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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

COSMETICS 
 

Ref. 
668.55  
HAR  Harry's cosmeticology / Meyer R. Rosen, editor-in-chief. 9th ed. New York, :  
9th ed. Chemical Pub. Co., c2015. 3 v. 
V.1-3 
 
NUTRITION 
 
613.2 
FUNc Functional foods and dietary supplements : processing effects and health benefits / edited  
 by Athapol Noomhorm, Imran Ahmad, and Anil Kumar Anal, Food Engineering and  
 Bioprocess Technology, Asian Institute of Technology. Chichester, West Sussex :  
 Wiley Blackwell, c2014. x, 499 p. 
 
613.26 
MILk Milk and dairy products as functional foods / edited by Ara Kanekanian,  
 Cardiff Metropolitan University, UK. Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ. :  
 Wiley Blackwell, c2014. xix, 384 p. 
 
SAFETY MEASURES 
 
Ref. 
614.84  
NFPA  National Fire Protection Association.  
20th ed. Fire protection handbook / Arthur E. Cote, editor-in-chief. 20th ed. Quincy, Mass. : 
V.1-2 National Fire Protection Association, c2008. 2 v. [various pagings]. 
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STANDARDS & REGULATION 
 
Std. 
ASTM  ASTM International. 
2016  Annual book of ASTM standards 2016 Sect. 3-5, 11, 13, 15 / ASTM International.  
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2016. 10 v. 
 
วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
 
กฎหมาย 
336.012026  
บ 254  กรมบญัชีกลาง. 
2557  ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลงั / กรมบญัชีกลาง. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ :  
 คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2557. 998 หนา้. 
 
รายงาน 
363.73  
ค 178  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรมควบคุมมลพิษ. 
2558  รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพฯ : กรม, 2558. 190 หนา้. 
 
รายงาน 
333.79021  
พ 453  กระทรวงพลงังาน. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 
2559  รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2559 = Energy Statistics of Thailand 2016 /  
 สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน. กรุงเทพฯ : สาํนกังาน, 2559.  
 330 หนา้. 
 
331.702  
ณ 391  ณฐัดนยั อ่วมชาํนาญไพร. 
2557 กเูก้ิล (Google) ช่วยหาเงินไดอ้ยา่งไร / ผูแ้ต่ง, ณฐัดนยั อ่วมชาํนาญไพร ; บรรณาธิการ,  
 นกัรบ พิมพข์าว. นนทบุรี : ธิงค ์บียอนดบุ์ค๊ส์, 2557. 134 หนา้. 
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005.43 
ธ 469  ธญัพล ษณะนาคินทร์. 
2553 คู่มือ Windows Server 2008 R2 ฉบบัใชง้านจริง step by step / ผูเ้ขียน,  
 ธญัพล ษณะนาคินทร์. กรุงเทพฯ : โปรวิชัน่, 2553. 231 หนา้. 
 
005.74  
น 418  นนัทนี แขวงโสภา. 
2555 คู่มือ Access 2007 ฉบบัสมบูรณ์ สาํหรับปี 2012-2013 / ผูแ้ต่ง, นนัทนี แขวงโสภา. 
 กรุงเทพฯ : โปรวิชัน่, 2555. 573 หนา้. 
 
925.72  
ส 144  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ.์ 
2559 รางวลันกัวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2559 = 2016 Outstanding scientist award /  
 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ.์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิ,  
 2559. 84 หนา้. 
 
006.76 
ว 654  วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี. 
2557 คู่มือสร้างเวบ็ไซต ์และ mobile web ดว้ย Joomla! ฉบบั basic & workshop / ผูแ้ต่ง,  
 วิภารัตน์ พิศภูมิวิถี ; บรรณาธิการ, กิตินนัท ์พลสวสัด์ิ. กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์,  
 2557. 438 หนา้. 
 
005.13  
ส 768  สุดา เธียรมนตรี. 
2555 คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบบัสมบูรณ์ / ผูแ้ต่ง สุดา เธียรมนตรี ;  
 บรรณาธิการ กิตินนัท ์พลสวสัด์ิ. กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555. 406 หนา้. 
 
371.334  
อ 618  อาณติั รัตนถิรกลุ. 
2558 ติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ดว้ย moodle ฉบบัสมบูรณ์ / อาณติั รัตนถิรกลุ. 
 กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2558. 659 หนา้. 
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เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. 
 
วศ  
บร  ธวชัชยั สุขสาย. 
อว 26 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์intranet ดว้ย CMS / ธวชัชยั สุขสาย. กรุงเทพฯ :  
 กลุ่มทะเบียนและดชันีความสามารถหอ้งปฏิบติัการ สาํนกับริหารและรับรอง 
 หอ้งปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2556. 459 หนา้. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

 Japan 
 Japanese Standards Association 

 JIS G 3103 : 2012 Carbon steel and molybdenum alloy steel plates for boilers and  
  pressure vessels.  

 JIS G 3116 : 2013 Steel sheet, plates and strip for gas cylinders.  

 JIS G 3314 : 2011 Hot-dip aluminium-coated steel sheet and strip (amendment 1). 

  JIS G 3317 : 2012 Hot-dip zinc – 5 % aluminium alloy-coated steel sheet and strip  
  (amendment 1). 

 JIS G 3318 : 2013 Prepainted hot-dip zinc – 5 % aluminium alloy-coated steel sheet  
  and strip (amendment 1). 

  JIS G 3321 : 2012 Hot-dip  – 55 % aluminium-zinc alloy-coated steel sheet and strip  
  (amendment 1). 

 JIS G 3322 : 2013 Prepainted hot-dip  55 % aluminium – zinc alloy-coated steel sheet  
 and strip (amendment 1). 

 JIS G 3323 : 2012 Hot-dip zinc-aluminium-magnesium alloy-coated steel sheet and strip.  
 

 The United States of America 
 American National Standards Institute/American Water Works Association 

 ANSI/AWWA  B 304 : 2013 Liquid oxygen for ozone generation for water, wastewater, and  
  reclaimed water systems. 

 ANSI/AWWA  B 305 : 2015 Anhydrous ammonia. 

 ANSI/AWWA  B 306 : 2015 Aqua ammonia (liquid ammonium hydroxide). 

 ANSI/AWWA  B 402 : 2012 Ferrous sulfate. 

 ANSI/AWWA  B 404 : 2014 Liquid sodium silicate. 

 ANSI/AWWA  B 406 : 2014 Ferric sulfate. 

 ANSI/AWWA  B 407 : 2012 Liquid ferric chloride. 
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SELECTED ARTICLES 
 
Adsorption of water-extractable proteins in natural rubber latex serums by poly(methyl  
 methacrylate)/polyethyleneimine core-shell nanoparticles (Rubber Chemistry and Technology 
 89 (1) 2016 : 199-210) 
 
Aggregation-induced emission luminogens for non-doped organic light-emitting diodes (Material 
 Matters 11 (1) 2016: 29-37)  
 
Anchorage models for reinforced concrete beam-column joints under quasi-static loading  
 (ACI Structural Journal 113 (3) 2016 : 503-514) 
 
Assessing pathogenicity potential of H5N1 avian influenza virus strains isolated from indonesian  
 waterfowl in chickens and balb-c mice (Songklanakarin Journal of Science and Technology 
 38 (2) 2016 : 137-142) 
 
Causality pattern of the blood lead, monoamine oxidase A, and serotonin levels in brass home  
 industry workers chronically exposed to lead (Songklanakarin Journal of Science and  
 Technology 38 (2) 2016 : 147-153) 
 
Changes in academic food safety microbiology teaching laboratories : are we throwing the baby  
 out with the bath water? (Food Protection Trends 36 (1) 2016 : 62-71) 
 
Characterization and bioactivity in high cristobalite-nepheline-apatite glass and glass ceramics  
 (Interceram 65 (1-2) 2016 : 32-36) 
 
Composition and property changes of HNBR and FKM elastomers after sour gas aging (Plastics,  
 Rubber and Composites 45 (6) 2016 : 239-246) 
 
Concentration of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) of asian catfish  
 oil by urea complexation : optimization of reaction conditions (Songklanakarin Journal of  
 Science and Technology 38 (2) 2016 : 163-170) 
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Crystallisation, mechanical properties and rheological behaviour of PLA composites reinforced by  
 surface modified microcrystalline cellulose (Plastics, Rubber and Composites 45 (4) 2016 : 181-187) 
 
Detection of campylobacter on the outer surface of retail broiler chicken meat packages and on  
 product Within (Food Protection Trends 36 (3) 2016 : 176-182) 
 
Directions taken in the processing of off-grade synthetic general-purpose rubbers (International  
 Polymer Science and Technology 43 (5) 2016 : T/41-T/44) 
 
Effect of a reinforcing layer on the mechanical loss tangent of vibration-absorbing materials  
 (International Polymer Science and Technology 43 (6) 2016 : T/33-T/38) 
 
Effect of longitudinal carbon fiber-reinforced polymer plates on shear strength of reinforced  
 concrete beams (ACI Structural Journal 113 (3) 2016 : 577-586) 
 
Effect of MWCNT filled epoxy adhesives on the quality of adhesively bonded joints (Plastics,  
 Rubber and Composites 45 (4) 2016 : 166-172) 
 
Effects of roof modifications on growth performance and physiological changes of crossbred beef 
 heifers (Bos indicus) (Songklanakarin Journal of Science and Technology 38 (2) 2016 : 183-188) 
 
Effect of subcritical fluid extraction on the high quality of headspace oil from jasminum sambac (L.)  
 aiton (Journal of AOAC International 99 (3) 2016 : 725-729) 
 
The effect of temperature on the rate and the order of the reaction of oxidative polymerisation of  
 aniline in an aqueous solution of polyvinyl alcohol (International Polymer Science and  
 Technology 43 (6) 2016 : T/17-T/20) 
 
Effect of water content in extraction mixture on the pressurized liquid extraction efficiency-stability 
 of quercetin 4'-glucoside during extraction from onions (Journal of AOAC International 99 (3)  
 2016 : 744-749) 
 
Efficient hot metal pretreatment to satisfy the requirement of low sulphur and phosphorus contents 
 (Metallurgical Plant and Technology International 39 (2) 2016 : 38, 40, 42, 44, 46, 48-51) 
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Electrical and dielectric properties of rubber (Rubber Chemistry and Technology 89 (1) 2016 : 32-53) 
 
Employee perceptions of food safety pictograms at meat and poultry processing plants leads to new  
 handwashing pictogram (Food Protection Trends 36 (3) 2016 : 194-205) 
 
Evaluating make-up (SPC Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (6) 2016 : 80-81) 
 
Evaluation of kinetics and transport mechanism of solvents through natural rubber composites  
 containing organically modified gadolinium oxide (Plastics, Rubber and Composites 45 (5) 2016 : 
 216-223) 
 
Fatigue crack initiation in a carbon black-filled natural rubber (Rubber Chemistry and Technology  
 89 (1) 2016 : 126-141) 
 
Food safety or food availability : do we have to choose? (Food Protection Trends 36 (1) 2016 : 72-78) 
 
Gasification of municipal solid waste in a downdraft gasifier : analysis of tar formation  
 (Songklanakarin Journal of Science and Technology 38 (2) 2016 : 221-228) 
 
A general solution for chromatic aberration in a gradient refractive index rod lens (Glass Technology : 
 European Journal of Glass Science and Technology Part A 57 (2) 2016 : 53) 
 
Hybrid halide perovskites-based solar cells (Material Matters 11 (1) 2016: 3-14) 
 
Influence of different grades of furnace carbon blacks on the curing kinetics and reinforcement of  
 natural rubber composites (Plastics, Rubber and Composites 45 (6) 2016 : 253-260) 
 
Influence of distillation temperature in the determination of added sulfites in dehydrated garlic  
 powders using the modified optimized monier-williams method (Journal of AOAC International 
 99 (3) 2016 : 721-724) 
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The influence of molecular weight distribution of solution-polymerised styrene butadiene rubber on 
 the properties of rubber mixes and vulcanisates  (International Polymer Science and Technology 
 43 (5) 2016 : T/11-T/15)  
 
Interfacial behavior of glass fiber-reinforced polymer bars embedded in concrete with internal curing  
 agents (ACI Structural Journal 113 (3) 2016 : 595-604) 
 
An investigation into the thermal transport properties of PP/EPDM/clay nanocomposites using a new  
 combined experimentsl/numerical method (Plastics, Rubber and Composites 45 (5) 2016 :  
 229-237) 
 
Investigation of MWCNT addition into poly-dimethylsiloxane-based coatings (Plastic, Rubber and  
 Composites 45 (3) 2016 : 106-117) 
 
Large reinforced concrete special moment frame beams under simulated seismic loading  
 (ACI Structural Journal 113 (3) 2016 : 469-480) 
 
Matrix extension study : validation of compact dry YM for enumeration of yeast and mold in  
 selected Foods (Journal of AOAC International 99 (3) 2016 : 695-704) 
 
Membrane autopsies assess long-term performance (Opflow 42 (2) 2016 : 16-19) 
 
Monitoring fuel quality : a case study for quinizarin marker content of unleaded petrol marketed in  
 Greece (Accreditation and Quality Assurance 21 (3) 2016 : 203-210) 
 
The morphology and strength of composites based on an isoprene elastomer and polyethylene,  
 modified with fillers of different nature (International Polymer Science and Technology 43 (6)  
 2016 : T/45-T/48) 
 
Nanostructured olivine-based cathode materials for lithium-ion batteries (Material Matters 11 (1) 2016:  
 23-28)  
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Parametric numerical simulation of impact response of carbon nanotube/polymer nanocomposites 
 (Plastics, Rubber and Composites 45 (4) 2016 : 157-165) 
 
Pinning behaviour of nonmagnetic CuO, SnO2 and magnetic Mn3O4 substitutions in YBCO bulk  
 Superconductors (Interceram 65 (1-2) 2016 : 17-24) 
 
Polyolefin-based nanocomposites (International Polymer Science and Technology 43 (6) 2016 :  
 T/27-T/32) 
 
Prediction and simulation of tire terformance characteristics based on deformation index concept   
 (Rubber Chemistry and Technology 89 (1) 2016 : 1-21) 
 
Prevalence of Eschericha coil and Salmonella in runoff of two cattle feedlots in North Dakota (Food  
 Protection Trends 36 (1) 2016 : 33-42) 
 
Probabilistic comparison and assessment of proficiency testing schemes and laboratories in the 
 somatic cell count of raw milk (Accreditation and Quality Assurance 21 (3) 2016 : 175-183) 
 
Reinforced properties of ethylene-propylene-diene monomer composites by vinyltrimethoxysiloxane  
 functionalised barium titanate (Plastic, Rubber and Composites 45 (3) 2016 : 127-135) 
 
Reliability of measurement uncertainty estimates for forensic analyses : evidence from recent  
 proficiency tests (Accreditation and Quality Assurance 21 (3) 2016 : 211-219) 
 
Resilience of flat slab structures in different phases of progressive collapse (ACI Structural Journal  
 113 (3) 2016 : 537-548) 
 
Resistivity and PTC behaviour of electro-conductive PVOH/MWNT and EVOH/MWNT  
 nanocomposites (Plastic, Rubber and Composites 45 (3) 2016 : 118-126) 
 
Review of the reclaiming of rubber waste and recent work on recycling of ethylene-propylene-diene  
 rubber waste (Rubber Chemistry and Technology 89 (1) 2016 : 54-78) 
 
Sampled direct potable reuse water shows promising results (Opflow 42 (2) 2016 : 20-22) 
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Seismic repair of severely damaged precast reinforced concrete bridge columns connected with  
 grouted splice sleeves (ACI Structural Journal 113 (3) 2016 : 615-626) 
 
Shaft arc furnace with efficient scrap preheation concept provides low conversion costs  
 (Metallurgical Plant and Technology International 39 (2) 2016 : 52, 54, 56-57) 
 
Spoiler-free beauty (SPC Soap, Perfumery & Cosmetics 89 (6) 2016 : 45-46, 49) 
 
The stabilisation of SKI-3 polyisoprene rubber by polyoxypropylated aromatic amines (International  
 Polymer Science and Technology 43 (5) 2016 : T/23-T/26)  
 
Structure and microwave dielectric properties of MgTiO3-Na0.5TiO3 ceramic bodies (Interceram 65  
 (1-2) 2016 : 37-42) 
 
The structure formation of composite materials based an latex-impregnated non-woven needle-punched  
 sheets (International Polymer Science and Technology 43 (5) 2016 : T/37-T/40)  
 
Synthesis and properties of a novel epoxidised natural rubber-g-cassava starch polymer and its use as an  
 impact strengthening agent (Plastics, Rubber and Composites 45 (6) 2016 : 277-285) 
 
Thermo-mechanical analysis of cyclically loaded particle-reinforced elastomer components : experiment  
 and finite element simulation (Rubber Chemistry and Technology 89 (1) 2016 : 154-176) 
 
Thermomechanical behavior of near-surface-mounted carbon fiber-reinforced polymer concrete  
 interface (ACI Structural Journal 113 (3) 2016 : 567-576) 
 
Utility tackles fluoridation operation obstacles (Opflow 42 (2) 2016 : 24-26) 
 
The validation of the microsnap total for enumeration of total viable count in a variety of foods  
 (Journal of AOAC International 99 (3) 2016 : 686-694) 
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INFORMATION FILES 

 
IF 51 (221)  Analytical methods for vulcanized rubbers (International Polymer Science and  
 Technology 43 (2) 2016 : T/45-T/53) 

IF 68 (107)  Assessing the attitudes and understanding of clinical trial participants in Thailand to  
 biobanking (Journal of Health Research 30 (1) 2016 : 9-17) 

IF 107 (122)  Barrier technologies : the next revolution in food packaging (Paper 360 11 (2) 2016 :  
 40, 42-43) 

IF 98 (120)  Carbamate and organophosphate contamination in soil, rice, and water samples from rice  
 paddy fields in Nakhon Nayok Province (Applied Environmental Research 37 (3)  
 2015 : 103-109) 

IF 51 (220)  Chemical blowing agents in the rubber industry. Past-present- and future? (International  
 Polymer Science and Technology 43 (5) 2016 : T/1-T/9) 

IF 91 (113)  Citrus hystrix (makrut oil) oral sprays inhibit Streptococcus mutans biofilm formation  
 (Science Asia 42 (1) 2016 : 12-21)  

IF 82 (4)  Development and characterization of a new sweet egg-based dessert formulation 
 (International Journal of Gastronomy and Food Science 2 (1) January 2015 :  
 72-82)  

IF 57 (285)  Dispersive liquid-liquid microextraction using low-toxic solvent for the determination of  
 heavy metals in water samples by inductively coupled plasma-mass spectrometry 
 (Journal of AOAC International 99 (1) 2016 : 260-266) 

IF 34 (290)  Enzyme immunoassay for the detection of porcine gelatine in edible bird's nests (Food  
 Additives & Contaminants : Part A. 32 (7) 2015 : 1023-1028)  
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IF 24 (13)  Functionality of protein-fortified extrudates (Comprehensive Reviews in Food Science  
 and Food Safety 12 (5) 2013 : 546-564)  

IF 34 (289)  Growth potential of Listeria Monocytogenes and Staphylococcus Aureus on fresh-cut  
 tropical fruits (Journal of Food Science 80 (11) 2015 : M2548-M2554) 

IF 141 (36)  The internet of things and the explosion of interconnectivity (Proceedings of the National  
 Academy of Sciences of the United States of America 113 (40) 2016 : 11059-11060) 

IF 68 (108)  The meaning and performance of self-care by adolescents with leukemia (Journal of  
 Health Research 30 (1) 2016 : 39-45) 

IF 142 (125)  Nano alumina : a review of the powder synthesis method (Interceram 65 (1-2) 2016 : 
 10-16) 

IF 107 (121)  Nano-food packaging : an overview of market, migration research, and safety regulations  
 (Journal of Food Science 80 (5) 2015 : R910-R922)  

IF 17 (82)  Official methods for the determination of minerals and trace elements in infant formula 
 and milk products : a review (Journal of AOAC International 99 (1) 2016 : 42-52) 

IF 51 (218)  Production method & market trend of rubber gloves (International Polymer Science and  
 Technology 43 (5) 2016 : T/45-T/49) 

IF 57 (286)  A review of the Analytical Hierarchy Process (AHP) : an approach to water resource  
 management in Thailand (Applied Environmental Research 37 (3) 2015 : 13-32) 

IF 141 (37)  Two new methods for removing salt-and-pepper noise from digital images (Science Asia  
 42 (1) 2016 : 28-32) 

 IF 51 (219)  Ways of improving the service life of rubber-reinforced tracks (International Polymer 
 Science and Technology 43 (5) 2016 : T/33-T/36)  
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บทความวารสารไทย 
 

10 ขอ้ SMEs ตอ้งรู้ พฒันาสินคา้อยา่งไร ใหโ้ดนใจตลาด (เสน้ทางเศรษฐี 22, 404 (ก.ย. 2559) 38-39) 

10 นวตักรรม สาํหรับผลไมเ้พื่อการส่งออก เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร ยกระดบัรายไดเ้กษตรกร (เสน้ทางเศรษฐี 

 22, 402 (ส.ค. 2559) 32-33) 

bHigher ตวัช่วยเสริมสูงโดนใจ...ชายไทยร่างเลก็ (เสน้ทางเศรษฐี 21, 374 (มิ.ย. 2558) 32-33) 

ECO TEXTILES พลิกรอยถกั...สมัผสัรอยทอ (ENERGY SAVING 7, 83 (ต.ค. 2558) 22-27) 

PFP ผูน้าํการผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่แขง็ครบวงจร ประยกุตแ์นวทางพระราชดาํริ บาํบดันํ้าเสีย  

 ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ (GREEN NETWORK ISSUE 75 (May.-Jun. 2016) 33-34) 

Rosalyn Yalow นกัฟิสิกส์สตรีผูพ้ิชิตรางวลัโนเบลแพทยศ์าสตร์ ประจาํปี ค.ศ. 1977 (นิตยสาร สสวท.  

 44, 200 (พ.ค.-มิ.ย. 2559) 51-53) 

Sunpreme คิดคน้แผงโซลาร์เซลลก์ระจกสองหนา้ ประสิทธิภาพสูง รายแรกของโลก การันตีโดย Enmax  

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล ์(GREEN NETWORK ISSUE 75 (May.-Jun. 2016) 37) 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัฟ้าผา่ของ Metering and Regulating Station (MRS) (ก๊าซไลน์ 27, 103  

 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) 10) 

กฎหมายท่ีใชใ้นการกาํกบัดูแลดา้นอาหารในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (วารสารอาหารและยา 23, 1  

 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 7-10) 

กระดาษทิชชู เร่ืองเลก็ๆ ท่ีคนมองขา้ม (เสน้ทางเศรษฐี 21, 372 (พ.ค. 2558) 76-77) 

กระทรวงวิทยฯ์ เร่งพฒันา NQI ตามขอ้กาํหนด MSTQ ยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยัตาม 

 มาตรฐานสากล (ENGINEERING TODAY 14, 154 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 43-45) 

กระเป๋าแขวนเล้ียงหอยขม (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 82) 

กลว้ยกรอบแม่ใจ พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูป สร้างรายไดสู่้วิถีมัน่คง (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 

  2559) 102-103) 

กลว้ยหอม ร้อยเอด็ ปลูกได ้ขายดี (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 54-55) 
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กาญตด์ารัตน์ มหทัธนธญั คนเพาะเห็ดแห่งชลบุรี (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 45-46) 

การคดัเลือกและผลิตผงเช้ือ Trichoderma SPP เพื่อควบคุมเช้ือรา Rigidoporus microporus สาเหตุ 

 โรครากขาวของยางพารา (วารสารยางพารา 36, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 120-25) 

การจาํลองการไหล ชุดระบายความร้อน CPU (Flow Simulation) (PU Cooler) (MECHANICAL  

 TECHNOLOGY MAGAZINE 15, 161 (Jul. 2015) 47-53) 

การซ่อมและบาํรุงรักษาตลบัลูกปืนในเคร่ืองอดัอากาศแบบสกรู (MECHANICAL TECHNOLOGY  

 MAGAZINE 15, 161 (Jul. 2015) 40-43) 

การดูดซบัสียอ้มเบสิค และ รีแอคทีพ โดยใชไ้ซยาโนแบคทีเรีย Nostoc muscorum ท่ีมีชีวิต  

 (วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2558) 26-36) 

การตรวจเฝ้าระวงันํ้ าพริกแบบแหง้พร้อมบริโภค ท่ีจาํหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร (วารสารอาหารและยา  

 23, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 21-27) 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ (INDUSTRIAL  

 TECHNOLOGY REVIEW 21, 275 (ต.ค. 2558) 94-100) 

การป้องกนัความเสียหายจากแรงดนัเกิน และผลกระทบจากฟ้าผา่ (MM MACHINE TOOLS &  

 METALWORKING 11, 4 (Apr. 2015) 68-69) 

การพฒันาหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการประเมินคาํขอข้ึนทะเบียนตาํรับยาในประเทศไทยและแนวทาง 

 การนาํไปสู่การปฏิบติั (วารสารอาหารและยา 23, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 58-68) 

การวดัอตัรา การไหลแบบอลัตราโซนิก (Ultrasonic flow measurement) (MECHANICAL 

  TECHNOLOGY MAGAZINE 15, 158 (Mar.-Apr. 2015) 40-44) 

การศึกษาการกระจายตวัของปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคท่ีใชเ้คร่ืองผสมตน้แบบ (วารสารอาหารและยา  

 23, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 14-20) 

การศึกษาปริมาณสารปรอทในครีมทาหนา้ท่ีจาํหน่ายในพื้นท่ีเทศบาลนครสวรรค ์(วารสารอาหารและยา  

 23, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 28-33) 
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การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชฉ้ลากโภชนาการประกอบการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารของนกัเรียน อย.   

 นอ้ยในจงัหวดัตาก (วารสารอาหารและยา 23, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2559) 43-50) 

การศึกษาสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชตกคา้งในผลสม้ (วารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์57, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  

 2558) 391-400) 

กาํเนิดแวน่ตา (วารสาร อพวช. 14, 162 (ธ.ค. 2558) 10-13) 

กินขา้วเป็นยา (หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 10-21) 

กินอยา่งไร ห่างไกลโรคขอ้ (เสน้ทางเศรษฐี 21, 379 (ส.ค. 2558) 91) 

เกณฑใ์นการรับซ้ือยางจากเกษตรกร จุดรวบรวมยางและเง่ือนไขการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการใชย้าง 

 ในหน่วยงานภาครัฐ (วารสารยางพารา 36, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) 42-48) 

เกษตรกรปริญญาโท เมืองแปดร้ิว เผยเทคนิคปลูกกลว้ยนํ้าวา้อยา่งไร ใหไ้ดผ้ลดี (เทคโนโลยชีาวบา้น  

 28, 630 (ก.ย. 2559) 45, 48-49) 

แก๊สเซฟเวอร์ นวตักรรมธุรกิจอาหาร ช่วยลดค่าใชจ่้ายแก๊สหุงตม้ (เสน้ทางเศรษฐี 22, 403 (ส.ค. 2559) 39) 

ขายยางกอ้นถว้ยโดยตรงหรือจะแปรรูปเป็นยางเครพดี (วารสารยางพารา 35, 4  (ต.ค.-ธ.ค. 2557) 3-9) 

ขา้ว IG ทุ่งกลุาฯ ยโสธร ดงัไกลถึงยโุรป ฝร่ังเศสซ้ือ ทาํ "เคร่ืองสาํอาง-ยา" (เสน้ทางเศรษฐี 22, 402 (ส.ค.  

 2559) 74-75) 

ครีมพริก สมุนไพรลดอาการปวดขอ้ (วารสาร อพวช. 14, 161 (พ.ย. 2558) 56-59) 

คล่ืนความร้อน...ภยัร้อนแสนอนัตราย (นิตยสาร สสวท. 44, 200 (พ.ค.-มิ.ย. 2559) 12-16) 

ความน่าเช่ือถือสายการผลิตดว้ยวิถีบาํรุงรักษาแบบลีน (ตอนจบ) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  

 REVIEW 22, 285 (ส.ค. 2559) 91-96) 

ความสาํคญัของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ภายใตก้รอบความรับผดิชอบต่อสงัคม (ตอนท่ี 12)  

 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 275 (ต.ค. 2558) 73-82) 

ความสาํคญัของอาชีวอนามยัและความปลอดภยัภายใตก้รอบความรับผดิชอบต่อสงัคม (ตอนท่ี 19)  

 (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 22, 285 (ส.ค. 2559) 82-90) 



- 17 - 
 

 

คอนโดสาหร่ายพวงองุ่น ผลงานเด่นจากสมุทรสาคร (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 86) 

คิง ฟรุทส์ ช้ี ตลาด "กลว้ยหอมทอง" โตไม่ย ั้ง (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 47-48) 

คุณค่าแห่งสมุนไพร สร้างรายไดเ้กษตรกรบา้นดงบงั ปราจีนบุรี ดว้ยแปลงเกษตรอินทรีย ์ 

 (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 64-65) 

งานปรับปรุงพนัธ์ุเพื่ออนุรักษ ์"ไก่เหลืองหางขาว" ของศูนยว์ิจยัและบาํรุงพนัธ์ุสตัวก์บินทร์บุรี  

 (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 63-64) 

เงินดิจิตอล (Digital Currency) นวตักรรมบนเทคโนโลย ีBlockchain (เสน้ทางเศรษฐี 22, 404 (ก.ย.  

 2559) 46) 

ชอ้งแมว (หมอชาวบา้น 38, 447 (ก.ค. 2559) 64-65) 

ชาวบา้นคาํเก้ิม นครพนม เพาะเล้ียง/แปรรูปไก่งวง ส่งขายโมเดิร์นเทรดและโรงแรมหรู (เทคโนโลยชีาวบา้น  

 28, 629 (ส.ค. 2559) 108-109) 

ชีวมวลความร้อนสูง (BIO-COAL) (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 15, 161 (Jul. 2015)  

 36-39) 

ซีอ๊ิวอินทรีย ์ท่ีบา้นสนัป่ายาง (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 112-113) 

ตาเทียม เพื่อคนไทย (วารสาร อพวช. 14, 161 (พ.ย. 2558) 64-67) 

ถัว่ลิสงครบวงจร ท่ีบา้นละหานนา ขอนแก่น (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 40, 42) 

ถุงขยะเปล่ียนโลก กล่ินหอม ยอ่ยสลายได ้นวตักรรม เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (เสน้ทางเศรษฐี 22, 402  

 (ส.ค. 2559) 21) 

ทาํปลาร้าพาสเจอไรซ์ ตอบโจทยค์นเมือง สะดวกซ้ือ กินง่าย ส่งออกถึงยโุรป (เสน้ทางเศรษฐี 22, 404  

 (ก.ย. 2559) 61) 

เทคโนโลยกีารหุงตม้อาหารดว้ยความร้อนเหน่ียวนาํ (Induction Cooking) ตอนท่ี 1 (MODERN  

 MANUFACTURING 13, 151 (Sep. 2015) 54-56) 

“เทียนบุราณ” งานศิลป์โดนใจ ขายไดน้บัสิบปี (เสน้ทางเศรษฐี 22, 402 (ส.ค. 2559) 63-64) 



- 18 - 
 

 

นวตักรรม "การจดัการขอ้มูลยคุดิจิทลั" (Adobe Data Science) (ENGINEERING TODAY 14, 154  

 (ก.ค.-ส.ค. 2559) 56-58) 

นกัวิทยาศาสตร์ขโมยความคิดจากธรรมชาติ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 63 (Sep. 2016) 68-70, 72) 

แนวทางปฏิบติัสาํหรับการบาํรุงรักษาตูส้วิตชบ์อร์ดไฟฟ้าแรงตํ่า (ตอนท่ี 3) (Guidelines to Maintenance of  

 Low Voltage Seitchboard) (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 15, 158 (Mar.-Apr. 2015)  

 48-54) 

บวบ...ผกัพื้นบา้น เป่ียมดว้ยคุณค่า (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 120-121) 

บอระเพด็กบัภาวะสมองเส่ือม ในผูป่้วยพาร์กินสนั (หมอชาวบา้น 38, 448 (ส.ค. 2559) 20-21) 

บนัไดเล่ือนความปลอดภยั และไม่อนัตรายอยา่งท่ีคิด (วิศวกรรมสาร 68, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2558) 54-72) 

บุญยนื วงคก์ระโซ่ ขยายพนัธ์ุผกัหวานป่า โดยการขดุหลุม ตดัราก (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559)  

 56-57) 

“ปทุมทิพย”์ นํ้าพริกอร่อย อยา่งมีคุณภาพ ท่ีสิงห์บุรี (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 108-109) 

ปลาสม้...ปลาเปร้ียว ภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบา้นไทย ๆ (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย. 2559)  

 120-121) 

ปลูกตน้อ่อนผกับุง้ขาย เป็นอาชีพเสริม สร้างรายไดส้ปัดาห์ละ 500-1,000 บาท (เสน้ทางเศรษฐี 22, 403  

 (ส.ค. 2559) 61) 

ปลูกพริกไทย 360 หลกั ไดปี้ละเกือบ 5 แสน ท่ีพิษณุโลก (ตอนท่ี 1) (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค.  

 2559) 18, 20, 24) 

ปลูกพริกไทย 360 หลกั ไดปี้ละเกือบ 5 แสน ท่ีพิษณุโลก (ตอนจบ) (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค.  

 2559) 18, 20, 22) 

ไปชมสวน อินทผลมั "KDP" (KORAT DATE PALM) ของ ประทิน อภิชาติเสนีย ์ท่ีปักธงชยั โคราช  

 (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย. 2559) 50, 52, 54-55) 

ผลิตภณัฑฟั์กขา้ว Farmer Gac แตกไลน์ บรรจุแคปซูล-ทาํสบู่ (เสน้ทางเศรษฐี 22, 404 (ก.ย. 2559) 64-65) 
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ผกัขา้งบา้น ของลุงป่วน-ป้าจรรยา ช่ืนบาน ท่ีภูเกต็ (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 36, 38) 

ผกัเบ้ียใหญ่ ปกป้องภยัจากพษิร้อนทั้งภายในและภายนอก (หมอชาวบา้น 38, 448 (ส.ค. 2559) 10-18) 

ผา่ตดัสมอง ผา่นทางแกม้ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 63 (Sep. 2016) 64-67) 

ผา้ผวิสวย @ สกลนคร (เสน้ทางเศรษฐี 22, 404 (ก.ย. 2559) 80-81) 

ไผ ่สร้างชาติ ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย สภาเกษตรกรฯ แนะศึกษาปลูกไผ ่สร้างรายไดง้ามใหค้รอบครัว!!!  

 (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 65-66) 

“ไผบ่งหวาน” ท่ีอุตรดิตถ ์(เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย. 2559) 24, 26, 28) 

พนัธ์ุหม่อน "ศรีสะเกษ 84" (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 56-57) 

ฟาร์มไสเ้ดือนเดช ท่ีออ้มนอ้ย สมุทรสาคร เพาะ-จาํหน่าย พนัธ์ุและปุ๋ยไสเ้ดือน (เทคโนโลยชีาวบา้น  

 28, 630 (ก.ย. 2559) 106-107) 

ฟิลเลอร์ (หมอชาวบา้น 38, 448 (ส.ค. 2559) 22-23) 

มะนาวลอยฟ้า ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีพทุธมณฑล นครปฐม (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 52-53) 

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สาํคญัท่ีวางแผนการรักษา (หมอชาวบา้น 38, 448 (ส.ค. 2559) 52-55) 

มะลิ...ดอกไมส้ญัลกัษณ์ของวนัแม่ พืชเศรษฐกิจ สร้างรายไดข้องชาวสวน (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629  

 (ส.ค. 2559) 32-33) 

มนัเทศสายพนัธ์ุไทย รสชาติดี ราคาถูก (หมอชาวบา้น 38, 447 (ก.ค. 2559) 10-19) 

แม่บา้นสมองไวกบัประโยชน์ของทิชชู (เสน้ทางเศรษฐี 21, 373 (พ.ค. 2558) 76-77) 

ยานสาํรวจอวกาศ เสาะหาแหล่งขมุทรัพยอ์วกาศ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 63 (Sep. 2016) 40-45) 

ยาํเห็ดฟางและเห็ดหอมสด (หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 61-62) 

ยคุของฮิวแมนนอยดม์าถึงแลว้ (เสน้ทางเศรษฐี 22, 402 (ส.ค. 2559) 78-79) 

รสชาติอาหาร มีผลต่อสุขภาพอยา่งไร ? (วารสาร อพวช. 15, 170 (ส.ค. 2559) 24-27) 
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ระบบบริหารฟาร์มกุง้อจัฉริยะ หน่ึงผลงานเด่นมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย.  

 2559) 84) 

ระบบส่ือสารในสถานียอ่ยอตัโนมติั ตามมาตรฐาน IEC61850 (ตอนท่ี 1) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY  

 REVIEW 22, 285 (ส.ค. 2559) 78-81) 

โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง MG (หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 42-43) 

โรคติดเช้ือผวิหนงั จากแบคทีเรีย ไวรัส รา พาราสิต (หมอชาวบา้น 38, 447 (ก.ค. 2559) 40-43) 

โรคติดสุรา (หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 58-60) 

ลพบุรี เดินหนา้หนุน ผลิตอาหาร TMR เล้ียงโคนม ช่วยลดตน้ทุน เพิ่มผลิต (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628  

 (ส.ค. 2559) 78-79) 

ลูกประคบสมุนไพรสดบรรจุกระป๋องหรือถุงรีทอร์ต (INDUSTRY FOCUS 4, 055 (มี.ค. 2559) 24-25) 

ลูกยางสีขา้วจากยางพารา (วารสารยางพารา 35, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) 10-18) 

เล้ียงลูกผสมเล่ส์ ดว้ยหญา้ธรรมชาติ แลง้แค่ไหนกไ็ม่เคยผอม (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 76-77) 

วา่นหางจระเข.้..วุน้สีเขียวมหศัจรรย ์โลชัน่จากสวรรค ์(เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย. 2559) 56) 

วิศวกรรมโยธา มจธ. ช้ี ผลวิจยั 'เศษยางเก่า และยางพารา' ทาํถนนไดจ้ริง ช่วยในการใชง้านนานข้ึน  

 ลดการพงัของถนน (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 22, 285 (ส.ค. 2559) 127-128) 

สถานการณ์ยางปัจจุบนัและแนวโนม้ ปี 2558 (วารสารยางพารา 35, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) 19-37) 

สบู่-แชมพ ู"ถ่านไมไ้ผป่ระจุลม" โอทอ็ปข้ึนช่ือเกาะชา้ง (เสน้ทางเศรษฐี 22, 403 (ส.ค. 2559) 64-65) 

สมาร์ทกริด กริดไฟฟ้าอจัฉริยะ (ตอนท่ี 8) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 21, 275 (ต.ค. 2558)  

 68-72) 

สมุนไพรตา้นพิษ (สตัวร้์าย) (หมอชาวบา้น 38, 447 (ก.ค. 2559) 22-24) 

สร้างรายได.้..จากไอเดียป๊ิง!! กบัหลกัสูตร "สวนโหลทะเลทราย" By Exoflora (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630  

 (ก.ย. 2559) 103-104) 
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สวนผลไมป้้าแกลบ ของดีเมืองจนัท ์สารพดัผลไมแ้ปรรูป นาํรายไดสู่้ชุมชน (เสน้ทางเศรษฐี 22, 402 (ส.ค.  

 2559) 29) 

สามนกัวิทยาศาสตร์ ผูศึ้กษากระบวนการซ่อมแซม ดีเอนเอ (วารสาร อพวช. 15, 170 (ส.ค. 2559) 7-9) 

สายหยดุ (หมอชาวบา้น 38, 448 (ส.ค. 2559) 64-65) 

สาวสามชุก เพาะกุง้กา้มแดง เป็นงานสร้างรายได ้(เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย. 2559) 86-87) 

สิว มุมมองของแพทยจี์น (หมอชาวบา้น 38, 447 (ก.ค. 2559) 44-47) 

สุขภาพฟัน "ปกติ" ท่ีเราควรรู้ (หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 70-72) 

สุดยอดนวตักรรมจากไผข่องไทย (ตอนท่ี 1) "พนัธ์ุไผก่ารจดัการอยา่งถูกวิธี และการใชป้ระโยชน"์  

 (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 630 (ก.ย. 2559) 58, 60-61) 

สุ่ยม่ี ฝร่ังพนัธ์ุใหม่อีกทางเลือกหน่ึง (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 44, 46) 

หน่ึงเดียวในโลก "MyShoes Cabinet" ชูนวตักรรมสลายกล่ินในตูร้องเทา้ (เสน้ทางเศรษฐี 22, 403 (ส.ค.  

 2559) 22-24) 

หนุนสู่ชุมชน ผลิตเตาเผาชีวมวล ไม่งอ้แก๊ส แถมไดข้ี้เถา้ปรับปรุงดิน (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 

 2559) 88) 

หมากแดงบางกระเจา้ สมุทรปราการ วนัน้ียงัไปไดดี้...นาวาเอกประเภท มาอ่วม ยดึเป็นงานเกษตรหลงั 

 เกษียณ (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 30, 34) 

หมากเม่า : ไข่มุกดาํ แห่งภูพาน (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 49-51) 

หมู่บา้นอนุรักษไ์หมไทยพื้นบา้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา "พระมารดาแห่งไหมไทย"  

 (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 54-55) 

หลบัดี ไม่มีอว้น ดว้ยสมุนไพรชุมเห็ดไทย (หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 24-26) 

หากจะเป็นมะเร็ง ขอเป็นมะเร็งไทรอยด ์(หมอชาวบา้น 37, 441 (ม.ค. 2559) 30-31) 

เห็ดหลินจือ เพาะเล้ียงไดไ้ม่ยาก (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 43-44) 
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ใหม่ถอดดา้ม...หอ้งเยน็ตน้แบบ เกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุพืช (เทคโนโลยชีาวบา้น 22, 628 (ส.ค. 2559) 87-88) 

“อรุณสวสัด์ิ” ผลิตภณัฑจ์ากขา้วพร้อมทาน เจาะตลาดมุสลิม ดว้ยเคร่ืองหมายฮาลาล (เสน้ทางเศรษฐี  

 22, 402 (ส.ค. 2559) 36-37) 

ออโตเดสก ์ช้ีเทคโนโลยชีีวภาพและการทาํงานร่วมกบัหุ่นยนต ์คือเทรนดแ์ห่งอนาคต (ELECTRICITY &  

 INDUSTRY MAGAZINE 22, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2558) 83-86) 

อินเดียกบัการแกปั้ญหาขยะชุมชน กาํจดัขยะมาก่อน ไฟฟ้าเป็นผลพลอยได ้(ENERGY SAVING  

 7, 83 (ต.ค. 2558) 58-59) 

อินทผลมักินผล พืชสร้างเงินหลงัเกษียณ ท่ีสกลนคร (เทคโนโลยชีาวบา้น 28, 629 (ส.ค. 2559) 47-48) 

โอทอ็ปใต ้ลุยตลาดมาเลย-์ญ่ีปุ่น (เสน้ทางเศรษฐี 22, 403 (ส.ค. 2559) 70-71) 

ไฮบริด : Hybrid (ตอนท่ี 2) (MODERN MANUFACTURING 13, 151 (Sep. 2015) 70-72) 
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กฤตภาค 

  

ก16361 โรคนอนเกิน (เดลินิวส์ ฉ. 24,180 (26 ธ.ค. 2558) 14) 

ก16362 ‘รางจืด’ สมุนไพรอศัจรรยช่์วยลา้งพษิสุรา (เดลินิวส์ ฉ. 24,181 (27 ธ.ค. 2558) 6) 

ก16363 สรุปการคน้พบสาํคญัดา้นอวกาศปี 2558 (มติชน 38, 13804 (27 ธ.ค. 2558) 18) 

ก16364 การตดัแต่งพนัธุกรรม (GMOs) (เดลินิวส์ ฉ. 24,182 (28 ธ.ค. 2558) 12) 

ก16365 ‘นกัวิทย-์ดาวเทียม’ รากฐานอนาคตไทย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9958 (28 ธ.ค. 2558) 11) 

ก16366 ตรวจเมาแลว้ขบัไม่ตอ้งออกแรงเป่า (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9959 (29 ธ.ค. 2558) 11) 

ก16367 มหศัจรรย.์.ขา้วสงัขห์ยด ของขวญัปีใหม่..มนุษยล์า้น (ไทยรัฐ 66, 21162 (30 ธ.ค. 2558) 9) 

ก16368 สมาร์ทมิเตอร์ตรวจไฟร่ัวผา่นมือถือ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9960 (30 ธ.ค. 2558) 11) 

ก16369 จุฬาฯ คน้หายนีตา้นแบคทีเรียในกุง้ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9960 (30 ธ.ค. 2558) 11) 

ก16370 ‘แอพ-ระบบอจัฉริยะ’ นวตักรรมเขยา่สงัคม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9960 (30 ธ.ค. 2558) 11) 

ก16371 จกัรกลการเรียนรู้  (Machine learning) เพื่อธุรกิจดิจิตอล (1) (เดลินิวส์ ฉ. 24,185 (31 ธ.ค. 

  2558) 29) 

ก16372 วช. ร่วมแถลงผลการดาํเนินงานรอบ 1 ปี หวงัตอบสนองชุมชนคนรากหญา้ (คมชดัลึก  

  15, 5185 (31 ธ.ค. 2558) 9) 

ก16373 สถิติคนไขผ้า่ตดัเปล่ียนอวยัวะเพิ่ม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9961 (31 ธ.ค. 2558) 9) 

ก16374 อีบุค๊อ่านฟรี "50 งานวิจยัก่ึงสาํเร็จรูป" (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9961 (31 ธ.ค. 2558) 9) 

ก16375 จบัตา ‘5แนวโนม้’ หลกัระบบไอที-ธุรกิจเอเชียปี 59 (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9961 (31 ธ.ค.  

  2558) 25) 

ก16376 การตลาดใน ‘โลกเสมือนจริง’  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9961 (31 ธ.ค. 2558) 25) 

ก16377 จุดเปล่ียนวดัเรทต้ิงทีวี แข่งระบบ ‘มลัติสกรีน’ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9961 (31 ธ.ค. 2558) 25) 
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ก16378 ‘เคร่ืองเจียรพลอย’ อตัโนมติัทางออกช่างฝีมือขาดแคลน (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9962 (1 ม.ค.  

  2559) 13) 

ก16379 ‘เกษตรอจัฉริยะ’ สูเ้กษตรอาเซียน  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9962 (1 ม.ค. 2559) 13) 

ก16380 นกัประดิษฐ ์‘GEN M’ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9964 (3 ม.ค. 2559) 9) 

ก16381 นํ้าตาลมะพร้าวบางคนที (เดลินิวส์ ฉ. 24,189 (4 ม.ค. 2559) 24) 

ก16382 กระบ่ีแกดิ้นเปร้ียว ปลูกขา้วสงัขห์ยดสาํเร็จ (เดลินิวส์ ฉ. 24,189 (4 ม.ค. 2559) 24) 

ก16383 หวับุก (เดลินิวส์ ฉ. 24,189 (4 ม.ค. 2559) 24) 

ก16384 อุปกรณ์คน้หาความฟิต (เดลินิวส์ ฉ. 24,189 (4 ม.ค. 2559) 25) 

ก16385 ‘เวอร์ติโก’ รถหุ่นยนต ์‘ไต่กาํแพง’ (มติชน 38, 13812 (4 ม.ค. 2559) 28) 

ก16386 เกษตร=วิทยาศาสตร์ (ไทยรัฐ 67, 21167 (4 ม.ค. 2559) 9) 

ก16387 งานวิจยัภาคเกษตรไทยในยคุเออีซี ตอ้งขบัเคล่ือนเพื่อความเป็นหน่ึง (คมชดัลึก 15, 5189   

  (4 ม.ค. 2559) 12) 

ก16388 ‘ช่อคูนเอสอี’ นวตักรรมสร้างสุขภาวะ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9965 (4 ม.ค. 2559) 6) 

ก16389 หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ ลดแผลกดทบั รองรับสรีระ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9965 (4 ม.ค. 2559) 5) 

ก16390 ปลูกพืชคู่แอพฯ ในยคุดิจิทลั (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9965 (4 ม.ค. 2559) 11) 

ก16391 ‘บญัชีนวตักรรม’ เมดอินไทยแลนด ์(กรุงเทพธุรกิจ 29, 9965 (4 ม.ค. 2559) 11) 

ก16392 ‘อีคอมเมิร์ซ’ ธุรกิจดาวรุ่ง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9965 (4 ม.ค. 2559) 33) 

ก16393 ส่องกลยทุธ์แบรนดปี์ 59 ส่ือสารภาษาดิจิทลัไลฟ์ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9965 (4 ม.ค. 2559) 33) 

ก16394 พลิกนาร้างฟ้ืนขา้วโบราณ 'ขา้วช่อขิง' ผลิตภณัฑท์าํเงินกลุ่มสตรีมุสลิมพรุชิง (คมชดัลึก  

  15, 5190 (5 ม.ค. 2559) 12) 

ก16395 ‘วา่นกีบแรด’ ลดความดนั (คมชดัลึก 15, 5190 (5 ม.ค. 2559) 12) 
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ก16396 3 สถาบนัร่วมสร้าง "หุ่นยนตเ์สริมพลงัแขน" (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9966 (5 ม.ค. 2559) 11) 

ก16397 บริติชเคาน์ซิลรับสมคัร "ทูตสะเตม็" (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9966 (5 ม.ค. 2559) 11) 

ก16398 วา่ท่ียาจาก 'เช้ือรา' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9966 (5 ม.ค. 2559) 11) 

ก16399 พลงัจิตดิจิตอล : ทางเลือกของการส่ือสารดว้ยคล่ืนสมองแบบไร้สาย (2)  (ไทยรัฐ  

  67, 21169 (6 ม.ค. 2559) 26) 

ก16400 เรียนรู้เร่ืองดาราศาสตร์ (มติชน 38, 13814 (6 ม.ค. 2559) 20) 

ก16401 สิงคโปร์พฒันาหุ่นยนตสุ์ดลํ้า ส่ือสาร-จดจาํคนได ้(มติชน 38, 13814 (6 ม.ค. 2559) 28) 

ก16402 เอาจริง-ใช ้'สเตม็เซลล'์ แกป้ม 'แรด' สูญพนัธ์ุ (มติชน 38, 13814 (6 ม.ค. 2559) 28) 

ก16403 มจธ. เปิดตวั 'ชุดกงัหนันํ้า' ช่วยผลิตไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกล  (คมชดัลึก 15, 5191  (6 ม.ค.  

  2559) 14) 

ก16404 “กาแฟนํ้าตาลโตนด” วิจยัสู่พาณิชย ์(กรุงเทพธุรกิจ 29, 9967 (6 ม.ค. 2559) 11) 

ก16405 วว. ส่งสถานีสีเขียวร่วมกิจกรรมวนัเดก็ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9967 (6 ม.ค. 2559) 11) 

ก16406 ‘เอกมล’ เสริมกล่ินอายชนเผา่ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9967 (6 ม.ค. 2559) 11) 

ก16407 ‘โรงเรียน-ไอโฟน-ไอโอที’ เป้าใหญ่ ‘แฮคเกอร์’ ปีวอก (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9967 (6 ม.ค.  

  2559) 32) 

ก16408 เคร่ืองยนตแ์บบใหม่ ใช ้'ไนโตรเจน' (มติชน 38, 13815 (7 ม.ค. 2559) 28) 

ก16409 ม.ขอนแก่นพฒันาชุดตรวจฉ่ีหามะเร็งท่อนํ้าดี (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9968 (7 ม.ค. 2559) 11) 

ก16410 วว. เชิญชวนรับสิทธิผลิตกาวติดฟันปลอม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9968 (7 ม.ค. 2559) 11) 

ก16411 เทคโนโลย ีBreakthrough (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9968 (7 ม.ค. 2559) 11) 

ก16412 ‘รถปลูกขา้ว’ จดัระเบียบทอ้งนา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9968 (7 ม.ค. 2559) 11) 

ก16413 นกัวิทยไ์ทยคิดคน้วิธีถนอมดวงตาจากพืช 5 ชนิด (ไทยรัฐ 67, 21170 (7 ม.ค. 2559) 22) 
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ก16414 ชูบทบาทภาคเกษตร ลดก๊าซเรือนกระจก (เดลินิวส์ ฉ. 24,192 (7 ม.ค. 2559) 24) 

ก16415 พลาสติกถนอมอาหาร ภยัใกลต้วัท่ีถูกมองขา้ม (เดลินิวส์ ฉ. 24,192 (7 ม.ค. 2559) 12) 

ก16416 ‘ยา่นนวตักรรม’ บนถนนโยธี-ราชวิถี (เดลินิวส์ ฉ. 24,192 (7 ม.ค. 2559) 25) 

ก16417 คอมพิวเตอร์ควอนตมั (เดลินิวส์ ฉ. 24,193 (8 ม.ค. 2559) 25) 

ก16418 สมุนไพร...ตา้นริดสีดวงทวาร (คมชดัลึก 15, 5193 (8 ม.ค. 2559) 24) 

ก16419 นกัวจิยั มทส. รับรางวลัผลงานวิจยัดีเด่น (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9969 (7 ม.ค. 2559) 11) 

ก16420 ม.เกษตรฯ พฒันาผลิตภณัฑชี์วภาพลา้งผกัสด (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9969 (8 ม.ค. 2559) 11) 

ก16421 ‘นาโนเจล’ เปล่ียนรูปสมุนไพร (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9969 (8 ม.ค. 2559) 11) 

ก16422 กิจกรรมไอทีคึกคกัรับ 'วนัเดก็' ปีลิง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9970 (9 ม.ค. 2559) 17) 

ก16423 หมามุ่ย (คมชดัลึก 15, 5194  (9 ม.ค. 2559) 12) 

ก16424 เติมตารางธาตุดว้ยโลหะหนกั 4 ชนิดใหม่ (คมชดัลึก 15, 5194  (9 ม.ค. 2559) 12) 

ก16425 ภยัแลง้และคล่ืนความร้อนทาํอาหารโลกหาย 10% (คมชดัลึก 15, 5194  (9 ม.ค. 2559) 12) 

ก16426 ‘ยาไมเกรน’ ภยัร้ายใกลต้วั รู้ทนัปลอดภยั  (เดลินิวส์ ฉ. 24,195 (10 ม.ค. 2559) 6) 

ก16427 เห็ดเสมด็...ลดอว้น ดองเกลืออพัราคา กินไดท้ั้งปี  (ไทยรัฐ 67, 21174  (11 ม.ค. 2559) 9) 

ก16428 ‘นาโน’ เพิ่มค่าธุรกิจอาหาร (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9972 (11 ม.ค. 2559) 11) 

ก16429 ไอซีทีกางแผนขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิตอล (เดลินิวส์ ฉ. 24,196 (11 ม.ค. 2559) 25) 

ก16430 ปรากฏการณ์ทอ้งฟ้าปี 2559 (เดลินิวส์ ฉ. 24,197 (12 ม.ค. 2559) 25) 

ก16431 รางวลั...เพล้ียแป้งสีชมพ ู(ไทยรัฐ 67, 21175 (12 ม.ค. 2559) 9) 

ก16432 โรคงูสวดั  (Herpes zoster) (คมชดัลึก 15, 5197 (12 ม.ค. 2559) 24) 

ก16433 ‘กรีน’ วสัดุก่อสร้างสุดฮอต (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9973 (ก.ค. 2559) 3) 

ก16434 สมุนไพรไทยช่วยใหสุ้ขภาพดี และมีประโยชน์ (คมชดัลึก 15, 5198 (13 ม.ค. 2559) 24) 
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ก16435 ถัง่เช่าตน้ทุนตํ่าป้อนอุตฯ อาหารสตัว ์(กรุงเทพธุรกิจ 29, 9974 (13 ม.ค. 2559) 11) 

ก16436 ‘ขอนแก่น’ จุดพลุครีเอทีฟซิต้ิ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9974 (13 ม.ค. 2559) 11) 

ก16437 แมคคาเดเมีย มะพร้าวแกว้ จกัสานไผร่มควนั สครับขา้วหอมมะลิ สุดยอดโอทอป 'เลย'  

  (เดลินิวส์ ฉ. 24,198  (13 ม.ค. 2559) 25) 

ก16438 “ลาเวนเดอร์” กบัประโยชนน่์ารู้  (ไทยรัฐ 67, 21177  (14 ม.ค. 2559) 9) 

ก16439 กลว้ยนํ้าวา้.. ของดีใกลต้วั (คมชดัลึก 15, 5799  (14 ม.ค. 2559) 31) 

ก16440 พฒันาแบบยงัยืน่จากทรัพยากรรา  (เดลินิวส์ ฉ. 24,199  (14 ม.ค. 2559) 25) 

ก16441 ‘ไอเเทป’ พี่เล้ียงเทคโนโลยตีวัจริง  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9975  (14 ม.ค. 2559) 11) 

ก16442 รักษากรดไหลยอ้นดว้ย 'ลูกยอ'  (คมชดัลึก 15, 5200  (15 ม.ค. 2559) 24) 

ก16443 สวิตชไ์ฟระบบสมัผสัรับเทรนดส์มาร์ทโฮม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9976  (15 ม.ค. 2559) 11) 

ก16444 'นํ้ามนัปลา' กบั 'นํ้ามนัตบัปลา' เลือกอยา่งไรดีต่อสุขภาพ  (เดลินิวส์ ฉ. 24,202 (17 ม.ค.  

  2559) 6) 

ก16445 ยากนัเสียเล่ือนยศ เป็นยารักษามะเร็ง (ไทยรัฐ 64, 21181  (18 ม.ค. 2559) 9) 

ก16446 มหาวิทยาลยัเดก็ฯ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน (ไทยรัฐ 67, 21182  (19 ม.ค.  

  2559) 22) 

ก16447 งานฝีมือผสมนวตักรรม ดนัร่มนาโนผงาดยโุรป-อาเซียน  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 1980   

  (19 ม.ค. 2559) 4) 

ก16448 ผูพ้ิชิตยอดเขานวตักรรม  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9980  (19 ม.ค. 2559) 11) 

ก16449 วท. พฒันานวตักรรมอาหารภาคเหนือ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9980  (19 ม.ค. 2559) 11) 

ก16450 ไทย-ญ่ีปุ่นร่วมพฒันาดาราศาสตร์วิทย ุ(กรุงเทพธุรกิจ 29, 9980  (19 ม.ค. 2559) 11) 

ก16451 “แอติบอด้ีไขเ้ลือดออก” ควา้วิจยัดีเด่น วช. (กรุงเทพธุรกิจ 23, 9981  (20 ม.ค. 2559) 11) 

ก16452 นกัคิดเปล่ียน 'ปัญหา' เป็นเงิน  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9981  (20 ม.ค. 2559) 11) 
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ก16453 สตัว ์"จาํศีล" 30 ปี กลบัฟ้ืนคืนชีวิต (ไทยรัฐ 67, 21183  (20 ม.ค. 2559) 9) 

ก16454 เทคโนโลยซิีนโดรมภยัเงียบใกลต้วั (คมชดัลึก 15, 5205  (20 ม.ค. 2559) 24) 

ก16455 ตน้แบบครูวิทยาศาสตร์ ผูส้ร้างนกัพฒันานวตักรรมรุ่นเยาว ์(มติชน 39, 13828  (20 ม.ค.  

  2559) 28) 

ก16456 นกับินอวกาศปล้ืม ปลูก 'ดอกบานช่ืน' บนไอเอสเอส (มติชน 39, 13829  (21 ม.ค. 2559) 28) 

ก16457 ขา้วโพดหวานลูกผสม 'ชยันาท 2' สายพนัธ์ุใหม่ล่าสุดใหผ้ลผลิตสูง  (คมชดัลึก 15, 5207   

  (22 ม.ค. 2559) 4) 

ก16458 เถาวลัยเ์ปรียงคาํตอบของยาแกป้วดท่ีปลอดภยั  (คมชดัลึก 15, 5207  (22 ม.ค. 2559) 24) 

ก16459 คูปองวิทยเ์พื่อโอทอ็ป 2.0  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9983  (22 ม.ค. 2559) 11) 

ก16460 อยูก่บั 'ผวิดาํ' หรือ 'ผวิขาว' อยา่งมีความสุข  (เดลินิวส์ ฉ. 24,208  (23 ม.ค. 2559) 14) 

ก16461 มธ. ผนึกพนัธมิตร สร้าง 'คนวิทย'์  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9985  (24 ม.ค. 2559) 7) 

ก16462 นกัดาราศาสตร์เช่ือ พบ 'ดาวเคราะห์ดวงท่ี 9' (มติชน 39, 13833  (25 ม.ค. 2559) 28) 

ก16463 ผสมอินทรียวตัถุ ทาํหลอดประหยดัไฟ (ไทยรัฐ 67, 21189  (26 ม.ค. 2559) 9) 

ก16464 ประมงนํ้าจืดไทยสุดเจ๋ง เล้ียงปลาบึกในบ่อปูนฯ (ไทยรัฐ 67, 21189  (26 ม.ค. 2559) 9) 

ก16465 “ทุเรียนนกกระจิบ” หวานแหลมราคาดี  (ไทยรัฐ 67, 21189  (26 ม.ค. 2559) 9) 

ก16466 เอสเอม็อี 'วิจยัไดข้ายจริง'  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9987  (26 ม.ค. 2559) 11) 

ก16467 “พิเชฐ” พร้อมเดินเคร่ืองเมืองฟู้ ดอินโนโพลิส (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9988  (27 ม.ค. 2559) 11) 

ก16468 งานวนันกัประดิษฐปี์ 59 ผลงานวิจยัสู่การเรียนรู้ พฒันาคุณภาพและประเทศชาติย ัง่ยนื 

  (คมชดัลึก 15, 5212  (27 ม.ค. 2559) 7) 

ก16469 'แลบ็ วว.' ขบัเคล่ือนโอทอ็ป  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9989 (28 ม.ค. 2559) 11) 

ก16470 กงัหนัลมเพิ่มพลงัคลีน  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9990 (29 ม.ค. 2559) 11) 
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ก16471 มกักะโรนีกบัสารพิษจากเช้ือรา (ไทยรัฐ 67, 21192 (29 ม.ค. 2559) 9) 

ก16472 'ขิง' พืชรสเผด็ช่วยแกห้วดั-ขบัเสมหะ  (เดลินิวส์ ฉ. 24,216 (31 ม.ค. 2559) 6) 

ก16473 ผา่ทางตนัส่งออก ดว้ย 'นวตักรรม' และ 'Trading Nation'  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9993 (1 ก.พ.  

  2559) 11) 

ก16474 ฟ้ืนทะเลทรายดว้ย 'วิจยั'  (กรุงเทพธุรกิจ 21, 9994  (2 ก.พ. 2559) 11) 

ก16475 วว. สกดันํ้ามนักะเพราทาํลูกอมอดบุหร่ี (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9995  (3 ก.พ. 2559) 11) 

ก16476 สวทช. ชูนวตักรรมป้ันเอสเอม็อี 50 ราย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9996  (4 ก.พ. 2559) 9) 

ก16477 ไข่มุกสีทองรางวลัสภาวจิยัฯ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9997  (5 ก.พ. 2559) 11) 

ก16478 ม. ขอนแก่นเปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 9997  (5 ก.พ. 2559) 11) 

ก16479 นวตักรรม 'ดีเอสไอ' ปกป้องผนืป่า  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 1000  (8 ก.พ. 2559) 11) 

ก16480 'คูปองนวตักรรม' อุม้เอสเอม็อีหวักะทิ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10001  (9 ก.พ. 2559) 11) 

ก16481 สทน. พร้อมฉายรังสีทาํหมนัยงุลาย (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10001  (9 ก.พ. 2559) 11) 

ก16482 กระทรวงวิทยผ์นึก 'ลาว' ยกระดบัมาตรฐานเทคโนฯ  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10001  (9 ก.พ. 

  2559) 11) 

ก16483 'คีมตดักน้หอย' ฝีมือเดก็ช่าง ผลงานสู่การใชป้ระโยชน์จริง  (คมชดัลึก 15, 5225  (9 ก.พ.  

  2559) 12) 

ก16484 'คล่่ืนวิทย'ุ พริกโฉมขา้วถุง (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10002  (10 ก.พ. 2559) 11) 

ก16485 Footvalue ผลิตผลใหม่จากโออีเอม็  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10003  (11 ก.พ. 2559) 11) 

ก16486 พรเทพ นิศามณีพงษ ์ฉายรังสี-ทาํหมนัยงุ  (มติชน 39, 13850  (11 ก.พ. 2559) 6) 

ก16487 FameLab กิจกรรมคน้หานกัวิทยรุ่์นใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10004  (12 ก.พ. 2559) 11) 

ก16488 อย. แนะกิน 'ผกัสลดั' ปลอดภยัไร้ปนเป้ือน 'เช้ือซลัโมเนลลา' (คมชดัลึก 15, 5299  (13 ก.พ.  

  2559) 8) 
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ก16489 'นํ้าทบัทิม' ขมุทรัพยด่ื์มได ้(กรุงเทพธุรกิจ 29, 10005  (13 ก.พ. 2559) 9) 

ก16490 จบัชีพจรโลก ดว้ยโปรแกรม Earth  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10005  (13 ก.พ. 2559) 9) 

ก16491 FameLab (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10006  (14 ก.พ. 2559) 9) 

ก16492 คอลเลคชัน่ จากนํ้ายางพารา (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10006  (14 ก.พ. 2559) 9) 

ก16493 ไขความลบัปราบไวรัส 'ซิกา' (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10007  (15 ก.พ. 2559) 5) 

ก16494 วิตามิน ขาดฉนัแลว้เธอจะรู้สึก (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10007  (15 ก.พ. 2559) 5) 

ก16495 ยงุลายพา่ย 'วิทยาศาสตร์'  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10008  (16 ก.พ. 2559) 11) 

ก16496 พลิกสร้างเช้ือเพลิงขยะ  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10009  (17 ก.พ. 2559) 11) 

ก16497 Internet of me  (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10010  (18 ก.พ. 2559) 11) 

ก16498 เทคโนโลยช่ีวยเปล่ียนขยะใหเ้ป็นเงิน (เดลินิวส์ ฉ. 24,234 (18 ก.พ. 2559) 25) 

ก16499 วิจยัใชรั้งสีทาํหมนัยงุลาย (เดลินิวส์ ฉ. 24,235 (19 ก.พ. 2559) 25) 

ก16500 เวทีแสงซินโครตรอนในวงการอุตสาหกรรม (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10019 (19 ก.พ. 2559) 11) 


