรวมตลาดอาหารฟงกชันนอล  (FUNCTIONAL FOOD  No. 8 (Sep. 2009) 11-15) 
 
มดคันไฟตัวใหม ภยัใกลตัวกําลังจะมาถึง รายยิ่งกวามดตัวไหนๆ  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 463 (15 ก.ย.  
 2552) 101-102) 
 
ม. ศรีปทุม คิดคนเคร่ืองผลิตแชมพูและครีมนวดผมอะโวกาโด เพื่อสรางงานสรางเงิน แกกลุมแมบาน 
 เกษตรกร  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 463 (15 ก.ย. 2552) 32-33) 
 
มือถือถายรูป  (ฉลาดซ้ือ  15, 99 (พ.ค. 2552) 39-43) 
 
เม่ือเคร่ืองพิมพดีดกลายเปนอดีต  (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 41-44) 
 
ยอมสีละมุดดวยขมิ้นชัน  (วารสารขาวสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  13, 4 (เม.ย.  
 2552) 1-2) 
 
ยานใตน้ําฝมือคนไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพ  (นาวิกศาสตร  91, 9 (ก.ย. 2551) 8-11) 
 
ยานาง ผักพืน้บาน ตานภยัหวัด หนึ่งในเคร่ืองปรุงหลักของคนอีสาน  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 463 (15 ก.ย.  
 2552) 103-104) 
 
ยาํสมุนไพรผักพื้นบานตานมะเร็งของดีจากกุดชุม  (ฉลาดซ้ือ  15, 98 (เม.ย. 2552) 66-67) 
 
ระบบการช่ังในอุตสาหกรรม  (FOOD FOCUS THAILAND  2, 22 (Jan. 2008) 28-29) 
 
ระบบไฟฟาขนสงมวลชนในเมืองของประเทศไทย  (โยธาสาร  20, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2551) 47-60) 
 
รามคําแหง เพิม่มูลคาใบกระเพรา ปรุงรสทอดกรอบเปนของขบเค้ียว  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15  
 มิ.ย. 2552) 33) 
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รูปแบบของยาชุดลดนํ้าหนัก  (ฉลาดซ้ือ  15, 99 (พ.ค. 2552) 27-33) 
 
รูอยางถูกหลักเกี่ยวกับระบบอัดอากาศ  (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW  15, 191 (เม.ย. 2552)  
 121-126) 
 
โรคอาหารเปนพิษ อันตรายใกลตัว  (DC MAGAZINE  Iss. 1 (2009) 63-65) 
 
ฤทธ์ิตานจุลินทรียของแบคทีเรียเอนโดไฟทท่ีแยกจากสมุนไพรไทย  (ไทยเภสัชสาร  32, 1-2 (Jan-Jun.  
 2008) 22-31) 
 
ลอแมกนีเซียม วงลอท่ีหายไป  (เทคโนโลยีวัสดุ  ฉ. 54 (ม.ค.-มี.ค.2552) 49-52) 
 
ลูหลิน ดาวหางสมานฉันท  (SCIENCE WORLD  4, 48 (เม.ย. 2552) 14-16) 
 
เล้ียงไหมอีรี อาชีพท่ีนาจับตามอง   (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 34-35) 
 
วช. ประกาศรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2552   (จดหมายขาว วช.  4, 21 (ก.พ. มี.ค. 2552) 4-5) 
 
วว. เปดตัวเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียม นวตักรรมใหมสําหรับภาคอุตสาหกรรม  (เทคโนโลยีชาวบาน   
 21, 449 (15 ก.พ. 2552) 36) 
 
วิธีการควบคุมน้ําหนกัอยางมีประสิทธิภาพ  (FOOD FOCUS THAILAND  4, 36 (Mar. 2009) 29-30) 
 
วิศวกรรมการปองกันระบบไฟฟาแรงสูง บทท่ี 3 ระบบการตอลงดิน (Grounding System) (ตอนท่ี 2)   
  (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW  15, 191 (เม.ย. 2552) 100-107) 
 
สมุนไพรหญาหวาน ความหวานเพ่ือสุขภาพที่ด ี (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 37) 
 
สหภาพยุโรปแกไขระเบียบการใชวัสดแุละบรรจุภณัฑท่ีผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลท่ีสัมผัสกับอาหาร   
 (TFFA NEWSLETTER  (Apr. 2008) 12) 
 



 - 35 -

สาหรายทะเล ปรับตัวอยางไรใหอยูรอด  (SCIENCE WORLD 4, 48 (เม.ย. 2552) 28-29) 
 
สุดยอดสมุนไพรไทยในสปา  (DC MAGAZINE  Iss. 1 (2009) 66-69) 
 
หมากเมา พืชพื้นบานเพื่อสุขภาพ  (กสิกร  82, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 53-56) 
 
หลักเกณฑสําหรับผูประเมินระบบงานหองปฏิบัติการ  (วารสารกรมวทิยาศาสตรบริการ  57, 181 (ก.ย.  
 2552 19-21)) 
 
หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม ไดรับการรับรองความสามารถตาม 
 มาตรฐานฉบับ มอก. 17028-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)   (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ   
 57, 181 (ก.ย. 2552) 1-2) 
 
หองปฏิบัติการเพาะเล้ียง เซลลตนกําเนิดแหงแรกของประเทศไทย  (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตร 
 การแพทย  23, 1 (ม.ค. 2552) 4) 
 
อยากเปร้ียวอยางมีคุณคาตองถามหาจุลินทรีย   (ฉลาดซ้ือ  15, 99 (พ.ค. 2552) 34-38) 
 
อยูกับรังสีอยางไรใหปลอดภยั  (SCIENCE WORLD  4, 48 (เม.ย. 2552) 20-21) 
 
อะฟลาท็อกซิน ปญหาสําคัญตอการสงออกลูกเดือยไทย  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 449 (15 ก.พ. 2552) 62) 
 
อาหารจากหนอกะลา พืชแหงภูมิปญญาทองถ่ินเอกลักษณของเกาะเกร็ด  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 465  
 (ต.ค. 2552) 92-93) 
 
อาหารสําหรับเด็กท่ีไมผานเกณฑสุขภาพ  (ฉลาดซ้ือ  15, 98 (เม.ย. 2552) 44) 
 
อุตสาหกรรมของเลนไทยถึงเวลาตองมีสถาบันวิจยัพัฒนาดานการออกแบบและเทคโนโลยีแลวหรือยัง ?   
 (นิตยสารผูสงออก  23, 531 (ก.ย. 2552) 39-43) 
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ไอเดียชวยธรรมชาติทดแทนการใชพีวีซีดวยน้ํายางธรรมชาติจาก มทร. ธัญบุรี  (เทคโนโลยีชาวบาน   
 21, 457 (15 มิ.ย. 2552) 18) 
 
ไอศครีมขาวสังขหยด งานแปรรูปท่ีมีคุณคาสูง  (เทคโนโลยีชาวบาน  21, 462 (1 ก.ย. 2552) 96) 
 
ฮาลาลคืออะไร? ทําไมตองฮาลาล  (สคบ. สาร  30, 236 (ก.พ.-มี.ค. 2552) 11) 
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กฤตภาค 
 
ก10001   กระเทียมดํา (เดลินวิส  ฉ. 21,813 (3 ก.ค. 2552) 10) 
 
ก10053   การคนพบยนีความหอมในขาว  (เดลินิวส  ฉ. 21,838 (28 ก.ค. 2552) 22) 
 
ก10021   การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร  (เดลินิวส  ฉ. 21,814 (4 ก.ค. 2552) 13) 
 
ก10049   การลอกเปลือกและเนื้อกาแฟ   (เดลินิวส  ฉ. 21,831 (21 ก.ค. 2552) 22) 
 
ก10006   ขนมกรุบกรอบ-นมเปร้ียว-น้ําอัดลม ตัวการโรคอวนในเด็ก  (มติชนออนไลน  (8 ก.ค. 2552)  
    1-2) 
 
ก10021   ขนมจีนแปงหมัก  (เดลินิวส  ฉ. 21,826 (16 ก.ค. 2552) 22) 
 
ก10041   คอมพิวเตอรแบคทีเรีย อนาคตของเคร่ืองจักรมีชีวิต  (มติชนออนไลน  (27 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10002   เครือขายคุมครองทรัพยากรชีวภาพคานจดสิทธิบัตรยีนความหอมขาวไทย  (มติชนออนไลน  
    (3 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก9998   จริงเหรอ...มือถือส่ือฟาผา  (เดลินิวสออนไลน  (2 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10022   เจาะขอมูลบัตรเครดิต ภัยรายท่ีทวีความรนุแรง  (เดลินิวสออนไลน  (16 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10054   แฉน้ํา "เต็มพลัง" ผสมไชโปรเฮปตาดีน  (มติชน  32, 11464 (30 ก.ค. 2552) 10) 
 
ก10050   ชนิดอาหารคอเลสเตอรอลสูง รูไวเพื่อหลีกเล่ียง  (เดลินิวส  ฉ. 21,819 (9 ก.ค. 2552) 22) 
 
ก10030    ช้ีผลทดสอบรางปล๊ักไฟคอมพ 5 ขอ  (มติชนออนไลน  (22 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10026   ใชเจลลางมือ ลดการสะสมของเช้ือโรค  (เดลินิวส  ฉ. 21,829 (19 ก.ค. 2552) 9) 
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ก10011   ตรวจคุณภาพ 16 สมุนไพร ตกมาตรฐาน เคมี-ปนเปอน  (มติชนออนไลน  (11 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10005   ตากแดดกระดูกไมพรุน  (มติชนออนไลน  (6 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10025   ติดเกมส...แกได (มติชนออนไลน  (19 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10042   เตาอบแหงลําไยสมองกลอัจฉริยะ  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (28 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10020   เตือนควันธูปทําดีเอ็นเอเพีย้น (กรุงเทพธุรกิจ  (15 ก.ค. 2552) 9) 
 
ก10012   ถุงประคบไมโครเวฟจากภูมิปญญาไทย ปลอดเช้ือปลอดช้ืน (มติชนออนไลน  (10 ก.ค. 2552)  
    1) 
 
ก10023   ทําอยางไรใหเด็กปลอดภยัในอินเตอรเน็ต   (มติชนออนไลน  (18 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10057   ไทยคิดไกลขายเครดิตปาใตพิธีสารเกียวโตหลังป’ 55   (มติชน  32, 11465 (31 ก.ค. 2552) 10) 
 
ก9999   ไทยปลอยกาซเรือนกระจกสูงอันดับ 8 โลก เรงศึกษาผลกระทบปลูกขาวแบบน้ําขัง  (มติชน 
    ออนไลน  (2 ก.ค. 2551) 1) 
 
ก10048   ไทยยกระดับธุรกิจเมล็ดพันธุ ชูมาตรฐานสากล  (เดลินวิสออนไลน  (15 ก.ค. 2552) 1-4) 
 
ก10014   นักวจิัยไทยพฒันาวัคซีนหวดั 2009 ไดสําเร็จ  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (12 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10051   น้ําตาลเมา  (เดลินิวส  ฉ. 21,830 (20 ก.ค. 2552) 24) 
 
ก10016   น้ําผลไมไรน้ําตาลทางเลือกผูใสใจสุขภาพ   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (13 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10049   น้ํามันงา  (เดลินิวส  ฉ. 21,833 (23 ก.ค. 2552) 22) 
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ก10040   น้ําสมุนไพรโสมสกัดระบาดอีสาน ชาวบานฮิตซ้ือดื่มเช่ือเปนยาบํารุง  (มติชนออนไลน   
    (27 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10052   เนคเทคเพ่ิมเกรดลําไยอบแหง ติดสมองกลคุมลมรอนเตาอบ  (กรุงเทพธุรกิจ  22, 7614  
    (28 ก.ค. 2552) 9) 
 
ก10019   บทบาทของสังกะสีตอสุขภาพ  (เดลินิวส  ฉ. 21,841 (31 ก.ค. 2552) 23) 
 
ก10013   บรรพบุรุษของมนุษยอยูในเอเชียไมใชแอฟริกา  (มติชนออนไลน  (11 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10015   บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) คนไทย 1 ใบก็พอ  (มติชน   
    32, 11447 (13 ก.ค. 2552) 4) 
 
ก10007   บารโคดไรสาย สะดวก-ไมรุงรัง  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (8 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10034   โบท็อกซไดมากกวาความสวย  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (24 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10009   ผงแบคทีเรียหมักแหนม ฆาเช้ือทองรวง   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (9 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10054   ผลวิจัยเดก็ติดเกมเพ่ิม 2 เทาใน 3 ป  (มติชน 32, 11463 (29 ก.ค. 2552) 24) 
 
ก10004   ผลิตภัณฑถุงอบอุน (OB-OON) ไอเดยีเดก็ไทยตอยอดโอท็อปประโยชนมหาศาลถึงชุมชน 
    ยั่งยืน   (มติชนออนไลน  (4 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10001   ผักพื้นบานเปนไดท้ังผักและยา  (เดลินิวส  ฉ. 21,812 (2 ก.ค. 2552) 22) 
 
ก10032   ผาไหมไทยฝากฎเหล็กควาตราอียู  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (23 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10018   ฝายสีธรรมชาติไมตองยอมเคมี   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (14 ก.ค. 2552) 1-2) 
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ก10036   พบฌรูหูเล็กเนลสันสัตวท่ีเช่ือวาสูญพันธุไปแลวกวารอยป  (มติชนออนไลน  (25 ก.ค. 2552)  
    1-2) 
 
ก10051   โพลิเมอรชีวภาพจากราแมลง  (เดลินวิส  ฉ. 21,836 (26 ก.ค. 2552) 8) 
 
ก10043   ฟาทลายโจร   (มติชนออนไลน  (28 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10030   ภัยคุกคามจาก W32 Dozer   (มติชนออนไลน  (22 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10035   มหิดลเรงผลิตเส้ือเกราะสง ปตท. (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (24 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10024   มอ. คิดเทคนิคราคาถูกตรวจน้ํานมดิบ  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (18 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10045   มะเร็งกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร การใชสติ เหตุผล และปญญาในการพจิารณา  (มติชน 
    ออนไลน  (29 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10006   มังคุดตานเบาหวาน-ลดอักเสบ  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (8 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10008   เม่ือราแปลงรางเปนแมลง-ตนหญา  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (9 ก.ค. 2552) 1-2) 
 
ก10031   โรงงานตนแบบยา-สารชีวภาพ ท่ี มจธ.   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (22 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10010   ลอแม็ก-โชคอัพจะเปราะหรือแกรง เอ็มเทคตอบได (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (9 ก.ค. 2552)1) 
 
ก10028   วว. ถายทอดเทคโนฯ สมุนไพรกําจัด เห็บ หมัด  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (21 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10056   วิจัยอาหารปลอดสาร มีประโยชนไมแตกตาง  (มติชนออนไลน  (31 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10029   วิตามินดี มีมากกวาแดด   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (22 ก.ค. 2552) 1-2) 
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ก10037   สกว. ยืน่จดสิทธิบัตรชุดตรวจวัดเซลลเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต  (มติชนออนไลน  (25 ก.ค.  
    2552) 1) 
 
ก10039   สกัดฟางขาวเคลือบยืดอายุผลไม   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (25 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10044   สเปรยโปยกั๊กสยบไวรัสกอโรค-หวัด 2009   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (28 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10047   สมุนไพรปองกัน...หวัด  (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (30 ก.ค. 2552) 1-4) 
 
ก10027   สมุนไพรฟาทะลายโจรสยบหวัด 2009   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (19 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10050   สารประกอบฟนอลจากองุนแดง  (เดลินิวส  ฉ. 21,834 (24 ก.ค. 2552) 22) 
 
ก10000   หามใช "มือถือ" ยามฝนฟาคะนองเล่ียงแบตเตอร่ีลัดวงจรตอนฟาผา  (มติชนออนไลน  (2 ก.ค.  
    2551) 1) 
 
ก10033   องคกรมหาชน สายวิทยม่ันใจไมยุบ   (กรุงเทพธุรกิจออนไลน  (23 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10046   อย. เตือนใชเจลลางมือเส่ียงติดไฟ  (เดลินวิสออนไลน  (30 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10037   อาหารกระตุนเมตาโบลิซึม  (มติชนออนไลน  (25 ก.ค. 2552) 1) 
 
ก10019   อาหารที่ดีจําเปนตอการทํางานของสมอง  (เดลินวิส  ฉ. 21,825 (15 ก.ค. 2552) 22) 




