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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS    
 
COMPILING FILES 
 
BSTI  
CF-46 ไขมดแดง (Red ant egg) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานกัหอสมุดและ 
  ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :  
  สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
BSTI  
CF-47 น้ําพริก (Chili sauce) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเร่ือง / สํานักหอสมุดและศูนย 
  สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :  
  สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). 
 
STANDARD & REGULATION 
 
Std. 
ASTM   ASTM International. 
2013   Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2013. 2 v. 
 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 
608   
ก 392   Gupta, Seema, ผูแตง. 
2556 101 เร่ืองตนกาํเนิดของใชรอบตัว = 101 Stories behind the origin of everyday  
 things / ผูแตง, Seema Gupta ; ผูแปล, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี ; บรรณาธิการ,  
 อุทัยวรรณ วิสุทธากุล. กรุงเทพฯ : หนาตางสูโลกกวาง, 2556. 195 หนา. 
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923.1593  
ส 145  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. 
2555  เศรษฐกิจเขียว : ตามรอยเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 สูการพัฒนาอยางยั่งยืน / กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ : กระทรวง 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2555.  
 117 หนา. 
 
616.99449  
ก 677     กินตานมะเร็งเตานม / อัญชุลี อุธา, เรียบเรียง.กรุงเทพฯ : บีเวลล สปเชียล, 2554. 168 หนา.  
2554  (ชุดธรรมชาติบําบัด. , Be Well special : ชุดธรรมชาติบําบัด). 
 
523.1   
ค 173  คลารก, สจวรต. 
2555    20 คําถามสําคัญของเอกภพ = The big questions the universe / สจวรต คลารก,  
 เขียน ; ดร. ภาณุ ดานวานิชกลุ, แปล ; ผศ.ดร. วุทธิพันธุ ปรัชญพฤทธ์ิ, บรรณาธิการ 
 พิเศษ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 316 หนา. 
 
363.7  
จ 369   จํารูญ ยาสมุทร, ศ. เกียรติคุณ. 
2555   วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและการจัดการคุณภาพ = Environmental science and  
 quality management / ศ. เกียรติคุณ จํารูญ ยาสมุทร. เชียงใหม : กองทุนเผยแพร 
 วิชาการดานส่ิงแวดลอม และการสาธารณสุข, 2555. 452 หนา. 
 
595.78  
ท 478  ทิพวรรณ สิงหไตรภพ, รศ.ดร. 
2555  มหัศจรรยของชีวิตหนอนเยือ่ไผ = The Miracle of bamboo borer life / รศ.ดร. 
 ทิพวรรณ สิงหไตรภพ. เชียงใหม : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย, 2555.  
 113 หนา. 
 
502.825  
ธ 314  ธรณินทร ไชยเรืองศรี. 
2555 จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนแบบสองผานพื้นฐานสําหรับโลหะวิทยาและ 
 วัสดุศาสตร = Basics of transmission electron microscopy for metallurgy and  
 materials science / ธรณินทร ไชยเรืองศรี. กรุงเทพ ฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
 2555. 647 หนา. 
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030  
ธ 461  ธัญญา ผลอนันต. 
2555 บันทึกไทย Thailand Book of Records 2013 / ธัญญา ผลอนันต.กรุงเทพฯ :  
 ขวัญขาว '94, 2555. 124 หนา. 
 
635.8  
น 295   นวัตกรรมใหม หลากวิธีการเพาะเห็ดฟางใหรวย / บรรณาธิการ, อภิชาติ ศรีสอาด ;  
2555  เรียบเรียง พร้ิม ศรีหานาม. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย, 2555. 152 หนา. 
 
537.244   
น 416  นันทกาญจน มุรศิต, รศ.ดร. 
2555   แหลงพลังงานจิ๋ว : วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและไพโรอิเล็กทริก / รศ.ดร.  
 นันทกาญจน มุรศิต. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2555. 129 หนา. 
 
302.35  
น 586  นิติพล ภูตะโชติ, รศ.ดร. 
2556 พฤติกรรมองคการ = Organizational behavior / รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ.  
 กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 286 หนา. 
 
745.54  
น 785  เนตรนารี ครามมีทรัพย. 
2555  All about Decoupage : รวมเทคนิคและวัสดุตางๆ ท่ีสามารถนํามาสรางงาน 
 เคคูพาจได / เนตรนารี ครามมีทรัพย. กรุงเทพฯ : วาดศิลป, 2555. 80 หนา. 
 
621.3976  
ป 621  ปยะ โควนิททวีวัฒน, รศ. ดร. 
2554   การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเกบ็ขอมูลดิจิทัล : เลม 3 : การออกแบบ 
ล.3 วงจรภาครับข้ันสูง / รศ.ดร. ปยะ โควนิททวีวัฒน. นครปฐม : โปรแกรมวิศวกรรม 
 โทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554.  
 348 หนา. 
 
658.406  
พ 217  พยัต วฒิุรงค. 
2555 การจัดการนวตักรรม : จากแนวคิดสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ / พยัต วุฒิรงค.  
 กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 223 หนา. 
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658.306  
พ 217  พยัต วฒิุรงค. 
2555   เทคนิคและกลยุทธการประเมินผลงานและการบริหารคาตอบแทนสมัยใหม =  
 New tools and strategics for performance and compensation management /  
 พยัต วุฒิรงค... [และคนอ่ืนๆ]. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 
 236 หนา. 
 
614.5996  
ภ 457   ภาพรังสีกับงานทางทันตกรรม = Radiographic imaging for dentistry / เรียบเรียงโดย,  
2554  ส่ังสม ประภายสาธก. เชียงใหม : คณะทันตแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
  2554. 362 หนา. 
 
621.312   
ม 271  มะลิ หุนสม, รศ.ดร. 
2555 เซลลเช้ือเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา = PEM fuel electrochemical 
 analysis / รศ.ดร. มะลิ หุนสม. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.  
 336 หนา. 
 
630.9593  
ร 243  ระพี สาคริก, ศ. 
2551   เกษตรกรที่รัก / ศ. ระพี สาคริก. กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป มูลนิธิโรงเรียน 
 รุงอรุณ, 2551. 209 หนา. 
 
615.7   
ว 831  วีรพล คูคงวิริยพันธุ. 
2555   เภสัชพนัธุศาสตร : จากพื้นฐานสูเวชปฏิบัติ = Pharmacogenetics : from basic to  
 clinical practice / วีรพล คูคงวิริยพนัธุ. ขอนแกน : ภาควชิาเภสัชวิทยา คณะ 
 แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 275 หนา. 
 
615.321  
ส 315   สมุนไพรเพ่ือชีวิตพิชิตโรคภัย : "สุขภาพวิถีไทย อภัยภูเบศร"...เพื่อการพึ่งตนเอง /  
2555  รวบรวมและเรียบเรียง, ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร, ภญ. ผกากรอง ขวัญขาว.  
  พิมพคร้ังท่ี 6. ปราจีนบุรี : โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร, 2555. 119 หนา. 
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615.321  
ส 838   สุภาภรณ ปติพร, ภญ.ดร. 
2555   เก็บปามาฝากเมือง / โดย ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร. ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาล 
 เจาพระยาอภยัภูเบศร, 2555. 95 หนา. 
 
363.17  
อ 176  อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, ผศ.ดร. 
2553  การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ = Health risk assessment / ผศ.ดร. อนามัย  
 (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553.  
 356 หนา. 
 

วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน 
 
ย 43  Song Eun-young, เร่ือง. 
 Dreaming einstein สนุกคิดกับไอนสไตน / เร่ือง Song Eun-young ; ภาพ,  
 Shin Young-Woo. กรุงเทพฯ : เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท, [2555]. 202 หนา.  
 (การตูนความรูชุด Dreaming Einstein, เลม 3). 
 
341.247   
ก 11   กาวทันอาเซียน : รวมทุกเร่ืองเกี่ยวกับอาเซียนท่ีคนไทยตองรู / เรียบเรียงเนื้อหา,  
2555  กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล ; ภาพประกอบ ชนิกานต กิตติปฏิมาคุณ, วณชิยา  
  ตันเจริญลาภ, พทุธิรา มาสาซาย. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555. 117 หนา. 
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PATENTS & INVENTIONS 

 

Pat.file  196 : Modified starch based adhesives 

 

1.    GB    447,810   A process of making cold-swelling starch.  

 

2.    GB    906,562   Improvements in or relating to adhesives.   

 

3.    GB    992,213   Cold water soluble adhesives. 

 

4.    GB     1,055,648   Improved adhesive composition. 

 

5.    GB     1,213,724   Process for preparing codextrins and modified starches. 

 

6.    US      5,958,558   Corrugating adhesives employing tapioca fiber.   

 

7.    US     2005/0,163,974   Starch-based glue paste compositions. 
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STANDARDS & REGULATIONS 

 
JAPAN 
 
 JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION  

  

 JIS B 2011 : 2009 Bronze, gate, globe, angle, and check valves (amendment 2). 
 JIS B 2061 : 2009 Faucets, ball taps and flush valves (amendment 1). 
 JIS B 2240 : 2006 Copper alloy pipe flanges. 

 JIS B 2241 : 2006 Aluminium alloy pipe flanges. 
 JIS B 8410 : 2009 Pressure reducing valves for water works (amendment 1). 
 JIS B 8414 : 2009 Relief valves for hot water appliances (amendment 1). 

  JIS B 8472 : 2008 Steam pipe line – solenoid valves. 
  JIS B 8473 : 2007 Fuel oil pipe line – solenoid valves. 
  JIS B 8607 : 2008 Flare type and brazing type fittings for refrigerants. 

 JIS G 0203 : 2009 Glossary of terms used in iron and steel (products and 
quality)  

 JIS K 6770 : 2009 Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe fittings 
    (amendment 2). 
 JIS K 6777 : 2009 Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) pipe fittings for 

hot and cold water supply (amendment 1). 
 JIS K 6779 : 2009 Polybutene (PB) pipe fittings (amendment 1). 
 JIS K 6788 : 2009 Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe fittings for water 

supply (amendment 1).  
 JIS K 6793 : 2009 Polybutene (PB) pipe fittings for water supply  
   (amendment 1).   
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SELECTED ARTICLES 
 

Acrylamide formation and antioxidant level in biscuits related to recipe and baking (Food 
Additives and Contaminants 29 (8) 2012 : 1230-1238) 

 
Analysis and risk assessment of furan in coffee products targeted to adolescents (Food Additives 

and Contaminants 29 (1) 2012 : 19-28) 
 
Analysis of nanoindentation creep of polydimethylsiloxane (Plastics, Rubber and Composites  
 41 (8) 2012 : 358-363) 
 
Applying microelectronics to food packaing (Food Technology 66 (9) 2012 : 82-84) 
 
Biolubricant synthesis from waste cooking oil via enzymatic hydrolysis followed by chemical 

esterification (Journal of Chemical Technology and Biotechnology 88 (1) 2013 : 139-144) 
 
Bionic connections (Scientific American 308 (1) 2012 : 46-51) 
 
Chronic disease vaccines need shot in the arm (Science 337 (6101) 2012 : 1479-1481) 
 
Corrosion mitigation in reinforced concrete beams via nanoparticle treatment (ACI Materials 

Journal 109 (6) 2012 : 617-626) 
 
Determination of halonitromethanes and haloacetamides : an evaluation of sample preservation 

and analyte stability in drinking water (Journal of Chromatography A 1241 (June) 2012 : 
117-122) 

 
Development and application of a methodology to determine free ferulic acid and ferulic acid 

ester-linked to different types of carbohydrates in cereal products (Cereal Chemistry 89 (5) 
2012 : 247-254) 
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Do current laboratory test methods accurately predict alkali-silica reactivity? (ACI Materials 
Journal 109 (4) 2012 : 395-402) 

 
Effect of transient creep on behavior of reinforced concrete beams in a fire (ACI Materials 

Journal 109 (6) 2012 : 607-615) 
 
Effect of using mortar interface and overlays on masonry behavior by using taguchi method (ACI 

Materials Journal 109 (5) 2012 : 509-516) 
 
Evaluating dimensional change in home laundry (AATCC Review 12 (6) 2012 : 51-57) 
 
Evaluation of process parameters using taguchi methodology for blends of low density 

polyethylene (LDPE) and polydimethyl siloxane (PDMS) rubber (Plastics, Rubber and 
Composites 41 (8) 2012 : 341-349) 

 
Exploiting sugarcane for energy (Sugar Journal 75 (8) 2013 : 8-12) 
 
Exploring the sensitivity of the zone of inhibition test for leachable biocides from paper and board 

food contact materials, and improvements thereof (Food Additives and Contaminants 29 (1) 
2012 : 139-148) 

 
Extraction of β-glucan from oats for soluble dietary fiber quality analysis (Cereal Chemistry 

89 (5) 2012 : 230-236) 
 
Health of the sugarcane field is guarantee of productivity (Sugar Journal 75 (7) 2012 : 14-16) 
 
Hot forging process (Ceramic Industry 162 (10) 2012 : 13-16) 
 
Identification and quantification of the migration of chemicals from plastic baby bottles used as 

substitutes for polycarbonate (Food Additives and Contaminants 29 (3) 2012 : 469-480) 
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Influence of specimen size and fiber content on mechanical properties of ultra-high-performance 
fiber-reinforced concrete (ACI Materials Journal 109 (6) 2012 : 675-684) 

 
The intense rainstorms sweeping in from (Scientific American 308 (1) 2012 : 60-65) 
 
Intensification approaches for biodiesel synthesis from waste cooking oil : a review (Industrial & 

Engineering Chemistry Research 51 (45) 2012 : 14610-14628) 
 
Is fasting good for you? (Scientific American 308 (1) 2012 : 18) 
 
Method to vulcanize natural rubber from medium ammonia latex by using glutaraldehyde 

(Rubber Chemistry and Technology 85 (4) 2012 : 565-575) 
 
Modeling of laser scanning system to determine its associated uncertainty of measurement 

(Journal of Metrology Society of India 25 (4) 2012 : 229-237) 
 
Modelling aluminium leaching into food from different foodware materials with multi-level 

factorial design of experiments (Food Additives and Contaminants 29 (8) 2012 : 1322-1333) 
 
Molecular imprinting for selective chemical sensing of hazardous compounds and drugs of abuse 

(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 34 (April) 2012 : 59-77) 
 
Occurrence of aflatoxins in herbal medicine distributed in South Korea (Journal of Food 

Protection 75 (11) 2012 : 1991-1999) 
 
Occurrence of aflatoxins in milk thistle herbal supplements (Food Additives and Contaminants 
 29 (6) 2012 : 994-999) 
 
Ochratoxin A removal from red wine by several oenological fining agents : bentonite, egg 

albumin, allergen-free adsorbents, chitin and chitosan (Food Additives and Contaminants 
 29 (7) 2012 : 1168-1174) 
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Optimized gel pat test for detection of alkali-reactive aggregates (ACI Materials Journal 109 (4) 
2012 : 403-411) 

 
Pressurized liquid extraction of diesel and air particulate standard reference materials : effect of 

extraction temperature and pressure (Analytical Chemistry 84 (19) 2012 : 8222-8231) 
 
Pullout behavior of high-strength steel fibers embedded in ultra-high-performance concrete (ACI 

Materials Journal 109 (4) 2012 : 479-487) 
 
Quantitative estimation of sampling uncertainties for mycotoxins in cereal shipments (Food 

Additives and Contaminants 29 (7) 2012 : 1141-1156) 
 
Recent advances in microemulsion electrokinetic chromatography (TrAC (Trends in Analytical 

Chemistry) 34 (April) 2012 : 140-151) 
 
Risk factors for microbial contamination in fruits and vegetables at the preharvest level : a 

systematic review (Journal of Food Protection 75 (11) 2012 : 2055-2081) 
 
Small wonders : light microscopy reveals hidden marvels of the natural world (Scientific 

American 308 (1) 2012 : 52-57) 
 
Sticking point (Food Manufacture (June) 2012 : 44) 
 
Sugar and sweeteners outlook (Sugar Journal 75 (6) 2012 : 8-10, 12-18, 20-23) 
 
Sugar from new bioenergy crops are gaining ground (Sugar Journal 75 (7) 2012 : 8-11) 
 
Sustainable design of buildings by post-tensioning concrete (Concrete International 34 (10) 2012 

: 42-47) 
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A two-year investigation towards an effective quality control of incoming potatoes as an 
acrylamide mitigation strategy in french fries (Food Additives and Contaminants 29 (3) 2012 
: 362-370) 

 
Uncertain verdict as vitamin D goes on trial (Science 337 (6101) 2012 : 1476-1478) 
 
Updated estimate of trans fat intake by the US population (Food Additives and Contaminants 
 29 (6) 2012 : 861-874) 
 
Validation of a commercial ELISA for the analysis of the insecticide dinotefuran in a variety of 

analytically challenging vegetables (Food Additives and Contaminants 29 (7) 2012 : 1067-
1073) 

 
Validation of a commercial receptor kit sulfasensor Honey for the screening of sulfonamides in 

honey according to commission decision 2002/657/EC (Food Additives and Contaminants 
 29 (6) 2012 : 942-950) 
 
Wasting away (Food Manufacture (June) 2012 : 40-41) 
 
Will an aspirin a day keep cancer away? (Science 337 (6101) 2012 : 1471-1473) 
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INFORMATION FILES 
 

IF 118 (15) The America invents act : six key changes in U.S. Patent Law  (Plastics Engineering 
   69 (4) 2013 : 52-56, 58) 
 
IF 10 (24) Caffeine in your drink : natural or synthetic?  (Analytical Chemistry 84 (6) 2012 : 2805- 

 2810 
 
IF 118 (14) Co-Inventors : Who owns the patent rights? (Chemical Engineering Progress 108 (6)  
   2012 : 23) 
 
IF 32 (26) Compacted-sand concrete for pavement  (Concrete International 35 (1) 2013 : 34-40) 
 
IF 107 (104) Control of lipid oxidation by nonmigratory active packaging films prepared by  
   photoinitiated graft polymerization  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 
   60 (31) 2012 : 7710-7718) 
 
IF 21 (18) Decoding safety data sheets  (Chemical Engineering Progress 108 (2) 2012 : 28-31) 
 
IF 135 (83) Degradation of ascorbic acid in ethanolic solutions  (Journal of Agricultural and Food  
   Chemistry 60 (42) 2012 : 10696-10701) 
 
IF 57 (271) Development of a multi-component chemically reactive detection conjugate for the  
   determination of Hg (II) in water samples  (Analytica Chimica Acta 724 (April)  
   2012 : 98-103) 
 
IF 44 (4) E. Donnall Thomas (1920-2012)  (Science 338 (6111) 2012 : 1163) 
 
IF 142 (115) Effect of nanoparticles on flammability, UV resistance, biodegradability, and chemical  
   resistance of wood polymer nanocomposite  (Industrial & Engineering Chemistry  
   Research 51 (37) 2012 : 11881-11891) 
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IF 68 (88) Evaluation of Citrus aurantifolia peel and leaves extracts for their chemical  
   composition, antioxidant and anti-chlinesterase activities  (Journal of the Science of  
   Food and Agriculture 92 (15) 2012 : 2960-2967) 
 
IF 96 (75) From acid rain to climate change  (Science 338 (6111) 2012 : 1153-1154) 
 
IF 112 (46) The future is now  (Pulp & Paper International (PPI) 55 (6) 2013 : 25-33) 
 
IF 111 (118) Introducing molasses as a new additive in papermaking  (TAPPI Journal 6 (8) 2007 :  
   23-25) 
 
IF 72 (15) Modeling corrosion effects  (Concrete International 35 (2) 2013 : 47-53) 
 
IF 33 (53) Modernizing food safety from farm to fork  (Food Technology 67 (5) 2013 : 25-26,  
   28, 30-32) 
 
IF 104 (14) Rapid screening and guided extraction of antioxidants from microalgae using  
   voltammetric methods  (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (30)  
   2012 : 7359-7366) 
 
IF 32 (27) Recycled glass concrete  (Concrete International 35 (1) 2013 : 29-32) 
 
IF 55 (114) Solid fat content as a substitute for total polar compound analysis in edible oils  (Journal  
   of the American Oil Chemists' Society 89 (12) 2012 : 2135-2142) 
 
IF 81 (127) Sticky stuff styling putty (Happi 49 (10) 2012 : 18, 20-23) 
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บทความวารสารไทย 
 

10 วิธีรับมือ เม่ือเปนมะเร็ง (ผูสงออก 26, 611 (ก.พ. 2556) 96-97)  
 
70 เมล็ดพันธุอินทรีย เก็บ เพาะขยาย แจกจาย รวมอนุรักษพันธุกรรมพืชพื้นบาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 
 12 (2555) 25-33) 
 
AET กับการประเมินความแข็งแรง ของถังบรรจุกาชปโตรเลียมเหลวทรงกลมท่ีผานการรับความรอนซํ้า 
 หลายคร้ัง (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 73-81) 
 
Knowledge Management กับ SMEs ในการพัฒนานวตักรรมระดับรากหญา (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 323 
  (Jun. 2012) 71-80) 
 
Open Source กับส่ิงท่ีคุณควรตองรู (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 85-87) 
 
Seed Exchange อิสรภาพทางพันธุกรรมภารกิจสงตอเมล็ดพันธุอินทรีย (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 
  (2555) 47-53) 
 
กรีนเนท สรางองคความรูรวมกับชุมชนผลิตเมล็ดพนัธุอินทรียขายรายแรกของไทย (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 15, 12 (2555) 39-46) 
 
กลไกการทอดและแนวทางการลดปริมาณนํ้ามันในผลิตภัณฑอาหารทอด (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 
 291-295) 
 
กลองถายภาพแหงอนาคต กลองท่ีถายมากอนแลวปรับชัดภายหลัง (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 34-40) 
 
การกาวสูอนาคตของธุรกิจสวิตชบอรดแรงดันตํ่าดวยมาตรฐาน IEC 61439 (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 
 19, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 59-62) 
 
การขับเคล่ือนประเทศไทยสูสังคมสีเขียว (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 49,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-15) 
 
การคาและส่ิงแวดลอมคําตอบอยูท่ีฉลาก Eco (ENERGY SAVING 5, 51 (ก.พ. 2556) 60-61) 
 
การจัดการและควบคุมสารอินทรียระเหยงาย (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
 MAGAZINE 9, 1 (Jan-Jun 2012) 20-21) 
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การฉายรังสีผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑทางการเกษตร (R & D NEWSLETTER  
 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 7-9) 
 
การใชสารกันเสียในยาหยอดตา (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 16-18) 
 
การตรวจวินิจฉัยโดยเวชศาสตรนิวเคลียร (นิวเคลียรปริทัศน 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-9) 
 
การประยกุตใชตัวแบบการพยากรณ โดยเทคนิคโครงขายประสาทเทียม : กรณีศึกษา การพยากรณ 
 ผลผลิตลําไยนอกฤดู (วิศวกรรมสาร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 37-50) 
 
การปรับปรุงคุณภาพทรายแกว เพื่ออุตสาหกรรมแกว และกระจก (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค.  
 2555) 55-62) 
 
การเปล่ียนแปลงไปของระบบการจัดการขนสงทางทะเล (ผูสงออก 26, 611 (ก.พ. 2556) 78-79) 
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกลาอยางยั่งยนื บทสรุป และขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร  
 (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 41-50) 
 
การเพิ่มกลไก การดูดซับทางเคมี ใหกับถานกัมมันตท่ีทําจากกะลามะพราว (วิศวกรรมสาร 65, 5 
 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 74-76) 
 
การเพิ่มขีดความสามารถองคกร เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนดวยโอเพนซอรสซอฟตแวร  
 (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 88-90) 
 
การศกึษากระจกเกรียบโบราณของไทยดวยแสงซินโครตรอน (แสงสยามสาร 14, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 2-3) 
 
การศึกษาโครงสรางของรังนกดวยแสงซินโครตรอน (แสงสยามสาร 14, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 4-5) 
 
การศึกษาผลกระทบทางกายภาพท่ีมีตออุณหภูมิแตกตางระหวางปลายท้ังสองดานของสแต็กในระบบ 
 เทอรโมอะคูสติก (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 12, 132 (Oct. 2012) 68-82) 
 
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพหวัเจาะน้ําบาดาลสําหรับชนบท (MM THE INDUSTRIAL 
 MAGAZINE 8, 10 (Nov.-Dec. 2012) 75-77) 
 
การศึกษาสมบัติวิสโคอิลาสติกของยางคอมพาวดลอยางรถยนต (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 84 (ต.ค.-ธ.ค. 
 2555) 73-83) 
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การไหลและการเพ่ิมการถายเทความรอนในเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนท่ีติดต้ังตัวสรางการไหลหมุนวน  
 (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 29, 345 (ธ.ค. 2555) 68-73) 
 
ขยายโอกาสการผลิตและการคาอัญมณี/เคร่ืองประดับไทยในตลาดอาเซียน (ผูสงออก 26, 604 (ต.ค.  
 2555) 35-41) 
 
ขาวพระราชทาน (วิทยาศาสตร 66, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 13-17) 
 
ความกาวหนาการพัฒนาระบบลําเลียงแสง BL7.2 สําหรับงานดานชีววิทยาโครงสราง (Structural  
 Biology) (แสงสยามสาร 14, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 6-7) 
 
ความเขาใจท่ีถูกตองเกีย่วกับ Broadband Wireless Access (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 322 (May. 2012)  
 69-71) 
 
คาปลีกไทย...บนวิถีการคา AEC โอกาสหรือความทาทายใหม (ผูสงออก 26, 603 (ก.ย. 2555) 35-40) 
 
เคร่ืองเรงอนุภาค (Accelerator) (นิวเคลียรปริทัศน 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 6-7) 
 
โครงการสงเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกาในสวนยาง (นติยสารยางไทย 4, 2 (ก.พ. 2556) 69-73) 
 
งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 297-301) 
 
จักรยานไฟฟา พาหนะสวนบุคคลท่ีใชพลังงานในการขับเคล่ือนท่ีถูกท่ีสุด (ไฟฟาและอุตสาหกรรม  
 19, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 66-70) 
 
จัดต้ังนโยบายการทํางานของไฟรวอลล กอนท่ีภยนัตรายจะยางกรายมาถึงตัว (ไมโครคอมพิวเตอร 
 30, 327 (Oct. 2012) 59-69) 
 
จับเศษไมใบยาง มาสรางเงินตกแตงบานอยางมีไอเดีย (นติยสารยางไทย 4, 2 (ก.พ. 2556) 48-50)  
 
จากภาษาสูความเปนชีวิต (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 23-25) 
 
ช้ันเคลือบผิววสัดุท่ีเหมาะสมสรางความม่ันใจตอการทํางานของเคร่ืองจักร (MM THE INDUSTRIAL  
 MAGAZINE 9, 2-3 (Feb.-Mar. 2013) 48-49) 
 
ชุดตรวจสุขภาพสุดแสนถูก (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 77-80) 
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ซินโครตรอนยืนยนัสารตานมะเร็งจากพืชสมุนไพร (แสงสยามสาร 14, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 3-5) 
 
ตนกําเนดิในสมองของความชอบช็อกโกแลต (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 14-15) 
 
ตนทุนโลจิสติกสไทย โอกาสและอุปสรรคสูการเปนฮับในอาเซียน (THAILAND INDUSTRIAL  
 TODAY 5, 55 (Jan. 2013) 91-94) 
 
ตามติดอุณหภมิู Eco Industry ญ่ีปุน-จีนคึกคัก ยุโรปซบเซา (THAILAND INDUSTRIAL TODAY  
 5, 55 (Jan. 2013) 100-105) 
 
ตามไปดู Seismic Isolation System รับมือแผนดินไหวท่ีญ่ีปุน (วิศวกรรมสาร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 
 93-110) 
 
ต้ิวขน-สนสามใบ ทําใหเซลลมะเร็งทําลายตัวเองได (@SCIENCE 8, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 8-9) 
 
ถ่ัวเนา : ถ่ัวเหลืองหมักโภชนาการสูงภูมิปญญาชาวบานทางภาคเหนือของไทย (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค.  
 2555) 281-286) 
 
ทรัพยากรพลังงานนอกรูปแบบ (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 23-40) 
 
ทานพรอมหรือยังท่ีจะเขาสู AEC (ตอนท่ี 6) (ผูสงออก 26, 603 (ก.ย. 2555) 48-50) 
 
ทิศทางพลังงานทดแทน "หญาเนเปยร" นองใหมมาแรง (ENERGY SAVING 5, 51 (ก.พ. 2556) 18-23) 
 
เทคนิคการเกบ็เมล็ดพันธุผักพื้นบานโดยเกษตรกร (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 (2555) 5-7) 
 
เทคนคิเก็บรักษาและยดือายเุมล็ดพนัธุดวยวิธีบานๆ แตไดผลจริง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 (2555)  
 65-69) 
 
เทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซีสกับงานวิจยัดานวคัซีน (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 19-22) 
 
เทคโนโลยี Wireless Broadband แสนยานภุาพทางโทรคมนาคมกับผลประโยชนท่ีรอวันลงตัว  
 (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 322 (May. 2012) 51-63) 
 
เทคโนโลยีกอโรค (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 41-46) 
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เทคโนโลยีแนวใหมในการควบคุมสารอินทรียระเหยงาย (THAI ENVIRONMENTAL  
 ENGINEERING MAGAZINE 9, 1 (Jan-Jun 2012) 34-37) 
 
เทคโนโลยีเพือ่รับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (HORIZON 3, 2 (issue 10) 8-11) 
 
ธุรกิจรีไซเคิล : ลดขยะ ลดโลกรอน (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 49, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 39-42) 
 
นักวจิัยวิเคราะหธาตุสําคัญในเสนผมคร้ังแรกของโลก หวังผลิตยารักษาโรคสมองเส่ือม (UPDATE  
 27, 302 (ธ.ค. 2555) 114-115) 
 
นิ่วในถุงน้ําดี (Gallstone) ภัยใกลตัวท่ีไมควรมองขาม (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555)  
 26-28) 
 
แนวทางการเลือกซ้ือไฟรวอลล เพื่อการปกปองท่ีอุนใจไดผลดีสูงสุด (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 327 
 (Oct. 2012) 75-80) 
 
แบคทีเรียในอาหาร (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 12-15) 
 
ปาจะชวยลดโลกรอนไดอยางไร? (ส่ือพลัง 20, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 12-14) 
 
ผลของการใหความรอนและแคลเซียมคลอไรดตอความสามารถในการเกิดเจลซูริมิปลาล่ิน (อาหาร  
 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 323-332) 
 
ผลิตเมล็ดพันธฟกขาวอินทรียไวใชเอง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 (2555) 58-62) 
 
เผยแพรกฎระเบียบการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารของญ่ีปุน (TFFA NEWSLETTER (Jul.-Sep.  
 2012) 62-68) 
 
ฝนถึงวันท่ี...โลกน้ีไมมีโรคเอดส (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 22-29) 
 
พลังขับเคล่ือนสีเขียว (THAILAND INDUSTRIAL TODAY 5, 57 (Mar. 2013) 51-54) 
 
พอลิเมอรชีวภาพกับการประยุกตใชงานดานเกษตรกรรม (พัฒนาเทคนคิศึกษา 25, 84 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)  
 40-48) 
 
 



 - 20 - 

เพิ่มประสิทธิภาพการหาคาพลังงานสูงสุดในระบบพลังงานแสงอาทิตยดวย SPV1020 (เซมิคอนดัคเตอร- 
 อิเลคทรอนิคส ฉ. 380 (ธ.ค. 2555) 159-169) 
 
แพทยวิถีพุทธ ทางเลือกท่ียิ้มได (2) (นิตยสารยางไทย 4, 2 (ก.พ. 2556) 46-47) 
 
ฟาผาปองกันได? (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 66-69) 
 
มะเร็งของใคร...ตัวใครตัวมัน! (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 81-87) 
 
มาตรวิทยาแสงกับการรักษาโรคดวยการฉายแสง (สมท. สาร 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-14) 
 
เม่ือจาวสมุทรบุกดินแดนน้ําแข็งแหงอารกติก (SCIENCE ILLUSTRATED No. 20 (Feb. 2013) 18-23) 
 
ยุทธศาสตรโลกสูอนาคต Broadband Wireless Access (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 101-112)  
 
รถไฟแมเหล็กไฟฟา (เซมิคอนดัคเตอรอิเลคทรอนิคส ฉ. 380 (ธ.ค. 2555) 170-175) 
 
ระบบการบําบัดน้ําเสียแบบเศรษฐกิจพอเพยีงและการเกิดมวลอินทรียท่ีมีประโยชนในระบบการระบาย 
 น้ํา ระบบบําบัดแสงอาทิตย Photo-Eco Tank (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
 MAGAZINE 9, 1 (Jan-Jun 2012) 25-33) 
 
ระบบสืบคนผูเช่ียวชาญดานการเกษตรโดยอิงออนโทโลยี (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 84 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)  
 100-111) 
 
ระบบอิมัลชันในอาหารและความคงตัว (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 287-290) 
 
รูทันสารพิษตกคางในพืชผัก รูจักทางเลือกใหมเขาถึงผักท่ีปลอดภัย (เกษตรกรรมธรรมชาติ  
 15, 12 (2555) 9-15) 
 
เร่ืองของ “ยา” ท่ีคุณอาจไมรูมากอน (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 10-11) 
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 19, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 60-62) 
 
เอสโตรเจน ฮอรโมนเพื่อนหญิง (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 30-33) 
 
โอเพนออฟฟศ (Openoffice Suite) หนึ่งทางเลือกเพ่ือลดรายจายซอฟตแวรขององคกรธุรกิจ  
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ก13375  ไพลดํา (เดลินวิส ฉ. 23,102 (12 ม.ค. 2556) 6) 
 
ก13357  ม.นเรศวร พรอมเปนศูนยกลางความรูเคร่ืองจักรกลเกษตรขาว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8848 
  (13 ธ.ค. 2555) 14) 
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ก13560  ม.ศิลปากรยนเวลาขาวกลองงอก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8944 (19 มี.ค. 2556) 7) 
 
ก13502  มะเขือยาว (เดลินิวส ฉ. 23,158 (9 มี.ค. 2556) 6) 
 
ก13537  มะระข้ีนก (เดลินิวส ฉ. 23,164 (15 มี.ค. 2556) 28) 
 
ก13387  มะเร็งเตานมรูเร็ว รีบรักษา หายขาดได (คมชัดลึก 12, 4105 (15 ม.ค. 2556) 22) 
 
ก13557  มุงวิจยัยางผสมสารเคมีเพื่อสงออก (คมชัดลึก 12, 4168 (19 มี.ค. 2556) 12) 
 
ก13530  เมล็ดกระถิน (เดลินวิส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 28) 
 
ก13523  ‘ไมพะยูง’ ฉลุยข้ึนบัญชีไซเตสควบคุมปริมาณ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8938 (13 มี.ค. 2556)  
  16, 13) 
 
ก13518  ยกเคร่ืองมาตรฐานสินคาสัตวน้ํา (เดลินวิส ฉ. 23,162 (13 มี.ค. 2556) 24) 
 
ก13520  ยกเคร่ืองสินคากุงทะเล-สัตวน้ําแขงตลาดโลก (คมชัดลึก 12, 4162 (13 มี.ค. 2556) 12) 
 
ก13364  ยอชวยรักษาโรคกรดไหลยอน (คมชัดลึก 12, 4073 (14 ธ.ค. 2555) 22) 
 
ก13548  ยุทธวิธีธุรกิจเห็ดทอด (เดลินิวส ฉ. 23,165 (16 มี.ค. 2556) 11) 
 
ก13552  รณรงคสวมใสผาไหมไทยเหมาะกับทุกวยัไมตกเทรนด (เดลินวิส ฉ. 23,167 (18 มี.ค.  
  2556) 28) 
 
ก13533  รอยเล่ือนไทย..ขยายตัวจับตา‘แผนดนิไหวใหญ’1,000 ป (คมชัดลึก 12, 4163 (14 มี.ค.  
  2556) 3) 
 
ก13540  รักษามะเร็งแบบไรรอยตอ (ตอนจบ) (คมชัดลึก 12, 4164 (15 มี.ค. 2556) 21) 
 
ก13507  รัฐเดินหนางดเผาตอซัง-สรางดินยั่งยืนสูการขับเคล่ือนวาระ‘เกษตรอินทรีย’ (คมชัดลึก  
  12, 4160 (11 มี.ค. 2556) 12) 
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ก13497  รัฐเรงออกยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8934 (9 มี.ค. 2556) 4) 
 
ก13525  รูเทาทัน‘เคร่ืองดื่มสุขภาพ’ ฉลาดเลือก...ลดเส่ียงผลกระทบ!? (เดลินวิส ฉ. 23,163  
  (14 มี.ค. 2556) 4) 
 
ก13500  เรียงรอยลูกไมสูเคร่ืองประดับงานศิลปทําเงินชาวบาน’คีรีวง’ (คมชัดลึก 12, 4158 (9 มี.ค.  
  2556) 11) 
 
ก13388  เรียนรูอาหารฟงกชันสรางเสริมสุขภาพ (คมชัดลึก 12, 4105 (15 ม.ค. 2556) 29) 
 
ก13535  ‘เรือนผักกดู’อุทยานผักพืน้บานปนเศรษฐกจิชุมชน อ.ชางกลาง (คมชัดลึก 12, 4163  
  (14 มี.ค. 2556) 12) 
 
ก13517  โรคเสพติดดิจทัิล (Digital Addiction) (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8937 (12 มี.ค. 2556) 10) 
 
ก13358  โรงไฟฟาพลังงานขยะจังหวดัภูเก็ต ไขมุกแหงอันดามัน (ตอนท่ี 2) (กรุงเทพธุรกิจ  
  26, 8848 (13 ธ.ค. 2555) 7) 
 
ก13377  ลดพุงชวยใหอายุยืน หางไกลโรคราย (เดลินวิส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 4) 
 
ก13536  เล็งพท.ปลูกสับปะรด-ลําไยเพิ่มคุณภาพ-ลดตนทุน (คมชัดลึก 12, 4163 (14 มี.ค. 2556) 12) 
 
ก13360  เล้ียงกุงได ตองเล้ียงน้ําได หวัใจการเล้ียงกุงของประเสริฐ อนุเวช (เดลินิวส ฉ. 23,072  
  (13 ธ.ค. 2555) 9) 
 
ก13417  วางโรดแม็พรับมือภัยแลง นาปรัง-น้ําตาล-ผักสงออกเส่ียงกระทบ (คมชัดลึก 12, 4146  
  (25 ก.พ. 2556) 6) 
 
ก13416  วิกฤติอนาคตภาคเกษตรไทย คนรุนใหมท้ิงทุงนาสูเมืองใหญ (คมชัดลึก 12, 4146  
  (25 ก.พ. 2556) 12) 
 
ก13398  วิทยาศาสตรฟนเช่ือม่ันรังนกไทย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 7) 
 
ก13538  วิธีปลูกหอมญ่ีปุน (เดลินวิส ฉ. 23,164 (15 มี.ค. 2556) 28) 
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ก13379  เว็บลองดูใหความรู บริการประชาชน (เดลินิวส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 6) 
 
ก13403  ส.ป.ก. ปรับทัพรับมือเออีซี ดันสินคาเกษตรสูเวทีสากล (เดลินวิส ฉ. 23,146 (25 ก.พ.  
  2556) 24) 
 
ก13365  สกัดมาลาเรียขามแดน เคร่ืองตรวจเช้ือฝมือคนไทย (คมชัดลึก 12, 4073 (14 ธ.ค. 2555) 8) 
 
ก13384  สคบ. ประกาศเตือนหมากฝร่ังไฟช็อตระบาดหนกัหนาโรงเรียน อันตรายถึงตายได  
  (เดลินวิส ฉ. 23,104 (14 ม.ค. 2556) 26) 
 
ก13532  สนข.เดินหนารถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน..หนุนทองเท่ียวภาคใตตอนบน  
  (เดลินวิส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 29) 
 
ก13414  สพฐ. ต้ังศูนยอาเซียนศึกษาตนแบบ คัด รร.ประถม-มัธยมในเขตพ้ืนท่ี (คมชัดลึก  
  12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 10) 
 
ก13390  สภาวิจยัใชชีววิธีจัดการศัตรูพืช ลดตนทุน-เพิ่มผลผลิตการเกษตร (คมชัดลึก 12, 4107  
  (17 ม.ค. 2556) 12) 
 
ก13555  สภาวิจยัแนะปราบเพล้ียดวยชีวอินทรียทางรอดผูปลูกมันสําปะหลังอยางยั่นยนื (คมชัดลึก  
  12, 4167 (18 มี.ค. 2556) 12) 
 
ก13496  สอศ.-กระทรวงวิทย หนุนครูอาชีวะผลักดนัเทคโนโลยีนาโนสูภาคชุมชน (แนวหนา  
  33, 11650 (8 มี.ค. 2556) 21) 
 
ก13401  เสาวรสผลไมคลายรอน จี๊ดแตแจว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 3) 
 
ก13410  หนุน ปชช. เล้ียงโคเน้ือรองรับตลาดอาเซียน (คมชัดลึก 12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 8) 
 
ก13413  หมาก-พลู สมุนไพรรอยใจบาว-สาว (คมชัดลึก 12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 22) 
 
ก13556  หวงไขเลือดออก 2 เดือนดับแลว 16 สธ. เผยปวยอีกนับหม่ืนส่ังรณรงคกําจัดลูกน้ํา  
  (คมชัดลึก 12, 4167 (18 มี.ค. 2556) 3, 14) 
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ก13406  หองปฏิบัติหุนยนต (เดลินวิส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 10) 
 
ก13356  หุนยนตผูชวย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8848 (13 ธ.ค. 2555) 7) 
 
ก13380  อาหารตองหามสําหรับคนทอง (เดลินวิส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 6) 
 
ก13352  อินโดนีเซียนาทําธุรกิจแคไหน? (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ ASEAN+ 2, 64 (11 ธ.ค. 2555) 2) 
 
ก13397  เอกชนญ่ีปุนผวาจีนตอตาน เรงโยกธุรกิจเขาไทย-อาเซียน (กรุงเทพธุรกจิ 26, 8922  
  (25 ก.พ. 2556) 14) 
 
ก13400  เอ้ือเฟอนวัตกรรมสูสังคมผูมีรายไดนอย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




