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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 
AGRICULTURE  
 
632   
พ 786  พิสุทธิ์ เอกอ านวย. 
2559 โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ = Diseases and  
 pests of economic importance / พิสุทธิ์ เอกอ านวย.  
 พิมพ์ครั้งที่ 5. เชียงใหม่ : สวนสัตว์แมลงสยาม, 2559.  
 704 หน้า. 
 
 
 
630.284   
ร 161 รวมสุดยอดนวัตกรรมใหม่ สู่ AEC / บรรณาธิการ  
2556 อภิชาติ ศรีสอาด. สมุทรสาคร : นาคาอินเตอร์มีเดีย,  
 2556. 152 หน้า. 
 
 
 

BIOMASS ENERGY   
 
628.7466   
ANI  Animal manure recycling : treatment and management /  
 edited by Sven G. Sommer, Morten L., Christensen,  
 Thomas Schmidt, Lars Stoumann Jensen. Chichester,  
 Wiley, c2013. xvi, 364 p. 
  
 
 
 
BIOTECHNOLOGY 
 
610.284   
BIO  Biosensors nanotechnology / edited by Ashutosh Tiwari  
 and Anthony P.F. Turner. Beverly, MA :  
 Scrivener Publishing, Wiley, c2014. xvi, 529 p.  
 (Advanced materials series). 
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363.19264  
POM  Pometto III, Anthony L. 
2nd ed.  Biofilms in the food environment / edited by  
 Anthony L. Pometto III, Ali Demirci. 2nd ed.  
 Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell,  
 c2015. xiv, 294 p. 
 
 
 
BUILDING & BUILDING MATERIALS 
 
690   
ALL  Allen, Edward. 
6th ed.  Fundamentals of building construction :  
 materials and methods / Edward Allen and  
 Joseph Iano. 6th ed. Hoboken, N.J. : Wiley,  
 c2014. xii, 1007 p. 
 
 
 
BUSINESS 
 
338.17318   
อ 541  อัทธ์ พิศาลวานิช. 
2558 ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /  
 อัทธ์ พิศาลวานิช. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย, 2558. 363 หน้า. 
 
 
 
COMPILING FILES 
 
BSTI   
CF-95 งา : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป (Sesame : products and 
 processing) : แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /  
 ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านักฯ , 2560. 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า). 
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
572.565  
FOO  Food oligosaccharides : production, analysis, and  
 bioactivity / edited by F. Javier Moreno  
 and Maria Luz Sanz. Chichester :  
 Wiley-Blackwell, c2014. xx, 530 p.  
 (Institute of Food Technologists series). 
 
 
 
 
631.584  
ศ 448  ศิริกุล ซื่อต่อชาติ. 
2558  My organic life / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ, เขียน ;  
 งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 สเต็ปส์, 2558. 128 หน้า. 
 
 
 
MARKETING 
 
659.144  
ก 282  กฤษณะ ภักดีพงษ์. 
2558 ลงโฆษณา Facebook Ads เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 ได้แม่นย า+ได้ผล / กฤษณะ ภักดีพงษ์, เขียน ;  
 ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2558. 260 หน้า. 
 
 
 
 
659.144   
ก 323  กวิสรา ธิสาคร. 
2559  Social media advertising / โดย กวิสรา ธิสาคร ;  
 บรรณาธิการ ชนะ เทศทอง. กรุงเทพฯ :  
 ไอดีซี พรีเมียร์, 2559. 240 หน้า. 
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659.144  
ฆ 812 โฆษณาและท าตลาดออนไลน์ให้ดังเปรี้ยง / กองบรรณาธิการ  
2560 ปิยะ นากสงค์ … [และคนอ่ืน ๆ]. กรุงเทพฯ :  
 ซิมพลิฟาย, 2560. 302 หน้า. 
 
 
 
 
004.693   
ช 795 แชร์ชีวิตออนไลน์ = Digital life / กองบรรณาธิการ  
2558 ข่าวสด, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.  
 135 หน้า. 
 
 
 
 
658.87  
ณ 331   ณัฐดนัย อ่วมช านาญไพร. 
2558   ขายของออนไลน์รวยได้รวยดี / ผู้แต่ง  
 ณัฐดนัย อ่วมช านาญไพร ; บรรณาธิการ นักรบ พิมพ์ขาว.  
 นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558. 142 หน้า. 
 
 
 
 
 
659.144028  
ธ 469   ธัญธัช นันท์ชนก. 
2557  Google Adsense มือใหม่ก็รวยได้ / ธัญธัช นันท์ชนก,  
 เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2557. 280 หน้า. 
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658.87   
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก. 
2557 เก่ง Keyword + SEO ให้ครบสูตร / ธัญธัช นันท์ชนก,  
 เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2557. 356 หน้า. 
 
 
 
 
658.872   
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก. 
2557 ขายของออนไลน์ด้วยสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต / ผู้เขียน  
 ธัญธัช นันท์ชนก ; บรรณาธิการ พศ ต่อศรีเจริญ.  
 กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2557. 400 หน้า. 
 
 
 
 
659.144  
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก. 
2558 ท าเงินกับ YouTube ผมท าได้ คุณก็ท าได้ /  
 ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; วีรวฒุิ หาญสมบัติ,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2558.  
 320 หน้า. 
 
 
 
 
659.144   
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก.  
2559 โปรโมต คลิป+แชนแนลใน Youtube ด้วย  
 keyword + SEO / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559. 260 หน้า. 
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659.1440285  
ธ 469   ธัญธัช นันท์ชนก. 
2558 ลงโฆษณา Google Adwords ผมท าได้คุณก็ท าได้ /   
 ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป,  
 2558. 320 หน้า. 
 
 
 
 
659.144  
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก. 
2560 ลงโฆษณากับ You tube เจาะตลาดเป้าหมาย   
 ได้แมน่ย า+ได้ผล / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ;  
 พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2560. 240 หน้า. 
 
 
 
 

659.136  
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก. 
2559 สารพัดวิธีโปรโมตร้านออนไลน์ให้ขายดี  
 ผมท าได้ คุณก็ท าได้ / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ;  
 พศ ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2559. 360 หน้า. 
 
 
 
 
658.872   
ธ 452   ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์. 
2558 ขายของออนไลน์ Dropship ใครๆ ก็รวยได้ /  
 ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์, เขียน ; ณัฐวศา สุทธิธาดา,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2558. 260 หน้า. 
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658.8720285  
ธ 452  ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์. 
2559 น าเข้า-ส่งออกออนไลน์ Alibaba ฉบับ Dropship 
 + OEM + Pre-order / ธัญญธ์ีรา อภิกุลวราศิษฐ,์ เขียน ;   
 ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 
 2559. 400 หน้า. 
 
 
 
 

658.8720285  
ธ 452   ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์. 
2558 น าเข้าออนไลน์ ขายของ Affiliate กับ AliExpress  
 ใครๆ ก็รวยได้ / ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์, เขียน ;  
 ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป,  
 2558. 240 หน้า. 
 
 
 
 

658.87   
ธ 452  ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์. 
2557 โพสต์กระจายหาเงินสบายๆ ด้วยการโพสต์ /  
 ธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์, เขียน ; ธัญธัช นันท์ชนก,  
 บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2557. 280 หน้า. 
 
 
 
 

659.1440285  
น 223  นรวิชญ์ ภูทอนธง. 
2557  Google adwords มือใหม่ก็รวยได้ / นรวิชญ์ ภูทอนธง,  
 เขียน ; ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2557. 240 หน้า. 
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658.872   
น 243  นรินทร์ อยู่ดี. 
2558 เปิดร้าน Ebay stores มือใหม่ก็รวยได้ / นรินทร์ อยู่ดี,  
 เขียน ; ธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :  
 วิตตี้กรุ๊ป, 2558. 260 หน้า. 
 
 
 
 
 

658.872   
น 284  นลิน จันทร. 
2559 เปิดร้านให้ได้ล้านด้วย Line shop + Line pay /  
 นลิน จันทร, เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ.  
 กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2559. 202 หน้า. 
 
 
 
 
 

658.872   
ป 760 เปิดร้านทันใจ ขายได้กระจายบน Social network /  
2558 กองบรรณาธิการ ปิยะ นากสงค์ … [และคนอ่ืน ๆ].  
 กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558. 232 หน้า. 
 
 
 
 
 

658.872  
ร 345  รัชพล ยรรยงค์เดชา. 
2557 รวยด้วยขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์ / โดย  
 รัชพล ยรรยงค์เดชา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,  
 2557. 352 หน้า. 
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658.872  
ว 223  วรพงศ์ งามสิริมงคลชัย. 
2556 เริ่มต้นท าเงินกับ Amazon / ผู้เขียน วรพงศ์ งามสิริมงคลชัย 
 และณัฐพงศ์ เอ้ือมเสถียรพร ; บรรณาธิการ เมทินี พลัง. 
 กรุงเทพฯ : ดรีม แอนด์ แพชชั่น, 2556. 245 หน้า. 
 
 
 
 
658.834   
ว 862 วุฒิ สุขเจริญ. 
2559 พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior /  
 วุฒิ สุขเจริญ. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2559).  
 กรุงเทพฯ : จี.พี.ไซเบอร์พรินท์, 2559. 424 หน้า. 
 
 
 
 
659.136  
ศ 687  ศุภณัฐ สุขโข. 
2558 ดันเว็บไซต์ให้ดังสุดๆ ด้วย Google adwords /  
 ศุภณัฐ สุขโข ; บรรณาธิการ ชนะ เทศทอง.  
 กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558. 224 หน้า. 
 
 
 
 
 
658.872   
ส 350 สร้างรายได้เสริม แล้วรวยด้วยหาเงินออนไลน์ /  
2559 กองบรรณาธิการ ปิยะ นากสงค์ … [และคนอ่ืน ๆ].  
 กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2559. 220 หน้า. 
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658.8702 
ส 828 สุพรรณี อินทร์แก้ว. 
2558 การบริหารการค้าปลีก = Retailing management /  
 สุพรรณี อินทร์แก้ว. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส,  
 2558. 282 หน้า. 
  
 
 
 
 

771.3  
ส 856  สุระ นวลประดิษฐ์. 
2559 ตีแตก ถ่ายภาพขายออนไลน์ / สุระ นวลประดิษฐ์.  
 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 556 หน้า. 
 
 
 
 
 
381.142   
อ 187  อนุชา ลีวรกุล. 
2556 ช็อปปิ้งออนไลน์ยังไงไม่ให้โดนโกง /  
 อนุชา ลีวรกุล, เขียน ; ประภัสสร ภาสุรวณิช,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2556.  
 220 หน้า. 
 
 
 
 
658.872  
อ 729  อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. 
2556 ท าเงินด้วย Online marketing / ผู้เขียน  
 อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ ; บรรณาธิการ เมทินี พลัง.  
 กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556. 200 หน้า. 
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MATERIALS 
 
620.193   
ADV  Advanced carbon materials and technology /  
 edited by Ashutosh Tiwari and S.K. Shukla.  
 Beverly, MA : Scrivener Publishing, Wiley,  
 c2014. xv, 492 p. 
 
 

 
 
 
610.28 
BIOi Biomimetics : advancing nanobiomaterials and tissue  
 engineering / edited by Murugan Ramalingam,  
 Xiumei: Wang, Guoping Chen, Peter Ma, and  
 Fu-Zhai Cui. Beverly, MA : Scrivener  
 Publishing, Wiley, c2013. xxvii, 351 p. 
 
 
 
 

MEDICAL SCIENCE 
 
610.28  
 ADV  Advanced biomaterials and biodevices / edited by  
 Ashutosh Tiwari and Anis N. Nordin.  
 Beverly, MA : Scrivener Publishing, c2014. 
 xvii, 554 p. (Advanced materials series). 
 
 
 
 
 

610.284   
ADV  Advanced healthcare materials / edited by  
 Ashutosh Tiwari. Beverly, MA :  
 Scrivener Publishing, Wiley, c2014.  
 xxii, 532 p. (Advanced material series). 
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NUTRITION & DIETETICS 
 
613.2833 
RES Resistant starch : sources, application and health  
 benefits / edited by Yong-Cheng Shi,  
 Clodualdo C. Maningat. Chichester, West  
 Sussex, UK ; Hoboken, NJ, USA : IFT Press ;  
 Wiley Blackwell, c2013. xxv, 285 p. 
 
 
 
PHARMACOLOGY 
 
572.65   
น 428  นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ. 
2559  ไบโอแอ็กทิฟเพปไทด์ : ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา =  
 Bioactive peptide : phamacological activity /  
 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ. กรุงเทพฯ :  
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 181 หน้า. 
 
 
 
PHYSICAL CHEMISTRY   
 
660.2295   
PAL  Palladium-catalyzed coupling reactions : practical  
 aspects and future developments / edited by  
 Arpad Molnar. Weinheim, Germany :  
 Wiley-VCH, c2013. xix, 511 p. 
 
 
 
POWER & ENERGY  
 
621.310284  
ADV  Advanced energy materials / edited by Ashutosh Tiwari    
 and Sergiy Valyukh. Hoboken, NJ : Scrivener  
 Publishing, Wiley, c2014. xvii, 591 p.  
 (Advanced energy materials). 
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621.31244  
SOLa  Solar cell nanotechnology / edited by Atul Tiwari, 
 RabahBoukherroub and Maheshwas Sharon.   
 Beverly, MA : Scrivener Publishing, Wiley,  
 c2014. xvii, 516 p. 
 
 
 
TECHNOLOGY 
 
006.3  
ธ 469  ธัญธัช นันท์ชนก. 
2559  Google analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์เว็บ+แอป 
 ให้ครบสูตร / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; พศ ต่อศรีเจริญ,  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559. 280 หน้า. 
 
 
 
 
006.76   
อ 978   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. 
2557 การสร้างเว็บไซต์ / ผู้แต่ง ฝ่ายต าราวิชาการคอมพิวเตอร์ ;    
 [โดย โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม].  กรุงเทพฯ :  
 ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. 276 หน้า. (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ; ล าดับที่ 55). 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2017  Annual book of ASTM standards Sect. 3-4, 11-15 
 2017 / ASTM International. West Conshohocken, Pa. : 
 ASTM International, c2017. 10 v. 
  
 
 

Japan 

 Japanese Standards Association  

 JIS B 1812 : 2013 Glossary of terms relating to chains, sprockets and accessories.  

 JIS B 1860 : 2013 Belt drives -- v-belts and v-ribbed belts, and corresponding  

  Grooved pulleys – vocabulary. 

 JIS B 2401-1 : 2012 O-rings -- part 1: o-rings.  

 JIS B 2401-2 : 2012 O-rings -- part 2: housing dimensions and sizes. 

 JIS B 2401-3 : 2012 O-rings -- part 3: quality acceptance criteria.  

 JIS B 2401-4 : 2012 O-rings -- part 4: anti-extrusion rings (back-up rings).   

  JIS B 2402-1 : 2013 Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing 
elements -- part 1: Nominal dimensions and tolerances.  

 JIS B 2402-3 : 2013 Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing 
elements -- part 3: storage, handling and installation.  

 JIS B 2706 : 2013 Disc springs. 

 JIS B 2711 : 2013 Springs -- shot peening. 

 JIS B 2808 : 2013 Spring pins._  

 JIS Z 2241 : 2011 Metallic materials -- tensile testing -- method of test at 
room temperature. 

 JIS Z 2245 : 2011 Rockwell hardness test -- test method. 

 JIS Z 2253 : 2011 Metallic materials -- Sheet and strip -- determination of 
tensile strain  hardening exponent. 

 JIS Z 2343-5 : 2012 Non-destructive testing -- penetrant testing -- part 5: penetrant 
testing at temperatures higher than 50 degree C. 
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INFORMATION FILES 

IF 15 (63) Analysis of naturally occurring fluoride in commercial teas and estimation of its  
 Daily intake through tea consumption (Journal of Food Science 81 (1) 2016 : 
 H235-H239) 

IF 22 (37) Application of differential pulse voltammetry to determine the efficiency of 
 Stripping tocopherols from commercial fish oil (Journal of American Oil  
 Chemists' Society 94 (4) 2017 : 527-536) 

IF 31 (204) Characterization and comparative evaluation of volatile, phenolic and antioxidant 
 properties of pistachio (Pistacia vera L.) hull (Journal of Essential Oil Research 
 29 (3) 2017 : 262-270) 

IF 35 (295) Comparison of microwave and conventional frying on quality attributes and fat 
 Content of potatoes (Journal of Food Science 81 (11) 2016 : E2743-E2755) 

IF 30 (78) Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement  
 uncertainty : feed analysis example (Accreditation and Quality Assurance  
 22 (2) 2017 : 83-89) 

IF 130 (44) Current American landscape in laboratory accreditation according to ISO/IEC  
 17025 (Accreditation and Quality Assurance 22 (2) 2017 : 57-62) 

IF 125 (47) Current status of recycling of fibre reinforced polymers : review of technologies,  
 reuse and resulting properties (Progress in Materials Science 72 (July) 2015 :  
 61-99) 

IF 68 (119) Defining clean skin : a look at the issues, research and history surrounding this  
 Controversial topic (HAPPI (Household & Personal Products Industry) 54 (2)  
 2017 : 45-46, 48, 50-54 

IF 92 (223) Dental ceramics 101 (Ceramic Industry 167 (4) 2017 : 28-31) 

IF 35 (297) Enzymatic interesterification of coconut and high oleic sunflower oils for edible film  
 application (Journal of American Oil Chemists' Society 94 (4) 2017 : 567-576) 

IF 55 (138) Evaluation of olive preservation methods on bioactive constituents and antioxidant  
 properties of olive oils (Journal of American Oil Chemists' Society 94 (4) 2017 :  
 595-609) 

IF 35 (296) Extrusion of rice, bean and corn starches : extrudate structure and molecular  
 changes in amylose and amylopectin (Journal of Food Science 81 (12) 2016 :  
 E2932-E2938) 
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IF 81 (172)  Hair wax formulation from hallstar (HAPPI (Household & Personal Products Industry)  
 54 (2) 2017 : 14-16) 

IF 67 (10) Hearing seeing thunder : SwRI scientists have captured first images of thunder  
 created by rocket-triggered lightning (Technology Today 36 (3) 2015 : 6-9) 

IF 116 (43) High efficient nanoscale inorganic light harvesters for dye-sensitized solar cells  
 (Material Matters 8 (4) 2013 : 126-128) 

IF 96 (81) Influence of phychological factors on climate change perceptions held by local  
 farmers in the northeast of Thailand (Applied Environmental Research 37 (3)  
 2015 : 69-78) 

IF 51 (241) The influence of the ratio of aqueous phase to hydrocarbon phase on the butyl  
 rubber bromination process (International Polymers Science and Technology  
 43 (5) 2016 : T/17-T/21) 

IF 15 (62) Layer-by-layer thin film of iron phthalocyanine as a simple and fast sensor for  
 Polyphenol determination in tea samples (Journal of Food Science 81 (10)  
 2016 : C2344-C2351) 

IF 142 (130) Nano-modified fly ash concrete : a repair option for concrete pavements (ACI  
 Materials Journal 113 (2) 2016 : 231-242) 

IF 92 (224) New directions for non-oxide ceramic powders (Ceramic Industry 167 (4) 2017 :  
 22-23) 

IF 31 (205) Prebiotic low sugar chocolate dairy desserts : physical and optical characteristics 
 and performance of PARAFAC and PCA preference map (Journal of Food Science  
 81 (1) 2016 : S156-S164) 

IF 57 (290) Preparation and evaluation of sufficiently homogeneous and stable reference 
 Materials for priority hazardous substances in whole water (Accreditation and  
 Quality Assurance 21 (2) 2016 : 113-120) 

IF 130 (45) Risk-based thinking for chemical testing (Accreditation and Quality Assurance 
 22 (2) 2017 : 103-108) 

IF 135 (96) Satiety effects of lentils in a calorie matched fruit smoothie (Journal of Food  
 Science 81 (11) 2016 : H2866-H2871) 

IF 25 (72) Volatile compounds produced by Lactobacillus paracasei during oat fermentation  
 (Journal of Food Science 81 (12) 2016 : C2915-C2922) 
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SELECTED ARTICLES 

Analytical method for the detection of residual active ingredients found in neutralized 
suspensions of antimicrobial products (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 387-391) 

Behavior investigation of reinforced concrete members with flexural strengthening using strain-
hardening cementitious composite (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 417-426) 

 
Bond properties of additional anchorage schemes for CFRP plate-concrete externally bonded 

system (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 511-522) 
 
The Celiac patient antibody response to conventional and gluten-removed beer (Journal of 

AOAC International 100 (2) 2017 : 485-491) 
 
Characterization of final action official method℠ 2011.19 and first action official method 

2015.06 performance at analyte levels corresponding to CODEX STAN 72(1981) minimum 
levels (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 522-531) 

 
Characterization of the thermal degradation of vinegar and the construction of an 

identification model for Chinese geographical indication vinegars by the Py-GC-MS 
technique (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 503-509) 

 
Chemometrics-assisted fast-elution HPLC-DAD for the quantification of selected uv filters and 

parabens in suncare formulations (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 377-386) 
 
Chlorinated isoprene rubbers in adhesive composites (International Polymer Science and 

Technology 44 (5) 2017 : T/25-T/27) 
 
Collapse assessment of reinforced concrete building columns through multi-axis hybrid 

simulation (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 437-449) 
 
A comparison of urethane and cellulose sponges as cleaning tools in household kitchens 

(Food Protection Trends 37 (3) 2017 : 170-175) 
 
Cyclic testing of reinforced concrete double walls (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 395-406) 
 
A decisive breakthrough in the field of recovering rubber waste (International Polymer Science 

and Technology 44 (5) 2017 : T/37-T/40) 
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Detection, enumeration, and isolation of vibrio parahaemolyticus and V. vulnificus from seafood : 
development of a multidisciplinary protocol (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 
445-469) 

 
Ductility analysis of prestressed concrete members with high-strength strands and code 

implications (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 407-416) 
 
Effect of source of DNA on the quantitative analysis of genetically engineered traits using 

digital PCR and real-time PCR (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 492-498) 
 
Enhancement of accuracy of automotive crash analysis for plastic material parts (International 

Polymer Science and Technology 44 (5) 2017 : T/41-T/47) 
 
Evaluation of TA10 broth for recovery of listeria monocytogenes from ground beef (Journal of 

AOAC International 100 (2) 2017 : 470-473) 
 
Evaluation of the 3M™ molecular detection assay (MIDA)2- listeria monocytogenes for the 

decection of listeria monocytogenes in a variety of foods and select environmental 
surfaces : collaborative study, first-action 2016.08 (Journal of AOAC International 100 (2) 
2017 : 454-469) 

 
Experimental evaluation on effect of openings on behavior of prestressed precast hollow-core 

slabs (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 427-436) 
 
Extended strip model for reinforced concrete slabs under concentrated loads (ACI Structural 

Journal 114 (2) 2017 : 565-574) 
 
Features of the abrasive wear of rubbers containing complex anti-ager PRS-1N (International 

Polymer Science and Technology 44 (5) 2017 : T/21-T/24) 
 
Flexural stiffness and second-order effects in fiber-reinforced polymer-reinforced concrete 

frames (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 533-543) 
 
Food recall system effectiveness : industry and government perspectives within Canada (Food 

Protection Trends 37 (3) 2017 : 161-169) 
 
Influence of cross-sectional size on seismic performance of reinforced concrete columns (ACI 

Structural Journal 114 (2) 2017 : 311-321) 
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Influence of the modification of ground truck tyres as an additive on the properties of a truck 
tread compound (International Polymer Science and Technology 44 (5) 2017 : T/1-T/9) 

 
Methodology for life-cycle sustainability assessment of buiding structures (ACI Structural Journal 

114 (2) 2017 : 323-336 ) 
 
A mirage of before Bouke de Vries (Ceramics Monthly 65 (6) 2017 : 56-59) 
 
Modeling of inexpensive strengthening technique for reinforced concrete beams (ACI Structural 

Journal 114 (2) 2017 : 451-462) 
 
Modified activated carbon prepared from acorn shells as a new solid-phase extraction sorbent 

for the preconcentration and determination of trace amounts of nickel in food samples 
prior to flame atomic absorption spectrometry (Journal of AOAC International 100 (2) 2017 : 
553-559) 

 
Molecular and quantum mechanical study for the separation of cefprozil in the presence of 

its-alkaline degradation product using RP-HPLC with uv detection (Journal of AOAC 
International 100 (2) 2017 : 392-399)  

 
Non-isothermal flow of viscoelastic elastomer composites in a converging channel (International 

Polymer Science and Technology 44 (5) 2017 : T/29-T/32) 
 
Parlour pottery Floyd, Virginia (Ceramics Monthly 65 (6) 2017 : 38-41) 
 
Performance of ledges in inverted-T beams (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 487-498) 
 
Plasticity constitutive model for stress-strain relationship of confined concrete (ACI Structural 

Journal 114 (2) 2017 : 361-371) 
 
Prevention of hepatitis A through food handler lmmunization (Food Protection Trends 37 (3) 

2017 : 218-222) 
 
Pure mechanics crack model for shear stress transfer in cracked reinforced concrete (ACI 

Structural Journal 114 (2) 2017 : 545-554) 
 
Quantification of whey protein content in infant formulas by sodium dodecyl sulfate-capillary 

gel electrophoresis (SDS-CGE) : single-laboratory validation, first action 2016.15 (Journal of 
AOAC International 100 (2) 2017 : 510-521) 
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Resistance to thermal oxidation of ethylene propylene rubber and polyhydroxybutyrate 
blends (International Polymer Science and Technology 44 (5) 2017 : T/11-T/14) 

 
Self-prestressing using iron-based shape memory alloy for flexural strengthening of reinforced 

concrete beams (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 523-532) 
 
Setting HACCP critical limits for the precooking CCP of commercially processed tuna (Food 

Protection Trends 37 (3) 2017 : 176-188) 
 
Shear behavior of geopolymer concrete beams reinforced with glass fiber-reinforced polymer 

bars (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 337-348) 
 
Shear connector design of steel belt truss-to-concrete mega column connection (ACI 

Structural Journal 114 (2) 2017 : 499-510) 
 
Simplified two-column analytically based fiber model (ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 

349-359) 
 
The Structure of thermoplastic vulcanisates based on rubbers of different polarity and 

polypropylence (International Polymer Science and Technology 44 (5) 2017 : T/15-T/19) 
 
Studio touya seagrove, North Carolina (Ceramics Monthly 65 (6) 2017 : 42-46)  
 
Tension stiffening and cracking behavior of glass fiber-reinforced polymer-reinforced concrete 

(ACI Structural Journal 114 (2) 2017 : 299-310) 
 
Thermomechanical relaxation of CFRP sheets bonded to concrete substrate (ACI Structural 

Journal 114 (2) 2017 : 555-564) 
 
Validation of the accuPoint advanced ATP hygiene monitoring system for sanitation monitoring 

through detection of ATP from stainless steel surfaces (Journal of AOAC International  100 (2) 
2017 : 537-547) 

 
Visual arts shino (Ceramics Monthly 65 (6) 2017 : 66-67) 
 
Wood firing : the good, the bad, and the ugly (Ceramics Monthly 65 (6) 2017 : 47-51)  
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บทความวารสารภาษาไทย 

10 ปีที่แล้ว เฮอริเคนแคทรินาถล่มนิวออร์ลีนส์ (SCIENG ILLUSTRATED No. 54 (Dec. 2015) 64-69)  

5 G เครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 358 (May 2015) 74-79)  

BB Cream หน้าสวยเนียนใสในหลอดเดียว ... แล้วเราจะซื้อหลอดไหน (ฉลาดซื้อ 22, 176 (ต.ค. 2558) 17-22)  

POMO Watch กรณีศึกษาของ Data Analytic (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 362 (Sep. 2015) 76-82)  

Precision Agriculture: บริบทของ Big Data ต่อการเกษตรกรรมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนที่ยั่งยืน 
 (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 362 (Sep. 2015) 83-86)  

กรดไหลย้อน...โรคสุดฮิตท่ีใครๆ ก็เป็นได้ (วารสาร อพวช. 16, 180 (มิ.ย. 2560) 24-27)  

กรมการแพทย์จับมือเอ็มเทค พัฒนากระดูกทดแทน ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง (วารสาร อพวช. 15, 179 (พ.ค. 2560) 56-59)  

กระเทียม บัว สุดยอดสรรพคุณรักษาโรคหัวใจ (หมอชาวบ้าน 37, 444 (เม.ย. 2559) 20-21)  

กล้วยน้้าว้ายักษ์ สวนพัชชา ราชบุรี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 614 (ม.ค. 2559) 52-53)  

กะปิเกาะช้าง กะปิบ้านลุงแดง เนื้อเคยแท้ 100% หวาน หอม สีสวย (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 612 (ธ.ค. 2558)  
 101-102)  

การขับถ่ายผิดแปลกไป สัญญาณเตือนภัยของมะเร็งล้าไส้ใหญ่ (หมอชาวบ้าน 39, 458 (มิ.ย. 2560) 24-26)  

การปลูกมันส้าปะหลังแนวใหม่ ด้วยระบบน้้าหยดพลังงานโซลาร์เซลล์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 2 (2560) 
 43-49)  

การป้องกันเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม 34, 399 (มิ.ย. 2560) 49-61)  

การเปลี่ยนเครื่องท้าน้้าเย็น (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม 34, 399 (มิ.ย. 2560) 41-48)  

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขึ้นส่วนยานยนต์โดย แบบจ้าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ : 
 กรณีศึกษา BRACKET, FR BUMPER SIDE LH/RH (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559)  
 615-628)  

การวิ เคราะห์คาดการณ์รูปแบบการแพร่กระจายของเทคโนโลยี  :  กรณีศึกษาของเทคโนโลยี  OLED              
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 585-596)  

การส้ารวจแปรงสีฟันที่จ้าหน่ายในประเทศไทย พ.ศ. 2554 (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 40, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 103-114)  

การออกแบบระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ BIG DATA (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 362 (Sep. 2015) 71-73)  
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การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม 34, 399 (มิ.ย. 2560)  
 30-40)  

กินน้้าพริก... ถ้วยเก่า (วารสาร อพวช. 15, 179 (พ.ค. 2560) 14-17)  

กุยช่ายขาวกุ้งสด ผัดน้้ามันหอย (หมอชาวบ้าน 39, 458 (มิ.ย. 2560) 60-63)  

เกษตรกรเลี้ยงผึ้ง...มีเฮ ปัญหาไรผึ้ง แก้ได้ด้วยเซรามิกรูพรุน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 614 (ม.ค. 2559) 85-86)  

แกงป่าเร่วป่า ใส่ปลากด (หมอชาวบ้าน 37, 444 (เม.ย. 2559) 60-63)  

แก้วพะเนาว์ออร์แกนิกฟาร์ม ปลูกผักแบบอินทรีย์ จัดการฟาร์มและน้้าแบบอิสราเอล (เกษตรกรรมธรรมชาติ     
 20, 3 (2560) 28-36)  

ข้อควรรู้ของผู้บริโภคยุค Digital Marketing (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 363 (Oct. 2015) 73-74)  

ข่า : สมุนไพร คู่อาหารไทย...ไทย... (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 614 (ม.ค. 2559) 118-119)  

ข้าว... ความส้าคัญคุณค่าทางอาหาร และการปนเปื้อน (วารสารสิ่งแวดล้อม 21, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 15-18)  

คนอยุธยา เพาะพันธุ์ปลาช่อน แค่เรียนรู้ ลงมือท้า ก็ส้าเร็จเป็นรายได้  (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 614 (ม.ค. 
 2559) 73-74)  

ความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนประกบในรอยต่อที่ยึดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว มาตรฐาน : การเปรียบเทียบค่า
 โดยวิธีวิเคราะห์และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 547-563)  

ความส้าคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (ตอนที่ 27) (INDUSTRIAL  
 TECHNOLOGY REVIEW 23, 295 (มิ.ย. 2560) 77-82)  

คูน... ราชพฤกษ์ ต้นไม้ยาระบาย ดอกไม้ประจ้าชาติ (หมอชาวบ้าน 39, 458 (มิ.ย. 2560) 14-17)  

จักรยานน้้า (เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม 34, 399 (มิ.ย. 2560) 84-92)  

เฉลา ปลาดุกร้ากางมุ้ง บ้านน้้าโงก พัทลุง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 615 (ม.ค. 2559) 30,32)  

ชันโรง... ผึ้งจิ๋วไร้เหล็กไน (วารสาร อพวช. 16, 180 (มิ.ย. 2560) 46-49)  

ชุดอินเวอร์เตอร์แบบประหยัดต้นทุน ส้าหรับงานเกษตรกรรม (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 3 (2560) 68-71)  

แซลลี่ ไรด์ นักบินอวกาศหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกา และเป็นคนที่สามของโลก (วารสาร อพวช. 16, 180 (มิ.ย. 
 2560) 7-9)  

ต้นก้าเนิดโยเกิร์ต... อาหารเพื่อสุขภาพ (วารสาร อพวช. 16, 180 (มิ.ย. 2560) 10-13)  
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ที่มาปีสากล แห่งถั่ว Pulse (วารสาร อพวช. 14, 164 (ก.พ. 2559) 10-13)  

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางเลือกผู้มีบุตรยาก (วารสาร อพวช. 16, 180 (มิ.ย. 2560) 56-59)  

ธุรกิจบ้านไม้ยางพาราเพื่อสัตว์เลี้ยง สวยเก๋ ถอดประกอบได้ (นิตยสารยางไทย 8, 3 (มี.ค. 2560) 47-49)  

นวัตกรรมเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนาหว่าน แหวกร่องทางเดิน ฉีดพ่น หยดสาร เทคโนโลยีท้านาแบบ 3 in 1 
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 2 (2560) 57-63)  

แนวพระราชด้าริ ด้านการพัฒนาพลังงานน้้าและเขื่อน (วารสารนโยบายพลังงาน 116 (ต.ค.-พ.ย. 2559) 4-23)  

ในความทรงจ้า (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 14, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 23-33)  

ไนเตรท และ ไนไตรท์ ใน "ไส้กรอก" (ฉลาดซื้อ 22, 181 (มี.ค. 2559) 30-37)  

ประสิทธิภาพ "เครื่องดูดฝุ่น" (ฉลาดซื้อ 22, 178 (ธ.ค. 2558) 23-29)  

ปรับปรุงระดับความปลอดภัยบนโปรโตคอล ด้วยมาตรฐาน Secured DNP 3 (ตอนที่ 2) (INDUSTRIAL 
 TECHNOLOGY REVIEW 23, 295 (มิ.ย. 2560) 69-72)  

ปริมาณฟลูออไรด์ในน้้าดื่มและน้้าแร่บรรจุขวดจากร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559       
 (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 40, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 65-76)  

"ปลอกหมอนใบนี้ดีจริงหรือ" ได้ฤกษ์เปลี่ยนปลอกหมอนใหม่สักที เราจะเลือกซื้อจากอะไรดีนะ (ฉลาดซื้อ 22, 176 
 (ต.ค. 2558) 23-29)  

ปาด... ชีวิตบนต้นไม้อันแสนสุข (วารสาร อพวช. 15, 179 (พ.ค. 2560) 46-49)  

ผลกระทบของความไม่เป็นเชิงเส้นของวัสดุต่อการโก่งตัวมากของคานยื่นที่ท้าจากวัสดุแบบเจนเนอร์รัลไลซ์ลุดวิก
 ภายใต้แรงดึงรั้งจากเคเบิล (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 511-531)  

ผลการใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกัน รากฟันผุในกลุ่มผู้ส่งอายุ (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 40, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 49-64)  

ผลของด่างและอุณหภูมิในการบ่มที่มีต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์ จากของเสียในอุตสาหกรรมเซรามิค 
 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559) 533-546)  

ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชด้าริ (วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 14, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 44-47)  

ผู้ป่วยเรื้อรัง กินผักและผลไม้อย่างไร (หมอชาวบ้าน 37, 444 (เม.ย. 2559) 24-26)  

ฝ่าปัญหา พรรณไม้น้้า ส่งออก ด้วยชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม (เทคโนโลยีชาวบ้าน 27, 595 (มี.ค. 2558) 91-92)  

พรีไบโอติกและโพรไบโอติก ป้องกันมะเร็งในล้าไส้ใหญ่ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) 56-58)  
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พลาสติกอัจฉริยะซ่อมแซมตัวเองได้ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 52 (Oct. 2015) 48-49)  

พักปลูกข้าว หันมาปลูกผักอินทรีย์หน้าแล้ง มีอาหาร สร้างรายได้ระหว่างรอหน้าฝน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 2 
 (2560) 50-56)  

ไพโรจน์ รัตนรัตน์ คนปากพนัง กับอาชีพใหม่ เลี้ยง "ปูเปี้ยว" ขาย!! (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 612 (ธ.ค. 2558) 88-90)  

ฟาร์มสุข ออร์แกนิคฟาร์ม ความสุขของคนรุ่นใหม่ สร้างได้ในฟาร์มเกษตร (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 3 (2560) 
 37-47)  

มลภาวะ และอันตรายของน้้าทิ้งจากการย้อมผ้า (วารสารสิ่งแวดล้อม 21, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560) 7-14)  

"มะม่วงไต้หวัน" ทางเลือกใหม่ ของการปลูกมะม่วงในประเทศไทย ปี 2559 (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 615 (ม.ค. 2559) 
 18, 20, 22)  

มะระข้ีนกยักษ์...โอกินาวา (เทคโนโลยีชาวบ้าน 27, 595 (มี.ค. 2558) 24, 26, 28)  

มาท้าปุ๋ยหมัก อย่างง่ายๆ ไว้ใช้เอง (เทคโนโลยีชาวบ้าน 27, 600 (มิ.ย. 2559) 20, 22) 

ม้ามเทียมดักจับ ต้นเหตุของโรค (SCIENG ILLUSTRATED No. 54 (Dec. 2015) 44-45)  

มารู้จักถ่านชีวภาพกันเถอะ (นิตยสาร สสวท. 45, 205 (มี.ค.-เม.ย. 2560) 14-17)  

เมนู...สมุนไพรไทย "ย้าขม้ินขาว" (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 612 (ธ.ค. 2558) 118-119)  

รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กสายเลือดไทย เครื่องกลเกษตรแบบพอเพียง นวัตกรรมทุ่นแรงในนาข้าว      
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 3 (2560) 58-67)  

รถขุดมันส้าปะหลังพลังคน ต้นก้าลัง 1 แรงคน ส่งก้าลังทุ่นแรงผ่านระบบรอก (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 3 (2560) 
 4-11)  

รถปักด้ากล้าข้าวเดินตามขนาดเล็ก ประยุกต์ต้นก้าลั งรถพรวนดิน ออกแบบกลไกขับภาระงานใหม่            
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 2 (2560) 4-12)  

รอบตัวเรามีแต่ "ฅนเหล็ก" (SCIENCE ILLUSTRATED No. 52 (Oct. 2015) 32-39)  

ระบบฟาร์มเลี้ยงเป็ดอัตโนมัติ เลี้ยงเป็ดโดยไม่ต้องมีบ่อน้้าท้าฟาร์มเลี้ยงเป็ด ควบคู่กับท้างานประจ้า                
 (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 2 (2560) 29-42)  

แรกมีไอศกรีมในสยามประเทศ (วารสาร อพวช. 15, 179 (พ.ค. 2560) 10-13)  

โรคลมแดด ที่มีชื่อว่า "โรคอุณหพาต" (หมอชาวบ้าน 37, 444 (เม.ย. 2559) 30-33)  

ฤดูแล้งนี้มาปลูก ถั่วเหลืองหลังนา เพ่ิมรายได้บ้ารุงดิน (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 615 (ม.ค. 2559) 55-56)  
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ล้าปาง องุ่นอร่อยมาก... (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 615 (ม.ค. 2559) 51-52)  

ลุงเชียร กับ การปลูกเผือกหอม มา 20 ปี สร้างรายได้ดีที่พิจิตร (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 612 (ธ.ค. 2558) 
 32, 34, 36)  

เลี้ยงปลากระชัง ในแม่น้้าน่าน สร้างรายได้ ของ ยุภาพร ประถม ที่อุตรดิตถ์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 612 (ธ.ค. 
 2558) 85-87)  

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องส้าอางอย่างไรดี (ฉลาดซื้อ 22, 181 (มี.ค. 2559) 56-57)  

แล้งจนท้านาไม่ได้ เกษตรกรเมืองคง หันมาเลี้ยงไก่ด้ามองโกเลีย สร้างรายได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 612 (ธ.ค. 
 2558) 82-83)  

โลกได้ที่อยู่ใหม่ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 52 (Oct. 2015) 40-47)  

ว. เกษตรฯ ควนพลอง คิดดี แปรรูปมังคุดให้เป็นซอส (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 614 (ม.ค. 2559) 87)  

วิธีรักษา โรคอ้วน (SCIENG ILLUSTRATED No. 54 (Dec. 2015) 54-59)  

ศัลยกรรมธุรกิจ จากโชห่วยสู่มินิมาร์ทเฟอรฺ์นิเจอร์ (SME THAILAND 13, 149 (มิ.ย. 2560) 26-29)  

สร้างแบรนด์ติดลมบนใน 365 วัน (SME THAILAND 13, 149 (มิ.ย. 2560) 34-37)  

สัญญาณโทรศัพท์มือถือ กระทบสุขภาพ? (หมอชาวบ้าน 37, 444 (เม.ย. 2559) 10-18)  

สารกันแดด ใช้เป็น ปลอดภัย (หมอชาวบ้าน 37, 444 (เม.ย. 2559) 22-23)  

สารในโรลออนเสี่ยงมะเร็งเต้านมจริงหรือ ? (ฉลาดซื้อ 22, 181 (มี.ค. 2559) 24-29)  

สาวนักบัญชี หันมาเอาดีด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรรุ่นใหม่ ที่ "สวนผักฮักมี" (เกษตรกรรมธรรมชาติ 20, 3 (2560) 
 49-57)  

สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (นิตยสาร สสวท. 45, 205 (มี.ค.-เม.ย. 2560) 8-13)  

สุดยอด 50 เครื่องมือส้าหรับบิ๊กดาต้า (ไมโครคอมพิวเตอร์ 33, 362 (Sep. 2015) 51-64)  

"เสื่อยางพารา" งานท้าเงินของสตรีบ้านโต้น! สร้างรายได้กว่า 9 พันบาทต่อเดือน (นิตยสารยางไทย 8, 3 (มี.ค. 2560) 
 50-51)  

หนอนหัวด้า ระบาดในสวนมะพร้าวน้้าหอม เตือน...ป้องกันก้าจัดให้ถูกวิธี (เทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 615 (ม.ค. 
 2559) 28-29)  

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ ส้าหรับใช้งานอุตสาหกรรมที่ควรรู้จัก (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 23, 295 
 (มิ.ย. 2560) 73-82)  
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หวานเว่อร์ อัลไซเมอร์ถามหา (ฉลาดซื้อ 22, 176 (ต.ค. 2558) 62-64)  

อย่าให้ แบคทีเรียดีๆ หมดไปจากร่างกายเรา (หมอชาวบ้าน 39, 458 (มิ.ย. 2560) 10-13)  

อันตราย จากสภาพแวดล้อมทางเคมีในงานอุตสาหกรรม (MODERN MANUFACTURING 13, 152 (ต.ค. 2558) 
 72-73)  

อัลตราบุค้ (ฉลาดซื้อ 22, 178 (ธ.ค. 2558) 18-22)  

อาการไอ ในมุมมอง แพทย์แผนจีน (หมอชาวบ้าน 39, 458 (มิ.ย. 2560) 28-33)  

เอเวอเรสต์ ภูเขาท่ียังมีชีวิต (SCIENCE ILLUSTRATED No. 52 (Oct. 2015) 22-25)  

ไฮบริด: Hybrid (ตอนที่ 3) (MODERN MANUFACTURING 13, 152 (ต.ค. 2558) 74-75)  
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กฤตภาค 

ก17501 PDM พลิกเสื่อเป็นพรม (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10378 (20 ก.พ. 2560) 27) 

ก17502 ถักทอเสื่อ 'ยางพารา' งานท าเงินกลุ่มสตรีบ้านโต้น (คมชัดลึก 16, 5563 (1 ก.พ. 2560) 6) 

ก17503 'มันเทศญี่ปุ่น' มาแรงเกษตรกรนาแห้วปลูกไม่พอขาย! (คมชัดลึก 16, 5583 (1 ก.พ. 2560) 6) 

ก17504 เลือกบราให้เหมาะกับสรีระ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10359 (1 ก.พ. 2560) 3) 

ก17505 วาวแววบนซากสัตว์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10359 (1 ก.พ. 2560) 2) 

ก17506 หญ้าเนเปียร์โอกาสใหม่พลังงานทดแทน (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10359 (1 ก.พ. 2560) 27) 

ก17507 'บานาน่าไบค'์ แอพเรียกพ่ีวิน..ยุคดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10359 (1 ก.พ. 2560) 29) 

ก17508 ไนโตรเจนมากไป..ดูใบ (ไทยรัฐ 68, 21561 (1 ก.พ. 2560) 7) 

ก17509 ปลูกมะนาวแบบไร้ดินในวงล้อยาง 'แป้นทวายเมืองกาญจน์' น้ าดี-ลูกดก (คมชัดลึก 16, 5584  
 (2 ก.พ. 2560) 6) 

ก17510 อดีตเด็กวัด...สู่เจ้าของธุรกิจแป้งฝุ่น (คมชัดลึก 16, 5584 (2 ก.พ. 2560) 6) 

ก17511 'กกลังกา' พืชไร้ค่า สู่ไม้ประดับ-เป็นยา (คมชัดลึก 16, 5584 (2 ก.พ. 2560) 6) 

ก17512 ส่งเสรมิปรับปรุงบ ารุงดิน-ลดต้นทุน (เดลินิวส์ ฉ. 24,584 (2 ก.พ. 2560) 22) 

ก17513 อะโวคาโด (เดลินิวส์ ฉ. 24,584 (2 ก.พ. 2560) 22) 

ก17514 ของฝากจากเชียงคาน "ดวงใจมะพร้าวแก้ว" ยกระดับสินค้า บุกตลาดออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0  
 (เดลินิวส์ ฉ. 24,584 (2 ก.พ. 2560) 22) 

ก17515 อนาคต 'กราฟีน' จากมือนักวิจัยไทย (เดลินิวส์ ฉ. 24,584 (2 ก.พ. 2560) 23) 

ก17516 นักวิจัย สกว.คว้ารางวัลแกนน านวัตกรรมที่ลอนดอน (เดลินิวส์ ฉ. 24,584 (2 ก.พ. 2560) 23) 

ก17517 คู่ใจ ใครก็ไม่ซ้ า (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10360 (2 ก.พ. 2560) 2) 

ก17518 'วิทย์ฯ' เรียนง่ายสัมผัสได้ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10360 (2 ก.พ. 2560) 27) 

ก17519 เปิดแผนขับเคลื่อน 'เกษตรแปลงใหญ่' ปี 60 ก้าวต่อ-ลดขั้นตอน-เพ่ิมโอกาส (เดลินิวส์ ฉ. 24,610  
 (28 ก.พ. 2560) 22) 

ก17520 การศึกษายุคใหม่ ดันไทยแลนด์ 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,610 (28 ก.พ. 2560) 23) 
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ก17521 พบ 'ดาวเคราะห์คล้ายโลก' จิ๊กซอว์ไขปริศนาสิ่งมีชีวิตนอกโลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,610 (28 ก.พ. 
 2560) 23) 

ก17522 'พัฒน์กล' รุกเวียดนามร่วม 'กู๋จ'ี ผลิตนมโคคุณภาพ (คมชัดลึก 16, 5610 (28 ก.พ. 2560) 6) 

ก17523 3 การเปลี่ยนแปลงของอุตฯยางพาราที่มาพร้อมกับโอกาส (คมชัดลึก 16, 5610 (28 ก.พ. 2560) 8) 

ก17524 องค์กรทุนเข็น 'ชีวิทย์ฯ' ลงหิ้ง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10385 (27 ก.พ. 2560) 27) 

ก17525 'น้ ายางผสมคอนกรีต' งานวิจัยแก้วิกฤติราคา (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10385 (27 ก.พ. 2560) 27) 

ก17526 ธุรกิจกล่องพลิกสู่บ้านแมว (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10385 (27 ก.พ. 2560) 27) 

ก17527 พบดาวเคราะห์ใหม่ 7 ดวงขนาดใกล้โลก (เดลินิวส์ ฉ. 24,606 (24 ก.พ. 2560) 11) 

ก17528 ท ามันมี่..ฝังแตนเขียนเคล็ดปราบหนอนหัวด า (ไทยรัฐ 68, 21582 (22 ก.พ. 2560) 7) 

ก17529 Haploidentical นวัตกรรมใหม่ รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคธาลัสซีเมียในเด็ก (คมชัดลึก 
 16, 5604 (22 ก.พ. 2560) 23) 

ก17530 'เซเล็กซ'์ กล้องอัจฉริยะใช้แทนตา 'รถ-โดรน' (มติชน 40, 14228 (23 ก.พ. 2560) 14) 

ก17531 พ้ืนที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ 'เอนจอย เมกเกอร์ สเปซ' (เดลินิวส์ ฉ. 24,605 (23 ก.พ. 2560) 23) 

ก17532 แนะใช้อีคอมเมิร์ซชุมชนสร้างรายได้ยั่งยืน (เดลินิวส์ ฉ. 24,605 (23 ก.พ. 2560) 23) 

ก17533 วิถีสับสนของ 'ยุทธศาสตร์' (มติชน 40, 14231 (26 ก.พ. 2560) 3) 

ก17534 'คิดได้...ไม่อายใคร' คนที่ต้องอาย คือ คนไม่คิด (มติชน 40, 14231 (26 ก.พ. 2560) 5) 

ก17535 แหล่งก าเนิดคลื่นวิทยุในกาแล็กซีทางช้างเผือก (มติชน 40, 14231 (26 ก.พ. 2560) 16 ) 

ก17536 จะ DAD หรือ ADD (มติชน 40, 14231 (26 ก.พ. 2560) 7) 

ก17537 รักป่ามองหาโลโก้ FSC (กรุงเทพธุรกิจ 29, 10384 (26 ก.พ. 2560) 12) 

ก17538 ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุน (3) (คมชัดลึก 16, 5609 (27 ก.พ. 2560) 6) 

ก17539 5 โรคในเด็ก ที่ผู้ปกครองควรใส่ใจลูกหลาน...ก่อนจะเกินแก้ไข (จบ) (คมชัดลึก 16, 5609 (27 ก.พ.  
 2560) 23) 

ก17540 โครงการความร่วมมือผลิตกระสุนขนาด 30 มิลลิเมตร ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 (องค์การมหาชน) กับ กองทัพเรือ (คมชัดลึก 16, 5609 (27 ก.พ. 2560) 11) 



- 29 - 
 

 

ก17541 ห้องเรียนพิเศษ (คมชัดลึก 16, 5609 (27 ก.พ. 2560) 9) 

ก17542 วางแผนให้ดาวพลูโตกลับมาเป็นสมาชิกดาวเคราะห์ (ไทยรัฐ 68, 21618 (30 มี.ค. 2560) 7) 

ก17543 โดรนแท็กซ่ี (เดลินิวส์ ฉ. 24,603 (21 ก.พ. 2560) 11) 

ก17544 ยืดอายุผลมะนาว 3 เดือน เก็บตอนถูก...ขายตอนแพง (ไทยรัฐ 68, 21619 (31 มี.ค. 2560) 7) 

ก17545 มข. ซื้อน้ ามันทอดซ้ าส่งผลิตไบโอดีเซล (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10381 (23 ก.พ. 2560) 27) 

ก17546 ขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน (ไทยรัฐ 68, 21587 (27 ก.พ. 2560) 7) 

ก17547 ศูนย์ฯ พิกุลทองพลิกพ้ืนดินเปรี้ยวตามแนวพระราชด าริ พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน (มติชน 40, 14248 
 (15 มี.ค. 2560) 7 ) 

ก17548 หมอดินอาสา พุทธมณฑล เปลี่ยนผักตบชวาเป็นดินผสมพร้อมปลูก (มติชน 40, 14248 (15 มี.ค.  
 2560) 7) 

ก17549 เห็ดฟางจากทะลายปาล์มลงทุนน้อยประโยชน์คุ้ม (เดลินิวส์ ฉ. 24,611 (1 มี.ค. 2560) 22) 

ก17550 4 โรคกระดูกยอดฮิต อายุมีผลต่อความเสื่อม? (เดลินิวส์ ฉ. 24,611 (1 มี.ค. 2560) 24) 

ก17551 รู้ทันอาการมือเท้าชาสัญญาณเตือน 'ปลายประสาทอักเสบ' (มติชน 40, 14243 (10 มี.ค. 2560) 18) 

ก17552 ขับเคลื่อน 'เกษตรทฤษฎีใหม'่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,620 (10 มี.ค. 2560) 22) 

ก17553 ใช้เชื้อโปรโตซัว ช่วยเกษตรกรปราบหนู (เดลินิวส์ ฉ. 24,620 (10 มี.ค. 2560) 22) 

ก17554 มาตรการฟื้นฟู 'สวนปาล์มน้ ามัน' หลังน้ าลด (เดลินิวส์ ฉ. 24,619 (9 มี.ค. 2560) 22) 

ก17555 'เอกาสยาม' สตาร์ทอัพจากงานวิจัย (เดลินิวส์ ฉ. 24,619 (9 มี.ค. 2560) 23) 

ก17556 'มือเท้าชา' เสี่ยงโรคปลายประสาทอักเสบ (คมชัดลึก 16, 5619 (9 มี.ค. 2560) 20) 

ก17557 โรคแปลกที่ควรรู้จัก โรคเลือดข้นและเกล็ดเลือดสูง (เดลินิวส์ ฉ. 24,622 (12 มี.ค. 2560) 7) 

ก17558 โปรแกรมเมอร์ ตามรอยพ่อเลี้ยงเป็ดไก่ไข่ ก าไรวันละพัน (ไทยรัฐ 68, 21601 (13 มี.ค. 2560) 7) 

ก17559 ถัว่เหลืองอาจช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ไทยรัฐ 68, 21602 (14 มี.ค. 2560) 7) 

ก17560 แป้นทวายเมืองกาญจน์ต้นเดียวแปรรูปร่วมแสน (ไทยรัฐ 68, 21602 (14 มี.ค. 2560) 7) 

ก17561 "ขี้หนอน" เปลือกต้นมีคุณค่า (ไทยรัฐ 68, 21602 (14 มี.ค. 2560) 7) 
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ก17562 รัฐบาลกระจายน้ าให้ทั่วถึงด้วยพลังแสงอาทิตย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,624 (14 มี.ค. 2560) 22) 

ก17563 คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งอาเซียน (เดลินิวส์ ฉ. 24,624 (14 มี.ค. 2560) 23) 

ก17564 เอสเอ็มอีอัจฉริยะ ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 24,624 (14 มี.ค. 2560) 10) 

ก17565 'เกษตร 4.0' โจทย์วิทย์ใหม่โรโบติกส์ (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10400 (14 ก.พ. 2560) 27) 

ก17566 เนคเทควิจัย 'ปั๊มน้ าพลังแดด' สู้ภัยแล้ง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10410 (24 มี.ค. 2560) 27) 

ก17567 สีแดงเรืองแสงของซุปเปอร์โนวา (ไทยรัฐ 68, 21591 (3 มี.ค. 2560) 7) 

ก17568 ขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (เดลินิวส์ ฉ. 24,613 (3 มี.ค. 2560) 22) 

ก17569 แผนแก้สงคราม 'ถ่านหิน & สิ่งแวดล้อม' (คมชัดลึก 16, 5613 (3 มี.ค. 2560) 5) 

ก17570 แผ่นแปะ แมงลัก+ไพล ลดปวดเมื่อยแก้แพ้สารสังเคราะห์ (ไทยรัฐ 68, 21612 (24 มี.ค. 2560) 7) 

ก17571 เครื่องกะเทาะข้าวโพด เพ่ือเกษตรกรรายย่อย (ไทยรัฐ 68, 21611 (23 มี.ค. 2560) 7) 

ก17572 กุ้งเครย์ฟีช (เดลินิวส์ ฉ. 24,633 (23 มี.ค. 2560) 22) 

ก17573 'หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ' โอกาสคนไทยใน 'ศิริราช 4.0'  (เดลินิวส์ ฉ. 24,633 (23 มี.ค. 2560) 23) 

ก17574 เปิดตัว 'หุ่นกู้ระเบิด' ฉบับกระเป๋ารับมือไฟใต-้สู้ภัยก่อการร้าย (คมชัดลึก 16, 5635 (25 มี.ค. 
 2560) 2) 

ก17575 นวัตกรรมด้านพลังงานของ กฟผ. ที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน 4.0 Energy 4.0 กระทรวงพลังงาน  
 (คมชัดลึก 16, 5635 (25 มี.ค. 2560) 7) 

ก17576 สวก. เฟ้นสุดยอดผลงานวิจัยประจ าปีโชว์นวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตร (คมชัดลึก 16, 5635  
 (25 มี.ค. 2560) 7) 

ก17577 ดาวเคราะห์ 7 ดวงคล้ายโลกน่าตื่นเต้นตรงไหน? ตอนที่ 2 (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10411 (25 มี.ค.  
 2560) 4) 

ก17578 การท างานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ (มติชน 40, 14259 (26 มี.ค. 2560) 16) 

ก17579 บลูยีน...ต้นก าเนิด 'แม่น้ าสีน้ าเงิน' (เดลินิวส์ ฉ. 24,636 (26 มี.ค. 2560) 6) 

ก17580 ผ้าไม่ถักทอ (เดลินิวส์ ฉ. 24,637 (27 มี.ค. 2560) 23) 

ก17581 'เมล็ดยางพารา' วัสดุใหม่อุตฯ เครื่องส าอาง (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10413 (27 มี.ค. 2560) 27) 
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ก17582 กยท. จับมือ สกว. ดันงานวิจัยแปรรูปยาง (ไทยรัฐ 68, 21616 (28 มี.ค. 2560) 7) 

ก17583 นวัตกรรมอาหาร (เดลินิวส์ ฉ. 24,638 (28 มี.ค. 2560) 23) 

ก17584 เกษตรฯ เปิดยุทธการเผด็จศึก..หนอนหัวด า (ไทยรัฐ 68, 21617 (29 มี.ค. 2560) 7) 

ก17585 ไข่หอยเชอรี่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,639 (29 มี.ค.2560) 22) 

ก17586 หลักสูตรเพื่อโลกยุค GEN Z (กรุงเทพธุรกิจ 30, 10417 (31 มี.ค. 2560) 26) 

ก17587 ใช้กับดักฟีโรโมน ลดปริมาณด้วงแรด (เดลินิวส์ ฉ. 24,625 (15 มี.ค. 2560) 22) 

ก17588 พลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพ่ือชุมชน ปตท. ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าในชุมชน รณรงค์รักษา 
          ทรัพยากร (เดลินิวส์ ฉ. 24,625 (15 มี.ค. 2560) 9) 

ก17589 แก้มลิงที่ร้อยเอ็ด (คมชัดลึก 16, 5625 (15 มี.ค. 2560) 2) 

ก17590 นวัตกรรมถังทิ้งเข็มหนุนบริการทางการแพทย์ (คมชัดลึก 16, 5625 (15 มี.ค. 2560) 19) 

ก17591 นาซาวางแผนลดการโคจรยานจูโนให้สิ้นลงหลังพบความล่าช้า (ไทยรัฐ 68, 21595 (7 มี.ค. 2560) 7) 

ก17592 ปลูกไม้โตเร็วในดินเลว 6 พันบาทต่อไร่ต่อปี (ไทยรัฐ 68, 21595 (7 มี.ค. 2560) 7) 

ก17593 "หญ้าหางม้าจีน" สรรพคุณดีน่าปลูก (ไทยรัฐ 68, 21595 (7 มี.ค. 2560) 7) 

ก17594 จุดเริ่มต้น...คลื่นยักษ์แห่งการเปลี่ยนแปลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (คมชัดลึก 16, 5617 (7 มี.ค. 2560) 19) 

ก17595 แบคทีเรียบนผิวหนังบางชนิดผลิตยาปฏิชีวนะธรรมชาติ (ไทยรัฐ 68, 21596 (8 มี.ค. 2560) 7) 

ก17596 ศัลยกรรม..เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าแปลงเป็นรถตัด & ไถพรวนดิน (ไทยรัฐ 68, 21596 (8 มี.ค.  
 2560) 7) 

ก17597 หลอดไฟโรงเรือนเปลี่ยนสีได้ (ไทยรัฐ 68, 21603 (15 มี.ค. 2560) 7) 

ก17598 เครื่องพ่นปุ๋ยยาความเร็วสูง (ไทยรัฐ 68, 21603 (15 มี.ค. 2560) 7) 

ก17599 ปลูกฟันเฟืองฐานราก 'ชูมาตรฐาน' ยกชั้น 'สินค้าชุมชน' (เดลินิวส์ ฉ. 24,617 (7 มี.ค. 2560) 3) 

ก17600 ชูนิคมอุตสาหกรรมยางสงขลา มั่นใจศักยภาพสร้างรายได้ในพื้นที่ (เดลินิวส์ ฉ. 24,617 (7 มี.ค.  
 2560) 22) 
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