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 BOOKS, THESES AND PAMPHLETS    
 
STANDARDS & REGULATIONS  
 
Std. 
ASTM   ASTM International. 
2014   Annual book of ASTM standards 2014 / ASTM International. West Conshohocken,  
 Pa. : ASTM International, c2014. 23 v. 
 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 
613.2   
ค 919   แคลบอม, เชอร่ี 
2554 ลางพิษพิชิตมะเร็ง / เชอร่ี แคลบอม, จอหน แคลบอม, ไมเคิล มาฮาเฟย ;  
 กนกพร กลีบบัว, ผูแปล. กรุงเทพฯ : ดไีลทพับลิชช่ิง, 2554. 292 หนา. 
 
005.3  
น 352   นวัตกรรมซอฟตแวรไทย / สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ (องคการมหาชน). กระทรวง 
2556   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2556. 139 หนา. 
 
613.2  
น 566    นิดดา หงษวิวฒัน. 
2556 อาหารตานโรค ลดไขมัน ลดโคเลสเตอรอล / นิดดา หงษววิัฒน. กรุงเทพฯ :  
 แสงแดด, 2556. 127 หนา. 
 
633.18   
บ 594 บุญหงษ จงคิด, ดร. 
2557 ขาวและเทคโนโลยีการผลิต / ดร.บุญหงษ จงคิด. พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ :  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557. 184 หนา. 
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อางอิง 
581.303   
ร 22    ราชบัณฑิตยสถาน. 
2556  อนุกรมวิธานพืช อักษร ค ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ :  
 ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 352 หนา.   
 
615.32374  
ส 315 สมุนไพร "หมามุย" ไวอากราพันธุไทย / กองบรรณาธิการ สํานักพิมพปญญาชน.  
2555  กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2555. 112 หนา. 
 
608.079 
น 352 สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ (องคการมหาชน). 
2556 สุดยอดนวัตกรรมไทย เลม 9 / สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน).  
ล. 9 กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2556. 151 หนา. 
 
สรางรายไดสรางอาชพี 
 
641.26  
ธ 157   ธนศักดิ์ ต้ังทองจิตร. 
2556 รวมสูตรน้ําสมุนไพร / ธนศักดิ์ ต้ังทองจิตร. กรุงเทพฯ : ส่ือสุขภาพ, 2556.  
 112 หนา. 
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PATENTS & INVENTIONS 

 

Pat.file  208 : Curcuma extract 

 
1.    US    6,235,287   Certain diterpenes and extracts or concentrates of  
      Curcuma amada containing them for use as medicaments.  
 

2.    US    6,440,468   Method for obtaining apolar and polar extracts of curcuma and  
      applications thereof. 
 

3.    US    2003/0,113,388  Methods of treatment for skin disorders using turmeric extract  
      and a hydroxy acid. 
 

4.    US    2004/0,126,442  Pharmacological activities of Curcuma longa extracts.    
 

5.    US      2005/0,244,522  Permeation enhancer comprising genus Curcuma or germacrone  
      for transdermal and topical administration of active agents. 
 

6.    US      2010/0,098,788  Extracts of curcuma and methods of use thereof.  
  

7.    US      2010/0,168,248  Process for producing enriched fractions of  
      tetrahydroxycurcumin and tetrahydrotetrahydroxy-curcumin  
      from the extracts of Curcuma longa.    
 

8.    US      2012/0,107,429  Composition for the prevention and treatment of influenza  
      virus infection and composition for suppressing neuraminidase  
      activity comprising turmeric extract.    
 

9.    US      2012/0,177,758  Composition comprising turmeric extract and zedoary extract. 
 

10.   US      2014/0,056,830  Method of producing a safe, whole-extract of curcuma for oral  
      and topical use. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

ประเทศไทย 
 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ 
 
 กสทช. มท. 1025 – 2557 มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 
  สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมส่ือสารระยะส้ัน (Short Range  
  Devices) ยานความถ่ีวิทยุ 57 - 66 GHz ในลักษณะ Wireless  
  Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area  
  Network (WPAN) 
 
 กสทช. มท. 1026 – 2557 มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 
  สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีฐาน และสถานีทวนสัญญาณ 
  กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล International Mobile  

 Telecommunications (IMT) ซ่ึงใชเทคโนโลยี Evolved  
 Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 
 

 กสทช. มท. 1027 – 2557 มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ 
  สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกขาย กิจการโทรคมนาคม 
  เคล่ือนท่ีสากล International Mobile Telecommunications  
  (IMT) ซ่ึงใชเทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio  
  Access (E-UTRA) 
  
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 มอก. 443 – 2556 แปงฝุนโรยตัว 
 

 มอก. 981 – 2556 แปงผัดหนาชนิดอัดแข็ง 
 

 มอก. 2085 – 2556 เกลือบริโภค (แกไขคร้ังท่ี 1) 
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 มอก. 2086 – 2556 เกลือบริโภคบริสุทธ์ิ (แกไขคร้ังท่ี 1) 
 

 มอก. 2618 – 2557 เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาแบบหมุนเหวีย่งดดูทางเดียว : คุณลักษณะท่ี 

 ตองการดานประสิทธิภาพพลังงาน 
 

 มอก. 27001 – 2556 เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคความม่ันคงปลอดภยั – ขอกําหนด 

 [ISO/IEC 27001:2005] ระบบการจัดการความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
 

 มอก. 29110 เลม 1 – 2557 วิศวกรรมซอฟแวร – ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจกัรชีวิต 

 [ISO/IEC TR 29110-1:2011] สําหรับองคกรขนาดเล็กมาก (VSE)  

 เลม 1 ภาพโดยรวม 
 

 มอก. 29110 เลม 2 – 2557 วิศวกรรมซอฟแวร – ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจกัรชีวิต 

 [ISO/IEC TR 29110-2:2011] สําหรับองคกรขนาดเล็กมาก (VSE)  

 เลม 2 กรอบการทํางานและการจัดแบงกลุม  
 

 มอก. 29110 เลม 3 – 2557 วิศวกรรมซอฟแวร – ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจกัรชีวิต 

 [ISO/IEC TR 29110-3:2011] สําหรับองคกรขนาดเล็กมาก (VSE)  

 เลม 3 ขอแนะนําการประเมิน 
  

 มอก. 29110 เลม 4 (1) – 2557 วิศวกรรมซอฟแวร – ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจกัรชีวิต 

 [ISO/IEC TR 29110-4:2011] สําหรับองคกรขนาดเล็กมาก (VSE)  

 เลม 4 (1) ขอกําหนดขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะ : กลุมขอมูล 

 แสดงลักษณะเฉพาะท่ัวไป 
  

 มอก. 29110 เลม 5 (1-2) – 2557 วิศวกรรมซอฟแวร – ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะวัฏจกัรชีวิต 

 [ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011] สําหรับองคกรขนาดเล็กมาก (VSE) 

 เลม 5 (1 - 2) ขอแนะนําดานบริหาร และดานวิศวกรรม : กลุม 

 ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะท่ัวไป : ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะ 

 พื้นฐาน 
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SELECTED ARTICLES 
 
Acrylamide in roasted barley grains : presence, correlation with colour and decrease during storage  
 (Food Additives & Contaminants : Part A 31 (6) 2014 : 995-1000)  
 
Advances in detector technology protects lives & assets (International Fire Protection (58) 2014 :  
 80-82)  
 
All climate is local (Scientific American 305 (3) 2011 : 56-59)  
 
Antibacterial activity of an effective essential oil formulated in liquid soap against skin bacteria  
 (Chiang Mai Journal of Science 41 (1) 2014 : 71-83) 
 
Antiosidant and antiglycation activities of some edible and medicinal plants (Chiang Mai Journal of  
 Science 41 (1) 2014 : 105-116)  
 
An approaching milestone for the ACI code : ACI 318-14 will offer benefits to design and  
 construction professionals (Concrete International 36 (1) 2014 : 35-38) 
 
Asia's dengue burden (BioSpectrum 9 (7) 2014 : 30-31)  
 
Bio-based resins for paints and coatings : moving beyond basic vegetable oils (Coatings Tech  
 10 (7) 2013 : 28-34) 
 
Biomaterials with controlled release of geranium essential oil (Journal of Essential Oil Research 
 26 (4) 2014 : 267-273) 
 
Challenges for Thai refineries (PTIT Focus Special Annual 2009 : 62-63)  
 
Classification of distinct seed carbohydrate profiles in soybean (Journal of Agricultural and Food  
 Chemistry 61 (5) 2013 : 1105-1111) 
 
Critical elements of household product preservation (HAPPI (Household & Personal Products  
 Industry) 51 (5) 2014 : 79-80, 82-85)  
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Cyanobacterial composition and microcystin accumulation in catfish pond (Chiang Mai Journal of  
 Science 41 (1) 2014 : 27-38) 
 
Dermatology's critical role in product development (HAPPI (Household & Personal Products  
 Industry) 51 (1) 2014 : 44-45) 
 
Determination of caffeine, myosmine, and nicotine in chocolate by headspace solid-phase  
 microextraction coupled with gas chromatography-tandem mass spectrometry (Journal of Food  
 Science 79 (2) 2014 : T251-T255) 
 
Determination of non-opioid analgesics in adulterated food and dietary supplements by LC-MS/MS  
 (Food Additives & Contaminants : Part A 31 (6) 2014 : 973-978) 
 
Determination of some heavy metals in human fair by ultrasonic acid digestion and atomic  
 absorption spectrophotometry (Chiang Mai Journal of Science 41 (1) 2014 : 148-155) 
 
Diffusivity of binary and ternary concrete mixture blends (ACI Materials Journal 111 (4) 2014 :  
 373-382) 
 
Does cigarette tax affect smokers? : The Thailand controversy (Journal of Health Research 28 (2)  
 2014 : 71-76) 
 
Durable concrete with modern air-entraining admixtures (Concrete International 36 (8) 2014 : 37-45) 
 
Early-age shrinkage behavior of portland limestone cement (Concrete International 36 (2) 2014 : 51-57) 
 
Eco-cement optimization using statistical mixture design method (ACI Materials Journal 111 (4)  
 2014 : 391-398) 
 
Effect of silver nanoparticle on lead-based art glass fabricated from Thailand Quartz Sands  
 (Chiang Mai Journal of Science 40 (6) 2013 : 963-970) 
 
Engines of innovation (Scientific American 305 (3) 2011 : 36-41) 
 
Fire protection of structural steelwork (International Fire Protection (58) 2014 : 47-48, 50) 
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Flexural testing of reinforced concrete beams with recycled concrete aggregates (ACI Structural  
 Journal 111 (3) 2014 : 607-616) 
 
Fly ash lodine number for measuring adsorption capacity of coal fly ash (ACI Materials Journal  
 111 (4) 2014 : 383-390) 
 
Glossary of terms used in medicinal chemistry. Part II (IUPAC recommendations 2013) (Pure and  
 Applied Chemistry 85 (8) 2013 : 1725-1758) 
 
A "green" industrial revolution : using chitin towards transformative technologies (Pure and Applied  
 Chemistry 85 (8) 2013 : 1693-1701) 
 
High acoustic frequency imaging (Ceramic Industry 164 (2) 2014 : 14-16) 
 
High-pressure thermal sterilization : food safety and food quality of baby food puree (Journal of  
 Food Science 79 (2) 2014 : M230-M237) 
 
In praise of lignin (Paper 360 8 (1) 2013 : 24-26) 
 
India's paper industry (Paper 360 8 (1) 2013 : 16-17) 
 
The inkjet squeeze : China's zircon market in the spotlight (Asian Ceramics (February) 2014 : 52-55) 
 
LC-MS/MS analytical procedure to quantify tris (nonylophenyl) phosphite, as a source of the 
 endocrine disruptors 4-nonylphenols, in food packaging materials (Food Additives &  
 Contaminants : Part A 31 (5) 2014 : 962-972) 
 
The Louisiana sugar industry : past, present and future (Sugar Journal 76 (8) 2014 : 10-14) 
 
A low temperature rise mixture for mass concrete (Concrete International 36 (8) 2014 : 48-53) 
 
Magnetic and photocatalytic behaviors of Ba-doped BiFeO3 nanofibers (International Journal of  
 Applied Ceramic Technology 11 (4) 2014 : 676-680) 
 
Metal nanoparticles for energy conversion (Pure and Applied Chemistry 85 (2) 2013 : 437-451) 
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Microsphere-based admixture for durable concrete : a replacement for conventional air entrainment  
 (Concrete International 36 (3) 2014 : 59-63) 
 
Model studies of migration from paper and board into fruit and vegetables and into TenaxTM as a 
 food simulant (Food Additives & Contaminants : Part A 31 (7) 2014 : 1301-1309) 
 
Monitoring of sulphites levels in shrimps samples collected in Puglia (Italy) by ion-exchange  
 chromatography with conductivity detection (Food Additives & Contaminants : Part B  
 7 (2) 2014 : 84-89) 
 
New alumina-based novel ceramic nanopigments : an alternative to the purple of cassius  
 (International Journal of Applied Ceramic Technology 11 (4) 2014 : 738-744)  
 
New test method to evaluate dynamic stability of self consolidating concrete (ACI Materials Journal  
 111 (3) 2014 : 299-307) 
 
Novel in vitro systems for prediction of veterinary drug residues in ovine milk and dairy products  
 (Food Additives & Contaminants : Part A 31 (6) 2014 : 1026-1037) 
 
Oxygen reduction fire prevention (International Fire Protection (58) 2014 : 76-78) 
 
Performance of portland limestone cement concrete pavements (Concrete International 36 (1) 2014 :  
 40-45) 
 
Pharmacognostic study of Hydnocarpus anthelminticus seeds endemic to Thailand (Journal of  
 Health Research 28 (1) 2014 : 65-69) 
 
The phytochemcial properties of a new citrus hybrid (Citrus hystrix x Citrus microcarpa) (Science  
 Asia 40 (2) 2014 : 121-124) 
 
Potential of medicinal plants as antimicrobial and antioxidant agents in food industry : a hypothesis  
 (Journal of Food Science 79 (2) 2014 : R129-R137) 
 
Potential pharmaceutical uses of the isolated compounds from silkworm excreta (Chiang Mai  
 Journal of Science 41 (1) 2014 : 97-104) 
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Powering ahead : Thailand looks to cement leadership (Asian Ceramics (December/January)  
 2014 : 36-37) 
 
Processing, characterization, and modeling of room-temperature-vulcanized silicone-derived  
 ceramic foams (Journal of the American Ceramic Society 97 (3) 2014 : 733-741) 
 
Production of apple-based baby food : changes in pesticide residues (Food Additives & Contaminants :  
 Part A 31 (6) 2014 : 1089-1099) 
 
Properties of mortar using cubes, prism halves, and cylinder specimens (ACI Materials Journal  
 111 (4) 2014 : 443-454) 
 
Quality of prepackaged powdered materials used in construction : what can be done to improve it?  
 (Concrete International 36 (4) 2014 : 43-47) 
 
Residue behaviour of six pesticides in button crimini during home canning (Food Additives &  
 Contaminants : Part A 31 (6) 2014 : 1081-1088) 
 
Silver migration from nanosilver and a commercially available zeolite filler polyethylene composites  
 to food simulants (Food Additives & Contaminants : Part A 31 (6) 2014 : 1130-1138) 
 
Size effect on biaxial flexural strength of concrete (ACI Materials Journal 111 (3) 2014 : 319-326) 
 
Solubility phenomena related to CO2 capture and storage (Pure and Applied Chemistry 85 (11) 2013 :  
 2051-2058) 
 
Some highs and lows (and in-betweens) of solubility measurements of solid electrolytes (Pure and  
 Applied Chemistry 85 (11) 2013 : 2077-2087) 
 
Street-savvy : meeting the biggest challenges starts with the city (Scientific American 305 (3) 2011 :  
 26-29) 
 
Stroke incidences and related factors among employees working at the central office of the  
 electricity generating authority of Thailand (EGAT) : a prospective-descriptive study  
 (Journal of Health Research 28 (1) 2014 : 13-21) 
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Studies on fresh and hardened properties of recycled aggregate concrete with quarry dust  
 (ACI Materials Journal 111 (3) 2014 : 283-289) 
 
A survey on the heavy metal contents in Chinese traditional egg products and their potential health  
 risk assessment (Food Additives & Contaminants : Part B 7 (2) 2014 : 99-105) 
 
Synthesis, crystal structure, spectroscopic and thermal analysis of strontium pyrophosphate dihydrate  
 nanoparticles (International Journal of Applied Ceramic Technology 11 (4) 2014 : 663-669) 
 
Thailand oil distribution study (PTIT Focus Special Annual 2009 : 71-80)  
 
Thermal conductivity of very porous kaolin-based ceramics (Journal of the American Ceramic  
 Society 97 (3) 2014 : 938-944) 
 
Total mercury in milled rice and brown rice from China and health risk evaluation (Food Additives  
 & Contaminants : Part B 7 (2) 2014 : 141-146) 
 
Workability and mechanical properties of heavyweight magnetite concrete (ACI Materials Journal  
 111 (3) 2014 : 273-282) 
 
World copper : new projects arrive as prices slide (Engineering and Mining Journal 24 (9) 2013 :  
 52-54, 56-60)  
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INFORMATION FILES 
 
IF 32 (33)  Analysis and prediction of transfer length in pretensioned, prestressed  

      concrete members (ACI Structural Journal 111 (3) 2014 : 549-559)  
 

IF 20 (84)   Biofilms in drinking water : problems and solutions (RSC Advances  
  3 (8) 2013 : 2520-2533 (online))  
 
IF 68 (91)   Bone mineral density in residents of care facilities for the aged and effect of 
  pharmacotherapy (Yonago Acta Medica 57 (1) 2014 : 45-52)  
 
IF 101 (76)  Calibration and use of the heating microscope for indirect evaluation of the 
  viscosity and meltability of archeological glasses (International Journal  
  of Applied Glass Science 5 (2) 2014 : 161-177)  
 
IF 110 (177)  Characterization and phylogenetic analysis of biosurfactant-producing  
 Bacterial isolated from palm oil contaminated soils (Songklanakarin  
 Journal of Science and Technology 36 (2) 2014 : 163-175)  
 
IF 142 (120)  Developing nanotechnological strategies for green industrial processes  
   (Pure and Applied Chemistry 85 (8) 2013 : 1655-1669)   
 
IF 135 (86)  Development of a defined starter culture mixture for the fermentation  
  of sato, a Thai rice-based alcoholic beverage (Science Asia 40 (2)  
  2014 : 125-134)  
 
IF 84 (111)  Effect of coating time on LPP treated silk fabric coated with ZnO2  
  nanoparticles (Chiang Mai Journal of Science 40 (6) 2013 : 1000-1005)  
 
IF 27 (24)   Firefighting foam advancement... then&now (International Fire Protection 
  (58) 2014 : 52-54, 56) 
 



- 13 - 
 
 

IF 33 (56)   Food contact substances and chemicals for concern : a comparison of  
  inventories (Food Additives & Contaminants Part A. 31 (8) 2014 :  
  1438-1450) 
 
IF 101 (77)  Glass-ceramic foams from borosilicate glass waste (International  

 Journal of Applied Glass Science 5 (2) 2014 : 136-145)  
 

IF 55 (120)   The influence of deep frying using various vegetable oils on acrylamide 
  formation in sweet potato (Ipomoea batatas L.Lam) chips 
  (Journal of Food Science 79 (1) 2014 : T115-T121)  
 
IF 46 (49)   Influence of ozone and radical chemistry on limonene organic aerosol  
  production and thermal characteristics (Environmental Science &  
  Technology 46 (21) 2012 : 11660-11669)  
 
IF 91 (95)   Negative effects of Aloe vera gel on paracetamol-induced liver injury in rats 
  (Science Asia 40 (1) 2014 : 42-47)  
 
IF 50 (217)  Plastics additives and green chemistry (Pure and Applied Chemistry  
  85 (8) 2013 : 1611-1624) 
 
IF 83 (159)  A safety checklist for laboratories (Chemical Engineering 121 (8) 2014 :  
  54-56) 
 
IF R000451  Strategies for improving the efficiency of semiconductor metal oxide  
  photocatalysis (Material Horizons 1 (4) 2014 : 400-410 (online))  
 
IF 92 (187)  Structural and mechanical properties of nanoporous silica (Journal of  
  the American Ceramic Society 97 (3) 2014 : 772-781) 
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IF 83 (158)  Sustainable analytical chemistry-more than just being green (Pure and  
 Applied Chemistry 85 (12) 2013 : 2217-2229) 
 
IF R000450  Trace level detection and identification of nitro-based explosives by  
  surface-enhanced raman spectroscopy (Journal of Raman  
  Spectroscopy 44 (3) 2013 : 463-468) 
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บทความวารสารไทย 
 

1% มนุษย 99% แบคทีเรีย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 25 (Jul. 2013) 42-48)  
 
2050 น้ํามันจะไดมาจากธรรมชาติรอบตัว (SCIENCE ILLUSTRATED No. 30 (Feb. 2014) 32-39) 
 
5 คุณสมบัติอัศจรรยของใยแมงมุม (SCIENCE ILLUSTRATED No. 30 (Dec. 2013) 71-75) 
 
"A, B, C" กลยุทธงายๆในการจัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ (TECHNOLOGY PROMOTION  
 40, 229 (Jun.-July 2013) 68-71) 
 
C.G.S. ควา 2 รางวัล ในงานสถาปนิก '56 พรอมเปดตัวผลิตภัณฑ รีบอรด ตอบโจทยงานออกแบบและ 
 นิทรรศการดานอุตสาหกรรม (MODERN MANUFACTURING 11, 124 (Jun. 2013) 40-43) 
 
ED 95 เช้ือเพลิงชีวภาพ เคร่ืองยนตดเีซล เกิดสวีเดน โตสวีเดน จะอยูเมืองไทย (MODERN  
 MANUFACTURING 11, 123 (May 2013) 74-77) 
 
Energy Storage เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (ตอนท่ี 2) (TECHNOLOGY PROMOTION 40, 229 
 (Jun.-July 2013) 64-67) 
 
Heterogeneous Network เม่ือหลากหลายเทคโนโลยีส่ือสารไรสายกลายเปนหนึ่ง (เซมิคอนดักเตอร 
 อิเล็กทรอนิกส ฉ. 376 (ก.ย. 2555) 116-124) 
 
Horten Ho229 เคร่ืองบินลองหนแบบแรกของโลกตนแบบ F-117 และ B-2 (วารสารเทคโนโลยีปองกัน 
 ประเทศ 2, 8 (Oct.-Dec. 2012) 60-65) 
 
SMEs ไทยจะปรับตัวอยางไร เพื่อเขาสู AEC (MODERN MANUFACTURING 11, 124 (Jun. 2013) 
 78-80) 
 
Thai Delicious ศาสตรแหงรสชาติอาหารไทย (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็ก 
 และเยาวชน 8, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 8-11) 
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กระบวนการผลิต...แกวพรุน (เซรามิกส 16, 30 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 20-25) 
 
กลยทุธการตลาดสําหรับ E- Business 2013 (MODERN MANUFACTURING 11, 125 (Jul. 2013) 86-89) 
 
กลองโทรทรรศนจนัทราคนพบหลุมดําใหญยักษ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 27 (Sep. 2013) 28-33) 
 
กองทัพโดรนบุกโลก (SCIENCE ILLUSTRATED No.24 (Jun. 2013) 48-53) 
 
กัญชา ยาแผนปจจุบัน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 26 (Aug. 2013) 65-67) 
 
การฝกทางทหารดวยเคร่ืองจําลองสถานการณ Simulator training for Combat situation (วารสาร 
 เทคโนโลยีปองกันประเทศ 2, 6 (Apr.-Jun. 2012) 58-63) 
 
การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ : การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย  
 (TINT MAGAZINE issue 23 (Apr.-Jun. 2012) 4-9) 
 
กิน "ขา" สารพัดอรอย (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 570 (มี.ค. 2557) 100-101) 
 
เกราะกันกระสุน (วารสารเทคโนโลยีปองกันประเทศ 2, 6 (Apr.-Jun. 2012) 54-57) 
 
แกนตะวัน มหัศจรรยพืชเศรษฐกิจตัวใหม (TECHNOLOGY PROMOTION 40, 229 (Jun.-July 2013)  
 90-92) 
 
แกวพรุน (เซรามิกส 16, 30 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 16-19)   
 
ขาวกลองลืมผัว อบกรอบ ปรุงรส พรอมรับประทาน (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 570 (มี.ค. 2557)  
 112-113) 
 
ขุดแรในเหมืองลึก 10 กม.ใตพื้นพิภพ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 19 (Jan. 2013) 50-55) 
 
ความรูใกลตัว ในการถนอมอาหารจากเน้ือปลา (วารสาร อพวช. 12, 137 (พ.ย. 2556) 18-21) 
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ความสําคัญของการตรวจวดัอุณหภูมิความช้ืนในอุตสาหกรรมอาหาร (TECHNOLOGY  
 PROMOTION 40, 229 (Jun.-July 2013) 85-88) 
 
ความเสียหายจากการกรีดยางตนเล็ก (วารสารยางพารา 33, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 20-33) 
 
คารบอน ฟุตปร้ินกับอุตสาหกรรมการผลิต (Carbon footprinting and production manufacturing) 
 (MODERN MANUFACTURING 11, 125 (Jul. 2013) 82-85) 
 
คุณสมบัติของฉนวนโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งในงานกอสราง และการใชโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง อยาง 
 ปลอดภัยจากอัคคีภัย (11) (วารสารสมาคมเคร่ืองทําความเย็นไทย 12, 39 (ต.ค. 2556) 7-10) 
 
เคร่ืองบินขนาดใหญท่ีสุดในโลกสงมนุษยสูอวกาศ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 25 (Jun. 2013) 
 68-71) 
 
เคร่ืองปนดินเผาเขียนลาย ทําดวยใจ ใหดวยคุณคา (เสนทางเศรษฐี 19, 336 (พ.ย. 2556) 46-47) 
 
เคร่ืองวัดความสูงของตนไม (Clinometer) (นิตยสาร สสวท. 41, 180 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 48-51) 
 
โครงการหุนยนตการแพทยช้ันสูง (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน 
 8, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 12-15) 
 
ใครคนพบอิเล็กตรอน (TINT MAGAZINE issue 23 (Apr.-Jun. 2012) 22-26) 
 
จากหองแล็บสูชีวิตจริง : ยนีบําบัดสุดยอดวิธีรักษาโรคมาถึงแลว (SCIENCE ILLUSTRATED  
 No. 18 (Dec. 2012) 56-59) 
 
จีนมุงพิชิตดวงจันทร (SCIENCE ILLUSTRATED No. 24 (Jun. 2013) 64-69) 
 
จลิุนทรียกับพลาสติก (นิตยสาร สสวท. 41, 182 (พ.ค.-มิ.ย. 2556) 10-12) 
 
เช้ือเพลิงนิวเคลียรหลอมละลายจากอุบัติเหตุท่ีฟุกุชิมะแมจะนากลัวท่ีจริงมีความเส่ียงดานสุขภาพ 
 นอยท่ีสุด (TINT MAGAZINE ISSUE 30 (Nov.-Dec. 2013) 17-19) 
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ซาฟารีในบาน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 26 (Aug. 2013) 74-77)  
 
ตึกสูงใตดิน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 25 (Jul. 2013) 58-62) 
 
ทศวรรษแหงตึกยักษ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 30 (Feb. 2014) 24-31) 
 
เทคโนโลยีเวบ็ยุคหนา (วารสารเทคโนโลยีปองกันประเทศ 2, 6 (Apr.-Jun. 2012) 24-29) 
 
ธัญพืชเต็มเมล็ด (Whole Grain) สําคัญอยางไร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 555 (ก.ค. 2556) 92, 94)  
 
นักผจญเพลิง เวอรช่ัน 2.0 (SCIENCE ILLUSTRATED No. 30 (Dec. 2013) 59-63) 
 
แนวคิดในการออกแบบชุดตรวจจับลุกออกจากเตยีงของผูสูงอายุ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส  
 ฉ. 376 (ก.ย. 2555) 146-149) 
 
ปลดปลอยพลังงานออกไปเพื่อโลกสีเขียว (เทคนิคเคร่ืองกลไฟฟาอุตสาหการ 29, 344 (พ.ย. 2555) 60-61) 
 
ปจจุบันนี้ นักดาราศาสตรม่ันใจวา เราไมไดอยูตามลําพังในเอกภพ! (SCIENCE ILLUSTRATED  
 No. 25 (Jul. 2013) 28-41) 
 
ปจจุบันแนวโนมในอนาคตของระบบทําความเยน็แบบแอมโมเนียและอุปกรณควบคุม (วารสารสมาคม 
 เคร่ืองทําความเย็นไทย 12, 39 (ต.ค. 2556) 13-16) 
 
ผลเสียของการใชน้ําหมักชีวภาพและน้ําสมควันไมในการจับตัวยาง (วารสารยางพารา 33, 2 (เม.ย.-มิ.ย.  
 2555) 4-22) 
 
ผาทอ ภูมิปญญา เอกลักษณ "ชาวไทล้ือ" (เสนทางเศรษฐี 19, 339 (ธ.ค. 2556) 48-49) 
 
พลังงานนิวเคลียร กับการใชประโยชน กล่ันน้ําทะเล(ตอนท่ี 2) (TINT MAGAZINE issue 28 (Jul.-Aug.  
 2013) 18-21) 
 
ภาพกลางคืนสุดพิเศษ ฉายภาพโลกใหม (SCIENCE ILLUSTRATED No. 26 (Aug. 2013) 58-63) 
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มนุษยเปนอาหารโปรดของเหามานานถึง 25 ลานปแลว (SCIENCE ILLUSTRATED No. 27  
 (Sep. 2013) 34-41) 
 

รถยนตประหยัดพลังงาน 'ECO-Car' (นิตยสาร สสวท. 41, 180 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 3-6)  
 

รถยนตสมัยนีใ้ชแบตเตอร่ีแทนนํ้ามัน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 27 (Sep. 2013) 70-73) 
 

รอบรู – กลูโคซามีน (เสนทางเศรษฐี 19, 336 (พ.ย. 2556) 91) 
 

ระบบยานไรคนขับ (Unmanned Vehicle System) กับภารกิจการจัดการภัยพิบัติ (วารสารเทคโนโลยี 
 ปองกันประเทศ 2, 6 (Apr.-Jun. 2012) 46-53) 
 

รังสีมีผลตอมนุษยอยางไร ? (TINT MAGAZINE issue 24 (Jul.-Sep. 2012) 14-17) 
 

แรงบันดาลใจกับการออกแบบและข้ันตอนการทาํงานออกแบบ (เซรามิกส 16, 30 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 43-48) 
 

โรคลมชักลึกลับทรมานเด็กสาวกวา 10 ป (SCIENCE ILLUSTRATED No. 27 (Sep. 2013) 74-79) 
 

ลูกของเซลลผิวหนัง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 26 (Aug. 2013) 54-57) 
 

ลูทางการลงทุนในมองโกเลียกับนายกฯ ยิง่ลักษณ "บานปู" พรอมนํารองปกธงไทย (MODERN 
 MANUFACTURING 11, 124 (Jun. 2013) 74-77) 
 

ไวรัสกําจัดมะเร็ง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 18 (Dec. 2012) 66-67) 
 

ไวรัสตับอักเสบบี (FOR QUALITY 20, 196 (Feb. 2014) 35-36) 
 
ศาสตรและศิลปแหงการรับเสียง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 26 (Aug. 2013) 37-43) 
 

สงครามการพฒันา สายพันธุมะเขือเทศ (TECHNOLOGY PROMOTION 40, 229 (Jun.-July 2013) 74-76) 
 

สถาบันฯ ส่ิงทอ เปดแผนยกระดับ 5 จังหวดัชายแดนใตสูเปาหมายการสรางฐานการผลิตเส้ือผาแฟช่ัน 
 มุสลิมใน AEC (MODERN MANUFACTURING 11, 125 (Jul. 2013) 32) 
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สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมฉบับใหม (IOS 14001:2015-CD2) ตอนท่ี 1  
 (FOR QUALTIY 20, 196 (Feb. 2014) 9-11) 
 
สวิตชลับภายในสมอง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 27 (Sep. 2013) 56-61)  
 
สัตวกับรังสีอินฟราเรด (TINT MAGAZINE ISSUE 30 (Nov.-Dec. 2013) 14-16) 
 
สารพิษจากการเผาในท่ีโลง (GREEN RESEARCH 10, 25 (ธ.ค. 2556) 1-4) 
 
เส้ือเกราะ Modular (วารสารเทคโนโลยีปองกันประเทศ 2, 6 (Jul.-Sep. 2012) 34-37) 
 
หลนรวงจากหวงอวกาศ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 19 (Jan. 2013) 22-27) 
 
เหลียวมองมลภาวะทางอากาศของมาเลย (MODERN MANUFACTURING 11, 124 (Jun. 2013) 86-89) 
 
อ็องบรัว ปาเร (Ambroisc Paré) บิดาของศัลยกรรมศาสตรสมัยใหม (นิตยสาร สสวท. 40, 179 (ก.ย.-ต.ค. 
 2555) 54-57) 
 
อากาศระหํ่า (SCIENCE ILLUSTRATED No.24 (Jun. 2013) 36-43) 
 
อาวุธหินชวยพัฒนาสมองมนุษย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 27 (Sep. 2013) 50-55) 
 
อาวุธใหมสังหารแบคทีเรียจอมดื้อ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 30 (Feb. 2014) 40-45) 
 
โอโซนท่ีคุณรูจักเปนอยางไร (นิตยสาร สสวท. 40, 179 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 29-33) 
 
ไอนสไตนคนพบ E = MC2 จริงหรือ? (TINT MAGAZINE ISSUE 30 (Nov.-Dec. 2013) 20-22) 
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กฤตภาค 
 

ก14414  ก.อุตฯ-สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปดตัวโครงการสรางตราสินคา 
 เชิงสรางสรรคสําหรับ OTOP (แนวหนา 34, 11850 (24 ก.ย. 2556) 14) 
  
ก14443  กินถ่ัวไมกลัว 'อวน' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9139 (พ.ย. 2556) 3) 
 
ก14439  กินโปรตีนจากสัตวหรือพืชดี?!? (เดลินิวส ฉ. 23,361 (28 ก.ย. 2556) 28) 
 
ก14450  ไกงวง (เดลินิวส ฉ. 23,365 (2 ต.ค. 2556) 28) 
 
ก14421  ขาวแตนสมุนไพรสายทิพย ขนมไทยพันหนา (สยามรัฐ 64, 22066 (25 ก.ย. 2556) 16) 
 
ก14425  คลังขอมูลน้ําและภูมิอากาศแหงชาติ (เดลินวิส ฉ. 23,359 (26 ก.ย. 2556) 10) 
 
ก14429  ความม่ันคงดานพลังงานกับสัมปทานปโตรเลียม (3) (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9135 (26 ก.ย.  
 2556) 10) 
 
ก14412  ความรวมมือผลิตเซรุมตานพิษหนอไมปบ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9133 (24 ก.ย. 2556) 07) 
 
ก14461  คอปเตอรบินไดดวยสมารทโฟน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9143 (4 ต.ค. 2556) 9) 
 
ก14401  คุกกี้ทานตะวนัผสมช็อกโกแล็ตชิพ ขนมดแูลสุขภาพ (สยามรัฐ 64, 22064 (23 ก.ย. 2556) 16) 
 
ก14410  เครียด นอนไมหลับ ระวังตอมไทรอยดเปนพิษ (คมชัดลึก 12, 4357 (24 ก.ย. 2556) 22) 
 
ก14420  เคร่ืองเตือนแกสร่ัวแบบไรสาย ไอเดยีสาววศิวฯเทคโนโลยีมหานคร (สยามรัฐ 64, 22066  
 (25 ก.ย. 2556) 17) 
 
ก14404  'เคร่ืองปูพลาสติก' พวงทายรถแทรกเตอร ชวยเสริมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกร 
 ผูปลูกพืชผัก (แนวหนา 34, 11849 (23 ก.ย. 2556) 13) 
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ก14453  เคร่ืองหอม 'ทํามาดี' เวชสําอางสมุนไพร (สยามรัฐ 64, 22073 (2 ต.ค. 2556) 16) 
 
ก14438  'จักสาน' ใบลานจากภูมิปญญาสูผลิตภัณฑ5ดาว 'บานทับลาน' (คมชัดลึก 12, 4361  
 (28 ก.ย. 2556) 11) 
 
ก14405  'จีน-มาเลย' เขมซัลเฟอรไดออกไซด (แนวหนา 34, 11849 (23 ก.ย. 2556) 13) 
 
ก14444  จี้รัฐสรางศูนยทดสอบยาง ลดข้ันตอน-เพิ่มโอกาสตลาด (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9139 (30 ก.ย.  
 2556) 30) 
 
ก14452  จุฬาฯพัฒนาชุดตรวจเอดสดือ้ยาสําเร็จ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9141 (2 ต.ค. 2556) 9) 
 
ก14449  เจลขาวหามเลือด แชมปนวัตกรรม (เดลินวิส ฉ. 23,364 (1 ต.ค. 2556) 1, 16) 
 
ก14458  ชาเขียวใบหมอน...เคร่ืองดื่มบํารุงสุขภาพ (สยามรัฐ 64, 22074 (3 ต.ค. 2556) 16) 
 
ก14434  ชูหวงโซสีเขียวช้ินสวนยานยนต ยกระดับผลิต-ฝากีดกันการคา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9136  
 (27 ก.ย. 2556) 07) 
 
ก14465  'ตรวจหาเช้ือไวรัส HPV จากปสสาวะ' เทคนิคใหมชวยวนิิจฉัย 'มะเร็งปากมดลูก'  
 (เดลินวิส ฉ. 23,369 (6 ต.ค. 2556) 4) 
 
ก14464  ตอยอดเคร่ืองผลิตน้ําตาลลําไยสูการคา (คมชัดลึก 12, 4368 (5 ต.ค. 2556) 11) 
 
ก14436  ติดตามดวงตาหาจุดติดปาย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9136 (27 ก.ย. 2556) 8) 
 
ก14463  'ตุกตาอีสาน' โอท็อปจังหวดั ชูเส้ือผา-วัฒนธรรมรุกอาเซียน (คมชัดลึก 12, 4368 (5 ต.ค. 
 2556) 11) 
 
ก14416  'ทอน้ําตาอุดตัน' รักษาไดไรแผลเปน (คมชัดลึก 12, 4358 (25 ก.ย. 2556) 22) 
 
ก14428  ทานภีทรงเลา 'ในหลวง' รับส่ัง โครงการหลวงด ี(คมชัดลึก 12, 4359 (26 ก.ย. 2556) 29) 
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ก14446  เท่ียวไปกับธรณีวิทยาไอซแลนด (2) (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9139 (30 ก.ย. 2556) 12) 
 
ก14426  นักโภชนาการแนะเมนูชูสุขภาพตานโรคหวัด (แนวหนา 34, 11852 (26 ก.ย. 2556) 21) 
 
ก14462  นักวจิัยขอเดินหนาจีเอ็มโอ ศึกษา 'ขาวโพด' ในไรนา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9143 (4 ต.ค.  
 2556) 15) 
 
ก14407  น้ําพริกกรอบสมุนไพร ภูมิปญญาชาวแมเมาะ (สยามรัฐ 64, 22065 (24 ก.ย. 2556) 16) 
 
ก14456  น้ํามันมะกอก เคล็ดลับตานความชรา (1) (คมชัดลึก 12, 4366 (3 ต.ค. 2556) 22) 
 
ก14459  น้ํามันมะกอก เคล็ดลับตานความชรา (จบ) (คมชัดลึก 12, 4367 (4 ต.ค. 2556) 22) 
 
ก14451  'นิมิตร เทียมมงคล' กับนวัตกรรมใหมเพาะถ่ัวงอกในขวดพลาสติก (เดลินิวส ฉ. 23,365  
 (2 ต.ค. 2556) 28) 
 
ก14408  ป.ป.ส.รับลูกปลดล็อก 'ใบกระทอม' ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 (เดลินิวส ฉ. 23,357 
 (24 ก.ย. 2556) 2) 
 
ก14448  เปลือกเงาะ (เดลินิวส ฉ. 23,364 (1 ต.ค. 2556) 24) 
 
ก14469  เปดงานวิจัยเดก็อาชีวะ ตีโจทยยางพาราตกตํ่า (คมชัดลึก 12, 4371 (8 ต.ค. 2556) 10) 
 
ก14460  แปรรูปกุงขาวแกวเปน 'กุงยาง' สูผลิตภัณฑ 5 ดาว บานโคกไคร (คมชัดลึก 12, 4367  
 (4 ต.ค. 2556) 12) 
 
ก14417  แปรรูปสมุนไพรสู 'เคร่ืองดื่ม' สูตรบานรองข้ีเหล็ก-ทําเงินแสน (คมชัดลึก 12, 4358  
 (25 ก.ย. 2556) 12) 
 
ก14411  แปลง 'ตอไม' เปนเฟอรนิเจอร อาชีพทําเงินชาวบาน 'บากชุม' (คมชัดลึก 12, 4357  
 (24 ก.ย. 2556) 12) 
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ก14422  ผลไมแชอ่ิมบานถนนใหม สรรพคุณทางยาสารพัดประโยชน (สยามรัฐ 64, 22067  
 (26 ก.ย. 2556) 16) 
 
ก14427  ผาตัดกระดกูสันหลัง 'ผานผิวหนัง' (คมชัดลึก 12, 4359 (26 ก.ย. 2556) 22) 
 
ก14457  ผิวสวยไดทุกวนัดวยไลโคปนในมะเขือเทศ (แนวหนา 34, 11859 (3 ต.ค. 2556) 19) 
 
ก14418  แผนสํารอง (Plan-B) ในการแกปญหาการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศโลก (3) (กรุงเทพธุรกิจ 
 26, 9134 (25 ก.ย. 2556) 10) 
 
ก14468  พัฒนาพันธุปาลมฯ ใหผลผลิตสูง (1) (คมชัดลึก 12, 4370 (7 ต.ค. 2556) 12) 
 
ก14409  พัฒนาส่ิงเหลือท้ิงทางการเกษตร สรางมูลคา เพิ่มความแกรง 'วัสดุกอสราง' (เดลินิวส  
 ฉ. 23,357 (24 ก.ย. 2556) 4) 
 
ก14441  'พีทีทีจีซี' จับมือโครงการหลวง-สกว.พัฒนาพลาสติกเพื่อการเกษตรยอยสลายได  
 (สยามรัฐ 64, 22070 (29 ก.ย. 2556) 2) 
 
ก14413  ไฟเขียว 8 มาตรฐานสินคาเกษตร (แนวหนา 34, 11850 (24 ก.ย. 2556) 13) 
 
ก14430  มะเขือเทศ (คมชัดลึก 12, 4360 (27 ก.ย. 2556) 21) 
 
ก14435  มะพราว 'ติดฝา' นวัตกรรมพรอมเสิรฟ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9136 (27 ก.ย. 2556) 8) 
 
ก14431  มะละกอ ผลไมชะลอความแก (คมชัดลึก 12, 4360 (27 ก.ย. 2556) 22) 
 
ก14432  โยเกิรต3สไตลจาก'ขาวก่ําลืมผัว' อาหารเพื่อสุขภาพฤทธ์ิตานมะเร็ง (คมชัดลึก 12, 4360  
 (27 ก.ย. 2556) 12) 
 
ก14442  โยเกิรตขาวก่ํา (คมชัดลึก 12, 4363 (30 ก.ย. 2556) 12) 
 
ก14447  โยเกิรตสีมวงแบรนด 'หองแล็บ' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9140 (1 ต.ค. 2556) 9) 
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ก14437  รถยนตพลังงานแสงอาทิตยดีไซนปกติ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9136 (27 พ.ย. 2556) 8) 
 
ก14433  เรงเพาะเนื้อเยือ่พืช 'TIB' มุงเชิงธุรกิจ (คมชัดลึก 12, 4360 (27 ก.ย. 2556) 12) 
 
ก14415  โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหนิสะอาด Tanjung Bin Power กับ 3 ขาแหงความสําเร็จ  
 (เดลินวิส ฉ. 23,358 (25 ก.ย. 2556) 13) 
 
ก14419  ลดกีดกนัการคา-เจาะตลาดใหมหนุนสงออก ดันสินคาโอทอปไทยบุกตลาดโลก (สยามรัฐ  
 64, 22066 (25 ก.ย. 2556) 7) 
 
ก14402  วันมหดิล : รําลึกถึงพระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน (สยามรัฐ 64, 22064 (23 ก.ย.  
 2556) 18) 
 
ก14406  วานหางจระเข สมุนไพรสูโรคเบาหวาน (จบ) (คมชัดลึก 12, 4356 (23 ก.ย. 2556) 22) 
 
ก14470  วิจัยพบสารออกฤทธ์ิ 'เนระพูสีไทย' มฟล.เตรียมตอยอดสูเชิงพาณิชย (คมชัดลึก 12, 4371  
 (8 ต.ค. 2556) 12) 
 
ก14445  วิทยาศาสตรยกระดับชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9139 (30 ก.ย. 2556) 9) 
 
ก14423  ศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ ดานการเกษตรผสมผสาน จ.นราธิวาส (เดลินิวส  
 ฉ. 23,359 (26 ก.ย. 2556) 28) 
 
ก14424  สธ.พัฒนา 'ชุดตรวจเช้ือเอดสดื้อยา' อีกหนึ่งผลงานความสําเร็จจากนกัวิจยัไทย (เดลินิวส  
 ฉ. 23,359 (26 พ.ย. 2556) 29) 
 
ก14454  'สละแชอ่ิม' ของฝากนาสาร ผลิตภัณฑ 'สวนสละอาทิตย' (คมชัดลึก 12, 4365  
 (2 ต.ค. 2556) 12) 
 
ก14455  'สํามะงา' สมุนไพรหายาก (คมชัดลึก 12, 4365 (2 ต.ค. 2556) 12) 
 
ก14466  หนากาก LED กระตุนคอลลาเจน (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9146 (7 ต.ค. 2556) 13) 



- 26 - 
 

ก14403  อย.ปรับการควบคุมถุงบรรจุโลหิต (แนวหนา 34, 11849 (23 ก.ย. 2556) 21) 
 
ก14440  อาคารอนุรักษ...เพื่อโลกท่ีเรารัก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9138 (29 ก.ย. 2556) 7) 
 
ก14467  เฮิรบแคร...ผลิตภัณฑสมุนไพรบํารุงความงาม (สยามรัฐ 64, 22078 (7 ต.ค. 2556) 16) 


