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AUDIO-VISUAL MATERIALS 
 
 
วีดิทัศน  
8 ดินสอ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท, c2550.  1 แผน.   
 
 
วีดิทัศน. 
10 น้ําผ้ึงน้ําหวานแหงชีวิต  [วีดทัิศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  c2551. 
  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
11 กาซธรรมชาติ : พลังงานใตพิภพ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  
  c2550.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
12 ตามลาแมงกะพรุนขุมทรัพยลอยนํ้า  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ :  
  บริษัท,  c2552.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
13 หอมกล่ินกาแฟดอย  [วีดิทัศน] /  บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  c2549. 
  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
14 โลกกวาง ๆ ของยางเสนกลม ๆ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  
  c2550.   1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
15 ถ่ัวเหลืองเมล็ดสารพัดนึก  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  
  c2551.  1 แผน. 
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วีดิทัศน 
16 หลอดไฟเปดสวิตซติดความรู  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษทั,  
  c2550.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
19 ปูนซีเมนตฝุนผงแหงความศิวิไลซ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากดั.  กรุงเทพฯ :  
  บริษัท,  c2551.  1 แผน 
 
วีดิทัศน 
20 แทนอาทิตยเจาะชีวิตติดกาซ  [วีดิทัศน] / บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,  
  c2551.  1 แผน. 
 
วีดิทัศน 
23 กระจกมหัศจรรยความใส  [วดีิทัศน] / บริษทั ทีวีบูรพา จํากัด.  กรุงเทพฯ : บริษัท,   
  c2549.  1 แผน. 
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PATENTS & INVENTIONS 
 

Pat. file 165 : PRODUCTION OF CARRAGEENAN AND CARRAGEENAN PRODUCTS 
 

1. US 3,901,873 Process for the production of agar from a red algae. 
2. US 3,956,173 Preparation of gels based on carrageenan. 
3. US 3,962,482 Clear, elastic, water gels based on carrageenan. 
4. US 4,276,320 Compositions and method for preparing dessert gels. 
5. US 5,001,844 Method of drying carrageenans 
6. US 5,496,936 Production process of quick soluble agar  
7. US 5,502,179 Carrageenan product and a method of producing same. 
8. US 5,627,269 Process for the extraction of soluble polysaccharides 
9. US 6,063,915 Carrageenan compositions and methods for their 

      production. 
10. US 6,479,649 Production of carrageenan and carrageenan products. 
11. US 7,018,635  Semi-refined carrageenan.  
12. US 7,067,568 Process of preparation of biodegradable films  

      from semi refined kappa carrageenan. 
13. US 7,189,843  Production of carrageenan and carrageenan products. 
14. US 7,772,211  Production of carrageenan and carrageenan products. 
15. US 7,816,341 Homogeneous, thermoreversible gel containing reduced 

   viscosity carrageenan and products made therefrom. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
THE UNITED STATES OF AMERICA 

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION 
OFFICIALS 
 
  AASHTO TP 65 – 2003 (2006)  Non-instrumental determination of metallic zinc in  
      zinc-rich primers. 
  AASHTO TP 66 – 2006 (2007)  Analysis of structural steel coatings for hindered  
      amine light stabilizer (HALS). 
  AASHTO TP 67 – 2006 (2007)  Analysis of structural steel coatings for isocyanate  
      content. 
  AASHTO TP 68 – 2004 (2006)   Density of in-place hot mix asphalt (HMA)  
       pavement by electronic surface contact devices. 
  AASHTO TP 70 – 2007 Multiple stress creep recovery (MSCR) test  
    of asphalt binder using a dynamic shear  
    rheometer (DSR). 

  AASHTO TP 71  – 2007   Evaluation of superpave gyratory compactor (SGC) 
internal angle of gyration using simulated 
loading. 

  AASHTO TP 72  – 2008   Quantitative determination of the percentage of 
lime in hot mix asphalt (HMA). 

  AASHTO TP 73 – 2008   Slump flow of self-consolidating concrete (SCC). 
  AASHTO TP 74 – 2008   Passing ability of self-consolidating concrete 

(SCC) by J-ring. 
  AASHTO TP 75 – 2008   Air-void characteristics of freshly mixed concrete 

by buoyancy change. 
  AASHTO TP 76 – 2008   Measurement of tire/pavement noise using the on-

board sound intensity (OBSI) method. 
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ประเทศไทย 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

 มอก. 1030 – 2552 มาตรพลังงานไฟฟากระแสสลับ : ขอกําหนดท่ัวไป  
   การทดสอบ และภาวะการณทดสอบ 

 มอก. 2336 – 2552 มาตรพลังงานไฟฟากระแสสลับ : ขอกําหนดเฉพาะ  
   มาตรกลไฟฟาสําหรับพลังงานไฟฟาใชงาน 
   (ช้ัน 0.5 ช้ัน 1 และช้ัน 2) 
 มอก. 2430 – 2552 โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินชนิดสองสวางจาก 
   ภายใน สําหรับอาคาร 
 มอก. 2504 – 2553 กระสอบพลาสติกสําหรับบรรจุอาหาร 
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SELECTED ARTICLES 
 
Agglomerated carbon based phases for anion exchange chromatography  (Journal of  
 Chromatography A  1218 (2) 2011 : 263-269) 
 
Analysis of chemical signals in red fire ants by gas chromatography and pattern recognition  
 techniques  (Talanta  83 (1) 2010 : 216-224) 
 
Ceramic canvas :  using substrates  (Ceramics Monthly  59 (2) 2011 : 36-39) 
 
Determination of calcium, magnesium and zinc in lubricating oils by flame atomic absorption  
 spectrometry using a three-component solution  (Talanta  83 (2) 2010 : 637-643) 
 
Determination of lipoic acid in human plasma by HPLC-ECD using liquid-liquid and solid-phase  
 extraction : method development, validation and optimization of experimental parameters 
 (Journal of Chromatography B  878 (28) 2010 : 2782-2788) 
 
Development and validation of a rapid and wide-scope qualitative screening method for detection  
 and identification of organic pollutants in natural water and wastewater by gas  
 chromatography time-of-flight mass spectrometry  (Journal of Chromatography A 1218 (2)  
 2011 : 303-315) 
 
The dimensionality of chromatographic separations  (Journal of Chromatography A 1218 (2) 2011 :  
 293-302) 
 
Efficient hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the  
 multiclass analysis of veterinary drugs in chicken muscle  (Analytica Chimica Acta  682 (1-2)  
 2010 : 117-129) 
 
Evaluation of graphene as an advantageous adsorbent for solid-phase extraction with chlorophenols  
 as model analytes  (Journal of Chromatography A 1218 (2) 2011 : 197-204) 
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Extending shelf life with micro-oxygen technologies  (Food Technology  65 (1) 2011 : 79-81) 
 
Increased flow rate compatibility for universal acoustic flame detection in liquid chromatography   
 (Journal of Chromatography A  1218 (2) 2011 : 362-365) 
 
Interactions between minimum run time, modifier concentration, and efficiency parameters in a  
 high performance liquid chromatography separation  (Journal of Chromatography A 1218 (2)  
 2011 : 218-228) 
 
Magnetic beads method for determination of binding of durgs to melanin  (Journal of  
 Chromatography A 1218 (2) 2011 : 229-236) 
 
Matrix matching in liquid chromatography-mass spectrometry with stable isotope labelled internal  
 standards - is it necessary?  (Journal of Chromatography A  1218 (2) 2011 : 359-361) 
 
Measuring encapsulation efficacy  (Food Technology  65 (1) 2011 : 72-76) 
 
Microencapsulation as a tool for incorporating bioactive ingredients into food  (Critical Reviews in  
 Food Science and Nutrition  50 (10) 2010 : 951-968) 
 
Optimization of pressurized liquid extraction and purification conditions for gas chromatography- 
 mass spectrometry determination of UV filters in sludge  (Journal of Chromatography A 1218  
 (2) 2011 : 211-217) 
 
Potentiometric and voltammetric polymer lab chip sensors for determination of nitrate, pH and Cd  
 (II) in water  (Talanta  83 (1) 2010 : 1-8) 
 
Prediction and interpretation of the antioxidant capacity of green tea from dissimilar  
 chromatographic fingerprints  (Journal of Chromatography B  878 (28) 2010 : 2733-2740) 
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Preparation and swelling properties of a pH-sensitive superabsorbent hydrogel based on psyllium  
 gum  (Starch / Starke  62 (10) 2010 : 501-507) 
 
Process-product studies on starch acetylation reactions in pressurised carbon dioxide  (Starch /  
 Starke  62 (11) 2010 : 566-576) 
 
Processing technologies for high-permittivity thin films in capacitor applications  (Journal of the  
 American Ceramic Society  93 (12) 2010 : 3935-3954) 
 
Solvent system selection in counter-current chromatography using conductor-like screening model  
 for real solvents  (Journal of Chromatography A 1218 (2) 2011 : 242-250) 
 
Viable but nonculturable cells used in biosensor fabrication for long-term storage stability  (Talanta  
 83 (1) 2010 : 31-35) 
 
Volatile flavor compounds in yogurt : a review  (Critical Reviews in Food Science and Nutrition  50  
 (10) 2010 : 938-950) 
 
ZnO-coated glass fibers for the analysis of trihalomethanes by headspace-solid phase  
 microextraction-gas chromatography  (Talanta  83 (2) 2010 : 549-552) 
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INFORMATION FILES 
 
IF 119 (14) Assessing the targeted conditioning performance of cationic polymers  (Cosmetics &  
  Toiletries 125 (9) 2010 : 24, 26-30) 
 
IF 91 (89) A batch modelling approach to monitor a freeze-drying process using in-line raman  
  spectroscopy  (Talanta  83 (1) 2010 : 130-138) 
 
IF 91 (90) Building the quality into pellet manufacturing environment - feasibility study and  
  validation of an in-line quantitative near infrared (NIR) method  (Talanta  83 (2)  
  2010 : 305-311) 
 
IF 33 (47) Coloring options  (Prepared Foods  179 (7) 2010 : 67-68, 71-72, 74, 77) 
 
IF 8 (90) Compositional analysis of lignocellulosic feedstocks. 1. review and description of  
  methods  (Journal of Agricultural and Food Chemistry  58 (16) 2010 : 9043-9053) 
 
IF 8 (89) Compositional analysis of lignocellulosic feedstocks. 2. method uncertainties  (Journal  
  of Agricultural and Food Chemistry  58 (16) 2010 : 9054-9062) 
 
IF 14 (26) Determination of toxic elements in coal by ICP-MS after digestion using microwave- 
  induced combustion  (Talanta  83 (2) 2010 : 364-369) 
 
IF 27 (17) Effect of reinforcing elements on burning behavior of fiber-reinforced polymeric  
  composites  (AATCC Review  10 (4) 2010 : 51-56) 
 
IF 107 (91) Encapsulation of polyphenols - a review  (Trends in Food Science & Technology  21  
  (10) 2010 : 510-523) 
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IF 36 (35) The evaluation of solid phase micro-extraction fibre types for the analysis of organic  
  components in unburned propellant powders  (Journal of Chromatography A  1217  
  (46) 2010 : 7183-7188) 
 
IF 7 (37) Feasible input manipulation for a nonisothermal direct methanol fuel cell system   
  (Industrial & Engineering Chemistry Research  49 (12) 2010 : 5725-5733) 
 
IF 8 (88) Microbiological aspects of biofuel production : current status and future directions   
  (Journal of Advanced Research  1 (2) 2010 : 103-111) 
 
IF 34 (183) Minimising the between-sample variance in colony counts on foods  (Food  
  Microbiology  27 (5) 2010 : 598-603) 
 
IF 125 (29) Optimisation of ultrasonic-assisted protein extraction from brewer's spent grain  (Czech  
  Journal of Food Sciences  28 (1) 2010 : 9-17) 
 
IF 133 (103) Preparation of chitosan functionalized monolithic silica column for hydrophilic  
  interaction liquid chromatography  (Journal of Chromatography A 1217 (30) 2010 :  
  4958-4964) 
 
IF 9 (209) Production of biodiesel using the microwave technique  (Journal of Advanced Research  
  1 (4) 2010 : 309-314) 
 
IF 38 (1) Rapid determination of furfural in biomass hydrolysate by full evaporation headspace  
  gas chromatography  (Journal of Chromatography A  1217 (48) 2010 : 7616-7619) 
 
IF 30 (47) Redefinition of the kilogram and the impact on its future dissemination  (Metrologia 47  
  (4) 2010 : 419-428) 
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IF 12 (20) The reduction of formaldehyde and VOCs emission from wood-based flooring by green  
  adhesive using cashew nut shell liquid (CNSL)  (Journal of Hazardous Materials  
  182 (1-3) 2010 : 919-922) 
 
IF 57 (240) Removal of heavy metals using a brewer's yeast strain of Saccharomyces cerevisiae :  
  application to the treatment of real electroplating effluents containing multielements   
  (Journal of Chemical Technology and Biotechnology  85 (10) 2010 : 1353-1360) 
 
IF 7 (36) Sintering and deformation of solid oxide fuel cells produced by sequential tape casting  
  (International Journal of Applied Ceramic Technology  7 (6) 2010 : 803-813) 
 
IF 116 (34) Solar energy challenges for the glass-making industry  (Interceram  59 (3-4) 2010 :  
  178-181) 
 
IF 34 (182) Trace analysis of bromate in potato snacks using high-performance liquid  
  chromatography-tandem mass spectrometry  (Journal of Agricultural and Food 
  Chemistry  58 (14) 2010 : 8134-8138) 
 
IF 84 (100) An update on nanomaterials-based textiles for protection and decontamination  (Journal  
  of the American Ceramic Society  93 (12) 2010 : 3955-3975) 
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 หนังสือไทย 
 
615.854 
ค 54   เคท สิริโสภณ. 
2553    โปรแกรมลางพิษเพื่อสุขภาพ หุนสวย ผิวใส หางไกลโรค / เคท สิริโสภณ.   
   กรุงเทพฯ : Feel good,  2553.  239 หนา. 

 
677.028   
ด 37   ดิสนีย สิงหวรเศรษฐ. 
2552    ออกแบบส่ิงทอ / ดิสนีย สิงหวรเศรษฐ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,  2552.  115  
   หนา. 
 
738.1 
ธ 15   ธนสิทธ์ิ จันทะรี. 
2552    เคร่ืองปนดินเผาข้ันพื้นฐาน / ธนสิทธ์ิ จันทะรี.  ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน,  
   2552.  147 หนา. 
 
658.3124 
ธ 217   ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์. 
2553    เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององคกร (ภาคปฏิบัติ) /  ธํารงศักดิ์  
   คงคาสวัสดิ์.  กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน),  2553.  134 หนา. 
 
615.32439 
ป 113  ปญญา ไพศาลอนันต. 
2553    กินกลวยชวยชีวิต / ปญญา ไพศาลอนันต.   กรุงเทพฯ : แบงคคอกบุคส,  [2553].   
   64 หนา. 
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004  
พ 15   พนิดา พานิชกลุ. 
2553    เทคโนโลยีสารสนเทศ / พนดิา พานิชกุล.   พิมพคร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ  
   แอนด คอนซัลท,  2553.  283 หนา. 
 
001.422  
พ 38   พิสณุ ฟองศรี. 
2552    แนวทางแกไขขอผิดพลาดในการทําวจิัย /  พิสณุ ฟองศรี.  กรุงเทพฯ :  ดานสุทธา 
   การพิมพ,  2552.  83 หนา. 
 
615.321  
ม 117  มะระข้ีนก : สมุนไพรมหัศจรรยตานมะเร็ง / สํานักพิมพ ไลฟ บาลานซ.  กรุงเทพฯ : 
2553   ไลฟ บาลานซ,  2553.  64 หนา.  
 
567.909593 
ว 17   วราวุธ สุธีธร. 
2553    ไดโนเสารในประเทศไทย / วราวุธ สุธีธร, เสริมสกุล โทณะวณกิ.  กรุงเทพฯ :  
   นานมีบุคส,  2553.  168 หนา. 
 
674.8 
ส 14   สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. 
2552    วัสดุพื้นถ่ินภาคกลางท่ีใชในการผลิตครุภัณฑ / สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ,  
   พิชิต สดภิบาล.   กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2552.  182 หนา. 
 
613.203 
ส 16  สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ. 
2552    ศัพทโภชนาการ / สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ.  กรุงเทพฯ :  สมาคม,  
   2552.  111 หนา. 
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693.2 
ส 57   เสริมชัย กรตระกูล. 
2553    บานดินลํ้ายุค / เสริมชัย กรตระกูล.  กรุงเทพฯ : พงษสาสน, [2553].  176 หนา. 
 
615.854 
อ 56   เอมอร ตรีภิญโญยศ. 
2553    DETOX ชวยชีวิต กินลางพษิอายุยนื / เอมอร ตรีภิญโญยศ.  กรุงเทพฯ : Dดี,  2553. 
   184 หนา. 
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บทความวารสารไทย 
 
2552 รางวัลนักวิทยาศาสตรอาวุโส นักวิทยาศาสตรดีเดน นักวิทยาศาสตรรุนใหมและครูวิทยาศาสตร 
 ดีเดน  (วารสารวิทยาศาสตร  63, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2552) 64-71) 
 
CERN โครงการไขความลับของจักรวาล  (แสงสยามสาร  12, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 4-6) 
 
Edwin Hubble : ผูเห็นการขยายตัวของเอกภพเปนคนแรก  (นิตยสาร สสวท. 38, 163 (พ.ย.-ธ.ค. 2552)  
 26-28) 
 
Green Energy พลังงานทดแทน พลังงานแหงอนาคต  (ส่ือพลัง 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 10-17) 
 
ISO 14000 ตอนท่ี 59 ISO 14064-2 มาตรฐานเกีย่วกับกาซเรือนกระจก (ตอ)   (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2009) 46-48) 
 
MAAs กับการปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต  (นิตยสาร สสวท.  38, 163 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 38-41) 
 
Pipeline Coating หัวใจของการปองกันการผุกรอนของทอสงกาซฯ (1)   (กาซไลน  20, 76 (ก.ค.-ก.ย.  
 2552) 7) 
 
RFID ชิปอัจฉริยะ พลิกโฉมระบบโลจิสติกส-ซัพพลายเชน  (LOGISTICS DIGEST  5, 53 (Aug. 2009)  
 27-28) 
 
RollTop คอมพิวเตอรมวนได  (สลค. สาร  18, 1 (ม.ค. 2553) 43) 
 
กรมวิทยฯ พฒันาชุดทดสอบกัญชา-กัญชงสําเร็จรายแรกในประเทศ  (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตร 
 การแพทย  24, 4 (เม.ย. 2553) 9, 12) 
 
กระจกยุคใหม...กันความรอนปอนไฟฟา  (รักษพลังงาน  ฉ. 62 (ก.ค. 2552) 26-27) 
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กระทรวงพลังงานทุมงบฯ สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย  (MODERN  
 MANUFACTURING  8, 85 (มี.ค. 2553) 64-67) 
 
กระบวนการ PUREX เปนอยางไร?   (นิวเคลียรปริทัศน  22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 5-6) 
 
การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพจากอุตสาหกรรมน้ํายางขนดวยระบบกรองชีวภาพ   
 (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 1 (Jan.-Apr. 2009) 43-52) 
 
การกําจัดซัลเฟตในน้ําระบายจากเหมืองลิกไนตดวยระบบถังกรองแบบไรอากาศ  (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 1 (Jan.-Apr. 2009) 53-62) 
 
การใชชีวมวลเปนเช้ือเพลิง  (ENGINEERING TODAY  8, 88 (เม.ย. 2553) 69-71) 
 
การใชแสงซินโครตรอนกับเทคนิคอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโกป  (แสงสยามสาร  12, 2 (มี.ค.-เม.ย.  
 2553) 10-12) 
 
การดูดซับตะกั่วโดยไซยาโนแบคทีเรีย  (วารสารเกษตรพระจอมเกลา  28, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 20-30) 
 
การตกคางของจุลมลสารชนิดใหมในส่ิงแวดลอม  (ชางพูด  ฉ. 4 (ก.ค.-ส.ค. 2552) 10-11) 
 
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑแอมโมเนยีมไนเทรตสําหรับทําวัตถุระเบิดแอนโฟ  (สรุปผลงานเดน  
 วศ.  ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 12-13) 
 
การทําแกสในครัวเรือน  (ขาวเทคโนโลยีสําหรับชาวชนบท  ฉ. 110 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 1-3) 
 
การทําผลิตภัณฑจากนํ้ายางพารา  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 14-15) 
 
การทําหัวเช้ือจุลินทรีย  (ขาวเทคโนโลยีสําหรับชนบท  ฉ. 110 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 7) 
 
การปรับปรุงสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดดวยรังสี  (TINT MAGAZINE  Iss. 11 (Jan.-Feb. 2010)  
 20-23) 
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การปองกันการอุดตันของสารชีวภณัฑละลายนํ้าในการกรองระดับนาโนดวยกระบวนการสราง-รวม 
 ตะกอนและการกรองระดับไมโคร  (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  
 23, 1 (Jan.-Apr. 2009) 63-74) 
 
การปองกันอันตรายจากรังสี  (นิวเคลียรปริทัศน  23, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 5-6) 
 
การแปลงถานหินใหเปนกาซเพ่ือใชในอุตสาหกรรมเซรามิก  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 16-20) 
 
การผลิตกระเบื้องหลังคาเซรามิก  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 11-15) 
 
การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม Wind Power Generation   (ชางพูด  ฉ. 2 (ก.พ. 2552) 6-7) 
 
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ 
 ส่ิงแวดลอม  (วารสารเศรษฐกิจและสังคม  46, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 67-74) 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพปุยอินทรียจากมูลสุกรดวยแหนแดง  (นิตยสาร สสวท.  38, 163 (พ.ย.-ธ.ค. 2552)  
 77-81) 
 
การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติในการยึดติดพื้นผิวของยางธรรมชาติดวยเทคนิคสเปกโตรสโกป การ 
 ดูดกลืนรังสีเอกซ ณ หองปฎิบัติการแสงสยาม  (แสงสยามสาร  12, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 8-9) 
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทดสอบพลาสติไซเซอรและสารปนเปอนในอาหารและวัสดุสัมผัส 
 อาหารของสหภาพยุโรป  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 19-20) 
 
การอนุรักษพลังงานและการประหยดัไฟฟา  (ชางพูด  ฉ. 2 (ก.พ. 2552) 8-9) 
 
กาลิเลโอกับดาวเนปจูน  (ทางชางเผือก  29, 3 (มี.ค. 2553) 6-7) 
 
กาวหรือสารยดึติดจากยางธรรมชาติ  (พัฒนาเทคนิคศึกษา  21, 70 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 18-25) 
 
เกร็ดความรูเร่ืองแบตเตอร่ี  (กาซไลน  21, 78 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 5) 
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เกราะกันกระสุนน้ําหนกัเบาสมรรถนะสูง  (ชางพูด  ฉ. 2 (มี.ค.-เม.ย. 2553) 7) 
 
ขนสงสินคาอันตรายใหปลอดภัยดวยหลัก Responsible Care   (LOGISTICS DIGEST  5, 51 (Jun. 2009)  
 27) 
 
ไขความลับทอนาโนคารบอน  (จดหมายขาว วว.  13, 4 (เม.ย. 2553) 9) 
 
ไขนกกระทาบรรจุถุงรีทอรต  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 2-3) 
 
ความปลอดภยัและการปองกันอัคคีภยัในสถานท่ีเก็บสารเคมี   (MODERN MANUFACTURING  8, 85  
 (มี.ค. 2553) 48-49) 
 
ความรูเร่ืองหนากากอนามัย  (กาซไลน  20, 76 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 3) 
 
ความสวางของดาว  (นิตยสาร สสวท.  38, 163 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 29-30) 
 
คูมือความปลอดภัยทางรังสีสําหรับการใชงาน Brachytherapy ทางการแพทย  (นิวเคลียรปริทัศน  22, 4  
 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 7-8) 
 
เคร่ืองดึงหลังและคออัตโนมัติเคร่ืองแรกของประเทศไทย  (จดหมายขาว วว.  13, 5 (พ.ค. 2553) 6) 
 
เคลือบข้ีเถาเทียม  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 77-78) 
 
โครงการรวมสรางบานปลาดวยปะการังเทียม  (นาวิกศาสตร  93, 1 (ม.ค. 2553) 57-63) 
 
จันทรายาน-1 พบน้ําบนข้ัวเหนือของดวงจันทร  (ทางชางเผือก  29, 3 (มี.ค. 2553) 2) 
 
จิ๋วแตแจวประหยัดพลังงานดวยสกูตเตอร (เสา) ไฟฟาสาธารณะ (รักษพลังงาน  ฉ. 62 (ก.ค. 2552) 30-31) 
 
จุดหมาย โฟบอส กาว(มหึมา) ถัดไปของมนุษยชาติ  (UPDATE  25, 271 (เม.ย. 2553) 45-51) 
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ฉลากส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรป (EU-Eco Label) กับอุตสาหกรรมส่ิงทอ  (สารวุฒิสภา  17, 11 
 (พ.ย. 2552) 19-22) 
 
โฉนดคารบอนเครดิต  (รัฏฐาภิรักษ  51, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 9-18) 
 
ดินแดงราชบุรีไมใชแคดนิปน...อีกตอไป  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 65-66) 
 
กังหันลมผลิตไฟฟา พพ.   (รักษพลังงาน  ฉ. 61 (มิ.ย. 2552) 8-9) 
 
ตะแกรงดักขยะ : วนัใดขาดฉันแลวเธอจะรูสึก  (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
 MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2009) 36-45) 
 
เตือนการไดรับ รังสีจากการเอกซเรย  (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย  24, 3 (มี.ค. 2553) 10) 
 
ทําไม ตองมีชุดตรวจ (สารใหความเผ็ดใน) พริก  (R & D NEWSLETTER  16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 6-8) 
 
เทคโนโลยี MPLS หัวใจสําคัญของเครือขายยุคหนา  (ไมโครคอมพิวเตอร  27, 290 (Sep. 2009) 
 140-142) 
 
เทคโนโลยีการบําบัดและการใชประโยชนจากน้ํามันเปอนในน้ําเสีย  (THAI ENVIRONMENTAL  
 ENGINEERING MAGAZINE  6, 1 (Jan.-Feb. 2009) 27-35) 
 
เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกตใชทางทหาร ตอนท่ี 1 ความสําคัญของอวกาศกับการปองกันประเทศ    
 (รัฏฐาภิรักษ  51, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 100-102) 
 
เทอรโมอิเล็กตริกเทคโนโลยี : เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัคนไทย   (วารสารวิทยาศาสตร  63, 5 (ก.ย.-ต.ค.  
 2552) 79-80) 
 
นักศึกษาเภสัช ม.อ. ไดรางวลังานวิจยัพัฒนายาอม (lozenges) ฆาเช้ือราในชองปาก  (สาร ม.อ.  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  19, 1 (ต.ค.-พ.ย. 2552) 8-9) 
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น้ํามันเบรก (Brake Fluid)   (ISUZU TRUCK TODAY  3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 8-9) 
 
แนะนํากระบวนการฉีดข้ึนรูปเซรามิกส   (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 26-28) 
 
บทบาทการพฒันาอุตสาหกรรมยางไทยของ สกว.   (THE RUBBER INTERNATIONAL MAGAZINE  
 11, 5 (May 2009) 32-38) 
 
บทบาทของอนุภาคระดับนาโนกับสีรักษส่ิงแวดลอม  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 21-25) 
 
บรรจุภัณฑกับโลจิสติกส  (LOGISTICS DIGEST  5, 52 (Jul. 2009) 37-38) 
 
บริการวิเคราะหตําหนใินผลิตภัณฑเซรามิก  (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 1) 
 
เบอร 5 ยอดประหยดัพลังงาน  (EGAT MAGAZINE  3, 15 (ก.ย.-ต.ค. 2552) 34-38) 
 
แบตเตอร่ีนวิเคลียร ส่ิงประดิษฐใหมท่ีสามารถใหพลังงานไดยาวนานหลายสิบป  (TINT MAGAZINE  
 Iss. 11 (Jan.-Feb. 2010) 24-25) 
 
ปฏิกรณแผนกัน้หลายข้ันตอนสําหรับการลดสารประกอบไนโตรเจนในนํ้าเสียจากฟารมสุกร  (THAI  
 ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL  23, 1 (Jan.-Apr. 2009) 74-84) 
 
ประยุกตจากหอหมกกลายเปนไสกรอกหอหมกผลิตภณัฑตัวใหม มทร.ธัญบุรี  (เทคโนโลยีชาวบาน  
 22, 478 (15 พ.ค. 2553) 87) 
 
ปูนปลาสเตอรกับการนํากลับมาใช   (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 34-36) 
 
ผนังชีวนิเวศน (Bio-Climatic Green Wall) ตกแตงอาคารเกาใหสวย-ประหยัดพลังงาน  (รักษพลังงาน   
 ฉ. 62 (ก.ค. 2552) 28-29) 
 
ผลิตภัณฑจกัสานจากผักตบชวาภูมิปญญาไทยคุณภาพสงออกแหงบานคลองนกกระทุง จ.นครปฐม   
 (นิตยสารผูสงออก  22, 519 (ส.ค. 2552) 67-71) 
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ผลิตภัณฑเซรามิกสชนิดพอรซเลนในสไตล...คูทานิ  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 58-62) 
 
ผักโขม...พืชสีเขียวพลังงานใหมใชแทนแบตเตอร่ี  (รักษพลังงาน  ฉ. 61 (มิ.ย. 2552) 26-27) 
 
แผนพลังงานทดแทน 15 ป สรางความม่ันคงดานพลังงานไทย  (ENGINEERING TODAY  7, 76  
 (เม.ย. 2552) 445-48) 
 
แผนพัฒนาไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบานลดปญหาสรางโอกาสพื้นท่ีหางไกล  (รักษพลังงาน  ฉ. 62  
 (ก.ค. 2552) 12-15) 
 
พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการความรูของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  (วารสารวิทยาศาสตร 
 63, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2552) 44-48) 
 
โฟมซีเมนต  (ENGINEERING TODAY  8, 88 (เม.ย. 2553) 58-59) 
 
ไฟปา : ภยัจากน้ํามือมนษุย  (รัฏฐาภิรักษ  51, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 95-99) 
 
ภัยอันตรายของแมลงร้ินดํา  (วารสารวิทยาศาสตร  63, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2552) 44-48) 
 
มทร. ศรีวิชัย แปรรูปน้ํามันมะพราวบํารุงผิวรักษาโรคชวยผอนคลายดวยสารสกัดสมุนไพรผักผลไม  
 (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 479 (15 พ.ค. 2553) 92) 
 
ม.อ. จดอนุสิทธิบัตรวิธีทดสอบไบโอดีเซล ยึดหลักงาย เร็ว ถูก มุงชวยผูผลิตรายยอย  (สาร ม.อ.  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  19, 1 (ต.ค.-พ.ย. 2552) 27-30) 
 
มาตรฐานอาหารบริโภคในประเทศ  (TFFA NEWSLETTER  (Mar. 2009) 20-21) 
 
มาตรระดับเสียงและคาแกท่ีผูใชเคร่ืองพึงพิจารณา  (METROLOGY INFOg 11, 13 (Nov.-Dec. 2009) 
 3-7) 
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มาทําความรูจกักับ 4-Methylphenol สักนิด  (จดหมายขาวสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  9, 4 (เม.ย. 2553)  
 1-3) 
 
รถนั่งเคล่ือนท่ีอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ  (จดหมายขาว  13, 5 (พ.ค. 2553) 7) 
 
รังสี การแผรังสี กัมมันตรังสี และกัมมันตภาพรังสี  (TINT MAGAZINE  Iss. 10 (Nov.-Dec. 2009)  
 10-11) 
 
รูจักกับเคร่ืองปฏิกรณปรมาณ ู (นิวเคลียรปริทัศน  23, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 7-8) 
 
รูปลอกเซรามิกคืออะไร  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 43-44) 
 
โรคอาหารเปนพิษจากแบคทีเรีย Bacterial Foodborne Diseases (TFFA NEWSLETTER (Mar. 2009) 22) 
 
เลเซอร แสงลําเล็กเปล่ียนโลก   (UPDATE  25, 271 (เม.ย. 2553) 55-59) 
 
เลือกถุงมือใหถูกตอง...เพียงพอแลว  (SAFETY ENVIRONMENT REVIEW  19, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552)  
 25-29) 
 
วิทยาศาสตรเพื่อการสืบสวน (ตอนท่ี 4)   (วารสารวิทยาศาสตร  63, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2552) 44-48) 
 
วิวัฒนาการเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอนตอภาคอุตสาหกรรม (ตอนท่ี 2)   (ENGINEERING TODAY  
 8, 88 (เม.ย. 2553) 64-68) 
 
สรรหาประโยชนจากเมล็ดมะขาม  (วารสารขาวสถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาลัยเกษตรศาสตร  14, 4  
 (เม.ย. 2553) 1) 
 
สระเก็บน้ําตานภัยแลงนวัตกรรมสนับสนุนทฤษฎีใหมในพื้นท่ีแลง  (วารสารสํานักงานคณะกรรมการ 
 วิจัยแหงชาติ  41, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) 91-103) 
 
สาหราย พลังงานใหมจากโลกใตน้ํา  (ส่ือพลัง  17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 46-48) 
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เสนใยฟงกชัน Functional Fiber   (TTIS TEXTILE DIGEST  17, 162 (May-Jun. 2009) 37-38) 
 
แสงอาทิตย...พลังงานสะอาดสรางโอกาส...แกวกิฤตพลังงาน  (รักษพลังงาน  ฉ. 61 (มิ.ย. 2552) 18-23) 
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)   (สรุปผลงานเดน วศ.  ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 9-11) 
 
หลามหมูยอภหูลวงสูตรพิเศษ 'ไหมทอง' มหัศจรรยผงไหมในอาหารแปรรูปเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ 
 ผลิตภัณฑหลามหมูยอภูหลวง ไสกรอกลูกช้ินและโดนัท  (เทคโนโลยีชาวบาน  22, 479  
 (15 พ.ค. 2553) 94-95) 
 
หองปฏิบัติการกลุมงานส่ิงแวดลอมกับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2548   (สรุปผลงานเดน วศ.  
 ฉ. 1 (ต.ค. 2552-ม.ค. 2553) 16) 
 
หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเตรียมพรอมรับการทดสอบสารอันตรายตามกฎระเบียบ REACH  (จดหมาย 
 ขาว วว.  13, 4 (เม.ย. 2553) 8) 
 
อัจฉริยะโปรแกรม...ชวยอนรัุกษพลังงาน  (รักษพลังงาน  ฉ. 61 (มิ.ย. 2552) 28-29) 
 
อันตรายจากเคร่ืองสําอางท่ีผสมสารหามใช  (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย  24, 3 (มี.ค. 2553)  
 9) 
 
อิริเดียม-192 กบัการขนสงอยางปลอดภัย  (นิวเคลียรปริทัศน  22, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 3-4) 
 
เอนโกบ น้ําดนิสีท่ีไมควรมองขาม  (เซรามิกส  13, 31 (พ.ค.-ส.ค. 2552) 63-64) 
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กฤตภาค 
 
ก10920   10 โรคคนทํางาน  (มติชน  33, 11819 (20 ก.ค. 2553) 20) 
 
ก10990   DAM : เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเข่ือน  (เดลินิวส  ฉ. 22,216 (10 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก10951   กฟภ. มุงเนนพัฒนาองคกรเพื่อใหองคกรมีการบริหารจดัการและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย :  
    โครงการขายไฟฟาอัจฉริยะในดานระบบไฟฟาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล  (มติชน  
    33, 11839 (9 ส.ค. 2553) 7) 
 
ก10953   กรมควบคุมมลพิษแถลงความกาวหนาการแกปญหามลพษิในมาบตาพุด  (มติชน 33, 11839  
    (9 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10927   การเกิดสีน้ําตาลในอาหาร  (เดลินิวส  ฉ. 22,205 (30 ก.ค. 2553) 23) 
 
ก10989   กินผักเชียงดา ชวยลดน้ําตาลในเลือด  (เดลินิวส  ฉ. 22,214 (8 ส.ค. 2553) 4) 
 
ก10931   กินเหด็คุณประโยชนมากลน  (เดลินิวส  ฉ. 22,199 (24 ก.ค. 2553) 25) 
 
ก10958   แกนตะวันปองกันเบาหวาน  (คมชัดลึก  9, 3218 (12 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก10919   แกมลิงรองรับอนาคตน้ํา  (มติชน  33, 11818 (19 ก.ค. 2553) 18) 
 
ก10943   ขนมครกจากแปงขาวกลองงอกชนะเลิศการผลิตภัณฑอาหาร  (เดลินิวส  ฉ. 22,208 (2 ส.ค.  
    2553) 12) 
 
ก10983   ขาวไทยพันธุใหมน้ําตาลตํ่าสําหรับผูปวยเบาหวาน  (คมชัดลึก  9, 3213 (7 ส.ค. 2553) 8) 
 
ก10908   ขาวนึ่ง  (เดลินวิส  ฉ. 22,189(14 ก.ค. 2553) 23) 
 
ก10908   ขาวหุงสุกเร็ว  (เดลินวิส  ฉ. 22,193 (18 ก.ค. 2553) 11) 
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ก10981   เข่ือนแมงัดสมบูรณชลประโยชนถาวรของเกษตรกรเชียงใหม  (เดลินิวส  ฉ. 22,212 (6 ส.ค.  
    2553) 12) 
 
ก10907   เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน้ําแบบทุนลอย  (เดลินิวส  ฉ. 22,188 (13 ก.ค. 2553) 12) 
 
ก10913   เคร่ืองมัดไสกรอกอีสาน อีกหนึ่งผลงานเด็ดเด็กวิศวะ ม.ศรีปทุม  (มติชน  33, 11815  
    (16 ก.ค. 2553) 23) 
 
ก10938   โคลน-น้ําแรธรรมชาติ มากลนคุณคาปรนนิบัติผิว  (เดลินิวส  ฉ. 22,206 (31 ก.ค. 2553) 25) 
 
ก10936   จับตาเปลือกโลก แผนดินทรุด น้ําทะเลเพิ่มสูง ไทยเส่ียงทวม  (เดลินิวส  ฉ. 22,204 (29 ก.ค.  
    2553) 4) 
 
ก10911   จาก 'ชาชง' ผาน 'เม่ียง' ถึงวัฒนธรรม 'ชาขวด'   (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7966 (15 ก.ค. 2553) 2) 
 
ก10945   จากบารโคดเปนคิวอารโคด  (มติชน  33, 11835 (5 ส.ค. 2553) 26) 
 
ก10934   จุลินทรีย+น้ํานมแม กุญแจสุขภาพทารกควรมีแตแรกเกิด  (เดลินิวส  ฉ. 22,202 (27 ก.ค.  
    2553) 1, 3) 
 
ก10942   จุฬาสงนาโนทองคํากรวดน้าํนม  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7984 (2 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10950   ชุดตรวจสอบสารตกคางในน้ํายาง  (คมชัดลึก  9, 3215 (9 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก10926   เซลลตนกําเนดิสรางได  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7974 (23 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10952   ดวยพระเมตตากอเกิดอางเก็บน้ําคลองลํากง จ. เพชรบูรณ  (มติชน  33, 11839 (9 ส.ค. 2553)  
    19) 
 
ก10997   ดาสตาบอลจุลินทรียบําบัดน้าํทะเล  (เดลินิวส  ฉ. 22,221 (15 ส.ค. 2553) 19) 
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ก10958   ตรวจบัตรเครดิตปลอมเคร่ืองแรกของโลก  (มติชน  33, 11841 (11 ส.ค. 2553) 15) 
 
ก10924   ทางเลือกดานสุขภาพกับสมุนไพรพลูคาว  (เดลินวิส  ฉ. 22,196 (21 ก.ค. 2553) 10) 
 
ก10922   ไทยกาวหนาพัฒนาสเต็มเซลลเปล่ียนไขมันเปนตัวออนไดสําเร็จ  (เดลินิวส  ฉ. 22,195  
    (20 ก.ค. 2553) 4) 
 
ก10941   นวัตกรรมจุลินทรียใหม สรางปุยในดิน  (คมชัดลึก  9, 3219 (13 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก10948   นักวจิัยหมุนเข็มนาฬิกายอนกลับเปล่ียนเซลลผูใหญเปนเซลลตัวออน (กรุงเทพธุรกิจ  
    23, 7991 (9 ส.ค. 2553) 14) 
 
ก10979   น้ํามันจากแสงแดด  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7988 (6 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10917   น้ํามันรําขาวไขมันอ่ิมตัวนอยอุดมวติามิน  (เดลินวิส  ฉ. 22,192 (17ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10991   เนคเทคติดต้ังเซ็นเซอรเฝาระวังเข่ือนแตก  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7993 (11 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10910   แนะสารซักลางกําจัดลูกน้ํา-ยุงลาย  (เดลินวิส  ฉ. 22,189 (14 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10933   บอหมักกาซชีวภาพชวยบําบัดน้ําเสียจากแผนยางพารา  (มติชน  33, 11825 (26 ก.ค. 2553)  
    23) 
 
ก10957   บุหร่ีชูรสระบาดหนาโรงเรียน  (มติชน  33, 11841 (11 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10972   ใบหม่ีสมุนไพรสําหรับเสนผม  (เดลินวิส  ฉ. 22,209 (3 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10973   ประโยชนของน้ํามันรําขาว  (เดลินวิส  ฉ. 22,211 (5 ส.ค. 2553) 23) 
 
ก10927   ปาไมเรงยื่นจดสิทธิบัตรผลงานวจิยั  (คมชัดลึก  9, 3198 (23 ก.ค. 2553) 12) 
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ก10903   ปงยาง 2 ชม. เทากับสูบบุหร่ี 2 แสนมวนจริงหรือ?   (เดลินิวส  ฉ. 22,186 (11 ก.ค. 2553) 6) 
 
ก10923   เปล่ียนความหวานเปนพลังงานชีวมวล  (เดลินิวส  ฉ. 22,196 (21 ก.ค. 2553) 12) 
 
ก10910   ผลิตภัณฑจากไพลกําจัดเห็บ,หมัดสุนัข  (เดลินิวส  ฉ. 22,189 (14 ก.ค. 2553) 10) 
 
ก10941   ผลิตภัณฑเนยแข็ง  (เดลินิวส  ฉ. 22,207 (1 ส.ค. 2553) 11) 
 
ก10973   ผลิตภัณฑเนื้อข้ึนรูป (เดลินวิส  ฉ. 22,209 (3 ส.ค. 2553) 23) 
 
ก10929   เผยโฉมเคร่ืองบินโดยสารเพือ่ส่ิงแวดลอม  (คมชัดลึก  9, 3199 (24 ก.ค. 2553) 14) 
 
ก10928   พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ งานวจิัยเพื่อส่ิงแวดลอม  (เดลินวิส  ฉ. 22,198 (23 ก.ค.  
    2553) 12) 
 
ก10946   พิษแมงกะพรุน (Jelly fish)   (มติชน  33, 11835 (5 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10980   ภาวะติดอินเตอรเน็ต  (เดลินิวส  ฉ. 22,212 (6 ส.ค. 2553) 16) 
 
ก10921   มช. โชวครีมน้ํามันรําขาวนาโน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7972 (21 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10914   มช. วิจัยน้ําเสียจากโรงงานเอทานอลผลิตกาซชีวภาพใหไดปริมาณมากสุด  (เดลินิวส  
    ฉ. 22,191 (16 ก.ค. 2553) 12) 
 
ก10974   ม.เชียงใหมคิดสูตรพิเศษผลิตกาชชีวภาพ  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7986 (4 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10921   ม.วลัยลักษณแนะวิธีผลิตผลิตภัณฑยางจากน้ํายางสดเพือ่เพิ่มมูลคา  (มติชน  33, 11819  
    (20 ก.ค. 2553) 22) 
 
ก10996   มะพราวออนมีมากกวาความอรอย  (เดลินิวส  ฉ. 22,221 (15 ส.ค. 2553) 6) 
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ก10904   ยุงลายพัฒนาภมิูคุมกัน ยาฆาไมตายแคสลบ  (คมชัดลึก  9, 3187 (12 ก.ค. 2553) 13) 
 
ก10993   ราชภัฏรําไพพรรณีพัฒนาบอลจุลินทรียบําบัดน้ําทะเล  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7992 (11 ส.ค.  
    2553) 9) 
 
ก10975   รีไซเคิลลําไยอัดแทงเปนเช้ือเพลิงชีวมวล  (เดลินวิส  ฉ. 22,211 (5 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10937   รูจักซิลิโคนท่ีใชในวงการแพทย   (เดลินิวส  ฉ. 22,206 (31 ก.ค. 2553) 30) 
 
ก10939   ลดใชถุงพลาสติกเลือกใชพลาสติกชีวภาพ  (เดลินวิส  ฉ. 22,207 (1 ส.ค. 2553) 19) 
 
ก10940   เลือกทานอาหารตามกรุปเลือดสรางภูมิตานทานโรค  (เดลินิวส  ฉ. 22,207 (1 ส.ค. 2553) 4) 
 
ก10960   วิกฤตลุมน้ําภาคเหนือ วกิฤตแมน้ําเจาพระยา  (มติชน  33, 11845 (15 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10956   วิจัยช้ีโลกรอนทําผลผลิตขาวลดลง  (มติชน  33, 11841 (11 ส.ค. 2553) 32) 
 
ก10971   วิจัยน้ําเสียจากการผลิตยางแผนเพิ่มคา 2 ตอ ลดกล่ิน-ไดกาซหุงตม  (คมชัดลึก  9, 3209  
    (3 ส.ค. 2553) 12) 
 
ก10954   วิตก...ลูกช้ินปลาเรืองแสง  (คมชัดลึก  9, 3216 (10 ส.ค. 2553) 22) 
 
ก10992   สจล. คิดสูตรเคมีปรับสภาพเนื้อไมผลิตดนตรีไทย  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7992 (11 ส.ค.  
    2553) 9) 
 
ก10974   สวทช. กระตุนจดสิทธิบัตรวิจัย  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7986 (4 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10978   สวทช. สงเทคโนฯ คืนชีพโรงสีขาวชุมชน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7988 (6 ส.ค. 2553) 9) 
 
ก10986  สารตานอนุมูลอิสระในบัวบกและตะไคร   (เดลินวิส  ฉ. 22,213 (7 ส.ค. 2553) 30)   
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ก10925   สารพัดประโยชนมะขามปอม  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7973 (22 ก.ค. 2553) 2) 
 
ก10987   สารอินทรียไอระเหยท่ีเปนพษิท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา  (เดลินิวส  ฉ. 22,213 (7 ส.ค. 2553) 10) 
 
ก10915   หนึ่งฝายชะลอน้ําจากเสาไฟฟาท่ีชํารุดสูเสนทางตนกําเนดิแหลงน้ําธรรมชาติเช่ือมโยงความ 
    ชุมฉํ่าไปสูทุกชุมชน  (กรุงเทพธุรกิจ  23, 7967 (16 ก.ค. 2553) 9) 
 
ก10905   หัวเตาเผาน้ํามันพืชใชแลวประหยดัพลังงาน-ลดคาใชจาย  (มติชน  33, 11812 (13 ก.ค.  
    2553) 23) 
 
ก10906   อาคารเรียนจากขยะกลองยูเอชที  (มติชน  33, 11812 (13 ก.ค. 2553) 26) 
 
ก10984   อาหารกับมะเร็งตอมลูกหมาก  (เดลินิวส  ฉ. 22,213 (7 ส.ค. 2553) 30) 
 
ก10959   อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง ภัยรายแรงท่ีตองระวัง  (เดลินิวส  ฉ. 22,218 (12 ส.ค. 2553) 8) 
 
ก10986   ไอโอดีนกับหญิงต้ังครรภ  (เดลินิวส \g ฉ. 22,213 (7 ส.ค. 2553) 30) 
 


