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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS 
 

BIOLOGY 
 
639.9 
ARC Archawaranon, Manee. 
 The hill mynah in Thailand a 30-year  
 study :  behavioral ecology, evolution, and 
 conservation biology / Manee Archawaranon.  
 Bangkok : Amarin Printing & Publishing Public, 
 c2018. ix, 276 p.  
 
 
FOOD & FOOD TECHNOLOGY   
 
664.072  
MOS  Moskowitz, Howard R. 
 Concept research in food product design 
 and development / Howard R. Moskowitz,  
 Sebastiano Porretta, Matthias Silcher. Ames,  
 Iowa, Oxford : Blackwell Publishing, c2005. 
  xii, 597 p. 
 
 
 
664  
ก 131  กมล เลิศรัตน์. 
2561 เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมอาหาร เพ่ือสุขภาพ 
 เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /  
 กมล เลิศรัตน์, อารันต์ พัฒโนทัย และสนั่น จอกลอย.  
 ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2561. 200 หน้า.  
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GEOGRAPHY 
 
629.49  
ส 691  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
2561 (องค์การมหาชน). 
 จากอวกาศสู่ผืนดิน / ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี- 
 อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ : 
 ส านักงาน, 2561. 120 หน้า. 
 
 
 
METALLURGY 
 
671.35  
YOU  Youssef, Helmi A.  
 Machining of stainless steels and super  
 alloys : traditional and nontraditional  
 techniques / Helmi A. Youssef. Chichester,  
 West Sussex, United Kingdom : Wiley,  
 c2016. xxviii, 275 p. 
 
 
 
NANOTECHNOLOGY 
 
620.5  
NANn  Nanotechnology in agriculture and food  
 science / edited by Monique A. V. Axelos,  
 Marcel Van de Voorde. Weinheim :  
 Wiley-VCH, c2017. xxvi, 396 p.  
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PHARMACOLOGY 
 
615.1  
ม 414  มาฆมาส หรรษคุณาฒัย. 
2559 รายการผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ที่มีความเท่าเทียม 
 ในการบ าบัดรักษากับยาต้นแบบ ฉบับที่ 4  
 (พ.ศ.2542-2557) / มาฆมาส หรรษคุณาฒัย  
 และ สุชาติ จองประเสริฐ. กรุงเทพฯ :  
 อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2559. 116 หน้า. 
 
 
POLLUTION 
 
363.73  
น 16  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
2561 สิ่งแวดล้อม. 
 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 พ.ศ. 2560 / จัดท าโดย กลุ่มงานติดตามประเมิน 
 สถานการณ์ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม.นนทบุรี : ลายเส้น ครีเอชั่น,  
 2561. 241 หน้า. 
 
 
 

SCIENCE 
 
507.2  
LOC  Locharoenrat, Kitsakorn. 
 Research methodologies for beginners /  
 Kitsakorn Locharoenrat. Singapore :  
 Pan Stanford Publishing, c2017.  
 viii, 323 p. 
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
606  
ส 131  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2561 ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี. 
 ผลการด าเนินงานศูนย์ประสานงานกระทรวง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค (ศวภ.)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / จัดท าโดย  
 ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
 กรุงเทพฯ : ส านักงาน, 2561. 75 หน้า.  
 
 
 
602.9593  
ส 691  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 
2560 แนวคิดธุรกิจใหม่...เปลี่ยนโลกด้วย  
 "นวัตกรรมชาวบ้าน" / ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ- 
 ขนาดกลางและขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : เมจิกเพรส,  
 [2560?]. 89 หน้า. 
 
 
 
 
 
616 
ส 852  สุรพัศ เจริญวงศ์. 
2561  วางแผนสู้ 7 อันดับโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทย 
  มากที่สุด / สุรพัศ เจริญวงศ์.สมุทรปราการ : 
  สตาร์บูมอินเตอร์พริ้น, 2561. 96 หน้า.  
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e-Book 
 
667.26 
ส 121 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา. 
2561 คราม : คุณค่าภูมิปัญญาสู่มูลค่าเศรษฐกิจไทย  
 [electronic resource] / สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. สกลนคร :  
 สมศักดิ์การพิมพ์กรุ๊ป, 2561. 28 หน้า. 
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STANDARDS & REGULATIONS 
 

Std. 
ASTM  ASTM International. 
2018  Annual book of ASTM standards  
 Sect. 3-5, 11, 2018 / ASTM International. 
 West Conshohocken, Pa. : ASTM International, 
 c2018. 6 v. 
 
  
The United States of America 
 National Fire Protection Association 
 

 NFPA 275 : 2017 Fire tests for the evaluation of thermal barriers. 
NFPA 276 : 2015 Fire test for determining the heat release rate of roofing 
 assemblies with combustible above-deck roofing  

  components. 
NFPA 286 : 2015 Fire tests for evaluating contribution of wall and ceiling  
 interior finish to room fire growth. 
NFPA 287 : 2017 Measurement of flammability of materials in cleanrooms 
 using a fire propagation apparatus (FPA). 
NFPA 288 : 2017 Fire tests of horizontal fire door assemblies installed in  
 horizontal fire resistance-rated assemblies. 
NFPA 290 : 2018 Fire testing of passive protection materials for use on  
  LP-gas containers. 
NFPA 291 : 2016 Fire flow testing and marking of hydrants. 
NFPA 301 : 2018 Safety to life from fire on merchant vessels. 
NFPA 302 : 2015 Pleasure and commercial motor craft. 
NFPA 303 : 2016 Marinas and boatyards. 
NFPA 307 : 2016 Construction and fire protection of marine terminals, piers, 
 and wharves. 
NFPA 312 : 2016 Fire protection of vessels during construction, conversion, 
 repair, and lay-up. 
NFPA 318 : 2018 Protection of semiconductor fabrication facilities. 
NFPA 326 : 2015 Safeguarding of tanks and containers for entry, cleaning,  
 or repair.  
NFPA 329 : 2015 Handling releases of flammable and combustible  
  liquids and gases.  



- 7 - 
 

 

ราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวง ก ำหนดลักษณะของสถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำ สถำนที่ขำยหรือสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ 134, 87 ก (25 ส.ค. 2560) 4-7) 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำรน ำเข้ำเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบหรือเมล็ดถั่วลิสงกะเทำะเปลือกจำก
 สำธำรณรัฐอินเดีย (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 79 ง (14 มี.ค. 2560) 7) 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับ
 สถำนที่ฟักไข่สัตว์ปีกตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 
 170 ง (27 มิ.ย. 2560) 5) 

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร : แนวปฏิบัติในกำรใช้มำตรฐำนสินค้ำเกษตร
 กำรปฏบิัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับสถำนที่ฟักไข่สัตว์ปีก ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 170 ง (27 มิ.ย. 2560) 7) 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรใช้เครื่องชั่งวัดอัตรำส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน (รำชกิจจำนุเบกษำ 134,                
 ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค. 2560) 52-53) 

ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้อำวุธและยุทโธปกรณ์ และ
 ยำนพำหนะเป็นสินค้ำที่ต้องห้ำมส่งออกไปสำธำรณรัฐโกตดิวัวร์ และก ำหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้ำ              
 ที่ต้องห้ำมน ำเข้ำจำกสำธำรณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 179 ง 
 (12 ก.ค. 2560) 54) 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรประกำศก ำหนดต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติและต ำรับยำแผนไทยของชำติ 
 (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 175 ง (3 ก.ค. 2560) 7) 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๐                              
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 79 ง (14 มี.ค. 2560) 15)  

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมถังก๊ำซ-ถังก๊ำซอะลูมิเนียมเจือไม่มี
 ตะเข็บประเภทบรรจุก๊ำซซ  ำ-กำรออกแบบกำรท ำ และกำรทดสอบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 165 ง 
 (19 มิ.ย. 2560) 1) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้ำต่ ำ เล่ม ๕ ข้อแนะน ำ
 ส ำหรับกำรใช้งำนฟิวส์แรงดันไฟฟ้ำต่ ำ (รำชกิจจำนุเบกษำ 133, ตอนพิเศษ 291 ง (14 ธ.ค. 2559) 7) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์-บริกำรเชิง                          
 ต ำแหน่งที่ตั ง-กำรก ำหนดเส้นทำงและกำรน ำหน (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 7) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์-กำรเป็นไปตำม
 มำตรฐำนและกำรทดสอบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 3) 
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ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์-พจนำนุกรม
 แนวคิดด้ำนรูปลักษณ์และกำรลงทะเบียน (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 4) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์-กำรเชื่อมต่อ
 เครื่องแม่ข่ำยเพ่ือให้บริกำรแผนที่ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 5) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเส้นใยน ำแสง เล่ม ๑ (๓๑) วิธีกำรวัด
 และขั นตอนกำรทดสอบ-ควำมต้ำนแรงดึง (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 165 ง (19 มิ.ย. 2560) 2) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเส้นใยน ำแสง เล่ม ๑ (๓๒) วิธีกำรวัด
 และขั นตอนกำรทดสอบ-ควำมสำมำรถในกำรลอกของสำรเคลือบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 165 ง                   
 (19 มิ.ย. 2560) 3) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแบตเตอรี่ชนิดตะถ่ัว-กรด ส ำหรับ
 รถยนต์และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตำร์ต ชนิดตะกั่ว-กรด เล่ม ๑ คุณลักษณะ       
 ที่ต้องกำรทั่วไปและวิธีทดสอบ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 165 ง (19 มิ.ย. 2560) 4) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๘ และ
 ก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมวิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม ๘ วิธีทดสอบปริมำณน  ำที่เหมำะสมเพื่อให้ได้
 ควำมข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 8) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ เล่ม ๑๗                     
 กำรผสมมอร์ต้ำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกด้วยเครื่องผสมและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมวิธีทดสอบ
 ปูนซีเมนต์ เล่ม ๑๗ กำรผสมซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์และมอร์ตำร์ในสภำพเหลวด้วยเครื่องผสม                           
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 9) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส :             
 สีรองทับหน้ำ (สีพื น) และก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสีพ่นยำนยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส :                
 สีพื นรองทับหน้ำ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 1) 

ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเลิกมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส :    
 สีทับหน้ำและก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสีพ่นยำนยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้ำ
 (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 6 ง (9 ม.ค. 2560) 2) 

ประกำศกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปในกำรระบำยน  ำเสียลงสู่ระบบบ ำบัดน  ำเสีย
 ส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 180 ง (13 ก.ค. 2560) 30-33) 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรมำตรฐำนแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่องไขกำรขอต่ออำยุ กำรขอใบแทน     
 กำรย้ำยสถำนที่ และกำรโอนใบรับรองห้องปฏิบัติกำร (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ ๑) (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 
 180 ง (13 ก.ค. 2560) 27-29) 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรมำตรฐำนแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร               
 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ ๑) (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 180 ง (13 ก.ค. 2560) 26) 
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ประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำร       
 ที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 175 ง (3 ก.ค. 2560) 12-14) 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งและส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ สำขำอำชีพ
 ภำคบริกำร สำขำพนักงำนขับรถโดยสำธำรณะขนำดเล็ก (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 206 ง (16 ส.ค. 
 2560) 25) 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรทดสอบ สำขำอำชีพภำค
 บริกำร สำขำนำยท้ำยเรือกลล ำน  ำโดยสำร (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 206 ง (16 ส.ค. 2560) 26) 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพภำคบริกำร  
 สำขำนำยท้ำยเรือกลล ำน  ำโดยสำร (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 206 ง (16 ส.ค. 2560) 19-24) 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรออก
 หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพภำคบริกำร สำขำพนักงำนขันรถ
 โดยสำธำรณะขนำดเล็ก ระดับ ๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 206 ง (16 ส.ค. 2560) 27-28) 

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน เรื่อง วิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และกำรออก
 หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพช่ำงเครื่องกล สำขำช่ำง
 เครื่องปรับอำกำศรถยนต์ โดยสำรขนำดใหญ่ ระดับ ๑ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 209 ง                                 
 (22 ส.ค. 2560) 27-29) 

พระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกระติกน  ำร้อนไฟฟ้ำ : คุณลักษณะที่ต้องกำรด้ำนควำมปลอดภัย
 ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ 134, 72 ก (10 ก.ค. 2560) 15-16) 

พระรำชบัญญัติ ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรถและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ              
 ฉบับกฤษฎีกำ 134, 72 ก (10 ก.ค. 2560) 1-14) 

ระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำด้วยกำรรับรองผลิตพืชตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพกำรปฏิบัติทำง กำรเกษตร         
 ที่ดีส ำหรับพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (รำชกิจจำนุเบกษำ 134, ตอนพิเศษ 212 ง (28 ส.ค. 2560) 2) 
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INFORMATION FILES 

IF 107 (144) 8 factors shaping the future of packaging (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 
 2018 : 109)   

IF 81 (189) Aftersun refreshing lotion from shin-etsu silicones (Happi 55 (3) 2018 : 16-17,  
 20-21) 

IF 123 (21) An alternative technology for the manufacture of rubber articles from motor  
 vehicle tyre recycling products (International Polymer Science and  
 Technology 45 (4) 2018 :167-170) 

IF 51 (253) Analysis of the mechanism for the appearance of bubbles in rubber during  
 vulcanization (International Polymer Science and Technology 45 (4) 2018 :  
 175-182) 

IF 31 (220) Antioxidant properties and fruit quality of selected papaya breeding lines 
 (ScienceAsia 42 (5) 2016 : 332-339) 

IF 100 (447) Beyond the sea (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 : 72-74) 

IF 100 (446) Clean label sun care (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 : 76-78) 

IF 112 (55) Creating a lignin culture (Paper 360 13 (2) 2018 : 50-52) 

IF 107 (143) Delectable, collectable, responsible (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 :  
 102-104, 106) 

IF 101 (108) The evolution of glass printing (Ceramic Industry 168 (4) 2018 : 30-33) 

IF 81 (188) Formulations : golden brown  (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 : 92-93)  

IF 125 (57) Fruit and vegetable waste : bioactive compounds, their extraction, and possible 
 utilization (Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 
 17 (3) 2018 : 512-531) 

IF 92 (238) Getting ready for new silica standards (Ceramic Industry 168 (4) 2018 : 17-21) 

IF 100 (451) Global top 50 brands 2018 (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 : 26-27) 

IF 111 (133) How does China's containerboard market compare to the us? (Paper 360 12 (4)  
 2017 : 56-57) 

IF 111 (132) Industry trends in graphic paper (Paper 360 12 (4) 2017 : 58-59) 

IF 57 (293) Leveraging water data to make a global impact (Paper 360 13 (2) 2018 : 24-26  
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IF 100 (448) The magic of moss (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018) : 64-66) 

IF 107 (145) Paper and board have key roles in the future of packaging (Paper 360 13 (2)  
 2018 : 68-69) 

IF 45 (17) Polymers and biopolymers with antiviral activity : potential applications for  
 improving food safety (Comprehensive Reviews in Food Science and Food  
 Safety 17 (3) 2018 : 754-768) 

IF 142 (133) Protective role of propolis against histological alterations in renal tissue  
 induced by gold nanoparticles (ScienceAsia 42 (5) 2016 : 340-345) 

IF 57 (292) Removal of methyl orange from aqueous solution by adsorption onto a hydrogel 
 composite (Polymers & Polymer Composites 26 (2) 2018 : 161- 168) 

IF 51 (255) Rubber industry in transition ( Rubber Asia 33 (3) 2018 : 60-63) 

IF 50 (241) Structural control and property development of silicone polymers  
 (International Polymer Science and Technology 45 (3) 2018 : 129-136) 

IF 50 (242) A study of the influence of environmental factors on the properties of  
 polymer composites based on polylactic acid (International Polymer  
 Science and Technology 45 (3) 2018 : 111-117) 

IF 100 (450) Sun protection goes the distance (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 :  
 48-50, 53, 55) 

IF 100 (449) Technicolor dream hair (Soap, Perfumery & Cosmetics 91 (4) 2018 : 56-58) 

IF 51 (254) World NR supply up 3.3% in Q1 20158 (Rubber Asia 33 (3) 2018 : 90-92) 
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บทความวารสารภาษาไทย 

การขอรับสิทธิ "เครื่องจักรกลการเกษตร" (กสิกร 77, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2547) 97-104) 

งายุคนาโนมิเตอร์...พืชไรจิ๋วแต่แจ๋ว (ตอนจบ) (กสิกร 77, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 12-22) 

จากดินภูเขา...สู่ไข่เค็มสมุนไพรคุณภาพ (กสิกร 77, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2547) 46-49) 

ใช้เมล็ดพันธุ์น้อย ลดต้นทุนการท านา (กสิกร 77, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2547) 18-21) 

ถั่วเขียวพืชไร่มีคุณค่า... แต่แก่ง่ายตายเร็ว!!  (กสิกร 77, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2547) 39-47) 

ทุเรียนทอดกรอบแช่แข็ง (กสิกร 77, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2547) 27-28) 

น้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากข้าวสาลี หัวผักกาดหวานและต้นโคล (กสิกร 77, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2547) 82-84) 

น้ ามันสบู่ด า กับเครื่องยนต์ดีเซล (กสิกร 77, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2547) 74-78) 

แป้งขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป (กสิกร 77, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 94-95) 

ผลิตภัณฑ์ "กระจูด" (กสิกร 77, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2547) 49-51) 

มะละกอจีเอ็มโอ พืชที่ถูกสร้าง (ภาพ) ให้น่ากลัว (กสิกร 77, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2547) 59-72) 

ยางมะตอยผสมยางพารา... ไปถึงไหนแล้ว (กสิกร 77, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2547) 74-82) 

ราชินี แผ่นดินไทย ราชินีไหมโลก (กสิกร 77, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 31-38) 

วันนี้คุณดื่มชา แล้วหรือยัง (กสิกร 77, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2547) 31-43) 

ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ด  (กสิกร 77, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2547) 88-96) 

สบู่ไหมไทย (กสิกร 77, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 24-30) 

สมุนไพรกับคนไทย (ตอนจบ) (กสิกร 77, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2547) 72-80) 

สัญลักษณ ์Q (ตอนที่ 1) (กสิกร 77, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2547) 50-58) 

สัญลักษณ์ Q (ตอนที่ 2) (กสิกร 77, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2547) 60-65) 

สัญลักษณ ์Q (ตอนที่ 3) (กสิกร 77, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 47-55) 

สุพรรณิการ ์(กสิกร 77, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2547) 56-57) 
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กฤตภาค 

ก18491 รัฐปั้นเมืองอัจฉริยะรับอีอีซี กระสุนสุดท้ายดูดนักลงทุน (เดลินิวส์ ฉ. 25,027 (21 เม.ย. 2561) 6) 

ก18492 เพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยแมลงเศรษฐกิจ (เดลินิวส์ ฉ. 25,027 (21 เม.ย. 2561) 21) 

ก18493 'น ้าผักผลไม้ยุคใหม่' จุดขาย..คงคุณค่าสารอาหาร (เดลินิวส์ ฉ. 25,027 (21 เม.ย. 2561) 22) 

ก18494 ผู้ป่วยต้อกระจกคลายกังวลหมอตา แต่งเพลงเอาใจช่วงผ่าตัด (เดลินิวส์ ฉ. 25,027 (21 เม.ย. 2561) 12) 

ก18495 มือ เท้า ปาก โรคติดต่อของเด็กเล็ก (เดลินิวส์ ฉ. 25,027 (21 เม.ย. 2561) 12) 

ก18496 นวัตกรรมแถบสีบอกความสุก มิติใหม่ของการส่งออกมะม่วง (เดลินิวส์ ฉ. 25,035 (29 เม.ย. 2561) 24) 

ก18497 'เดลต้า' ผนึกเครือข่ายติดตั งเครื่องชาร์จไฟ สนองนโยบายรัฐรับเทรนด์ 'รถยนต์ไฟฟ้า' (คมชัดลึก              
 17, 5999 (2 พ.ค. 2561) 6) 

ก18498 ยัน 'ยานยนต์ไฟฟ้า' คุ้มค่ากว่ารถใช้น ้ามัน (คมชัดลึก 17, 5999 (2 พ.ค. 2561) 6) 

ก18499 'ทุ่งกล้วย' ผนวกเส้นใยฝ้าย-ผักตบชวา ยกระดับสู่ 'นวัตกรรมผ้าทอธรรมชาติ' (มติชน 41, 14661               
 (2 พ.ค. 2561) 20) 

ก18500 อะโวคาโด (เดลินิวส์ ฉ. 25,039 (3 พ.ค. 2561) 22) 

ก18501 'ม.เกษตรฯ' วิจัยเทคนิคแยกเพศงู (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10821 (3 พ.ค. 2561) 24) 

ก18502 'อะลูมิเนียมบาง' เทรนด์ล้มเหล็กแกร่ง (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10821 (3 พ.ค. 2561) 24) 

ก18503 นวัตกรรมสายดีปเทค (เดลินิวส์ ฉ. 25,040 (4 พ.ค. 2561) 24) 

ก18504 ฟอร์มาลดีไฮด์กับ "กระชายฝอย" (ไทยรัฐ 69, 22018 (4 พ.ค. 2561) 7) 

ก18505 ฟิล์มบุกกินได้ ไต่ระดับฟังก์ชันนัลฟู้ด (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10816 (4 พ.ค. 2561) 24) 

ก18506 ถั่วฝักยาว (เดลินิวส์ ฉ. 25,043 (7 พ.ค. 2561) 22) 

ก18507 ผลิตภัณฑ์ 'ใบตองแห้ง' (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10819 (7 พ.ค. 2561) 24) 

ก18508 แผนธุรกิจ + เทคโนโลยี วิถีคัดหัวกะทิ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10819 (7 พ.ค. 2561) 24) 

ก18509 กระแส 'ออเจ้า' ปลุก 'ช่างศิลป์' พัฒนารูปแบบ 'เครื่องประดับสีลงยา' (มติชน 41, 14666 (7 พ.ค. 
 2561) 18) 

ก18510 บรอกโคลี (เดลินิวส์ ฉ. 25,044 (8 พ.ค. 2561) 22) 
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ก18511 ปลูกฟักเขียวแบบขึ นค้าง (เดลินิวส์ ฉ. 25,044 (8 พ.ค. 2561) 22) 

ก18512 หมวกป้องกันการเป็นลมแดด ผลงานนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,044 (8 พ.ค. 2561) 24) 

ก18513 'รังสีแกมมา' ยกระดับเครื่องส้าอางไทย (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10820 (8 พ.ค. 2561) 24) 

ก18514 'วิทย์แก้จน' 3 ปี เพ่ิมรายไดบุ้รีรัมย์ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10820 (8 พ.ค. 2561) 24) 

ก18515 เอไอจะพลิกโฉมผลิตอุตสาหกรรมไทย 4.0 (ไทยรัฐ 69, 22023 (9 พ.ค. 2561) 5) 

ก18516 ส่งนักหุ่นยนต์ธรณีวิทยาขุดใต้ดินดาวอังคาร (ไทยรัฐ 69, 22023 (9 พ.ค. 2561) 7) 

ก18517 เข้าซาวน่าอาจลดเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง (ไทยรัฐ 69, 22023 (9 พ.ค. 2561) 7) 

ก18518 เตือนภัยปุ๋ยสั่งตัด (เลียนแบบ) (ไทยรัฐ 69, 22023 (9 พ.ค. 2561) 7) 

ก18519 ใช้เชื อไตรโครเดอมา ในแปลงปลูกผักโต้วเหมี่ยว (เดลินิวส์ ฉ. 25,045 (9 พ.ค. 2561) 20) 

ก18520 'ไวท์ ทรัฟเฟิล' เป็นมากกว่าอาหาร มหัศจรรย์ความงามจากธรรมชาติ (เดลินิวส์ ฉ. 25,045 (9 พ.ค. 
 2561) 21) 

ก18521 สลายต้อกระจก 'ดนตรีบ้าบัด' คลายกังวล (เดลินิวส์ ฉ. 25,045 (9 พ.ค. 2561) 22) 

ก18522 ฟีเจอร์ล้างประวัติอันใหม่ของเฟซบุ๊ก (เดลินิวส์ ฉ. 25,045 (9 พ.ค. 2561) 24) 

ก18523 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสัตว์ทะเลผลิตโอเมก้าทรี (ไทยรัฐ 69, 22024 (10 พ.ค. 2561) 7) 

ก18524 มหัศจรรย์เซลล์พิฆาต (killer T-cell) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน...สร้าง CD4 (ไทยรัฐ 69, 22026 (12 พ.ค. 
 2561) 7) 

ก18525 ญี่ปุ่นหนุนเทคโนฯ ตั งศูนย์ถ่ายทอด (คมชัดลึก 17, 6008 (12-13 พ.ค. 2561) 2) 

ก18526 กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือญี่ปุ่น ยกระดับเอสเอ็มอีขึ นชั นสมาร์ทแฟคตอรี่ (คมชัดลึก 17, 6008 
 (12-13 พ.ค. 2561) 5) 

ก18527 ภาคอุตสาหกรรมเกษตรวอนรัฐเห็นใจเกษตรกร หากเลิกใช้พาราควอตหวั่นเศรษฐกิจเกษตรเสียหาย 
 (คมชัดลึก 17, 6008 (12-13 พ.ค. 2561) 9) 

ก18528 สหรัฐฯ เปิดน่านฟ้า ทดลองโดรนบินเสรีใน 10 เมือง (ไทยรัฐ 69, 22027 (13 พ.ค. 2561) 8) 

ก18529 กัญชา....จุดยืนที่ประโยชน์สูงสุด และผลเสียต้องควบคุม (ตอน 1) (ไทยรัฐ 69, 22027 (13 พ.ค. 
 2561) 10) 

ก18530 ธุรกิจพริกเขียวมันส่งออกมาเลเซีย (เดลินิวส์ ฉ. 25,049 (13 พ.ค. 2561) 4) 
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ก18531 สอนเด็กให้อยู่เป็น สกัดตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,049 (13 พ.ค. 2561) 7) 

ก18532 โรคโลหิตจางจากภูมิคุ้มกัน ท้าลายเม็ดเลือดแดง (เดลินิวส์ ฉ. 25,049 (13 พ.ค. 2561) 7) 

ก18533 รถตัดและเก็บปาล์มน ้ามัน อีกหนึ่งเทคโนโลยีเกษตร 4.0 (เดลินิวส์ ฉ. 25,049 (13 พ.ค. 2561) 24) 

ก18534 เครื่องมือ 'อยู่ดีกินดี' ช่วยวางแพนเมืองนิเวศ (เดลินิวส์ ฉ. 25,049 (13 พ.ค. 2561) 12) 

ก18535 มธ. รังสิต ลดใช้พลาสติกเป็น 'ศูนย'์ (เดลินิวส์ ฉ. 25,049 (13 พ.ค. 2561) 12) 

ก18536 คิดค้นการทดสอบโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงที่แม่นย้า (ไทยรัฐ 69, 22028 (14 พ.ค. 2561) 7) 

ก18537 'อสม. ออนไลน์' ยกระดับสาธารณสุขท้องถิ่น (เดลินิวส์ ฉ. 25,050 (14 พ.ค. 2561) 24) 

ก18538 สนช. - UNDP หนุนแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพ่ือสังคม (เดลินิวส์ ฉ. 25,050 (14 พ.ค. 2561) 24) 

ก18539 เปิดโลกนวัตกรรม 'ข้าวไทย' จากงานวิจัยสุ่ไทยแลนด์ 4.0 (คมชัดลึก 17, 6010 (15 พ.ค. 2561) 6) 

ก18540 ผนึก 9 องค์กรจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั งที่ 5 (คมชัดลึก 17, 6010 (15 พ.ค. 2561) 6) 

ก18541 อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเล (ไทยรัฐ 69, 22029 (15 พ.ค. 2561) 7) 

ก18542 หนา้กากอาจไม่ได้ผลกับมลพิษทางอากาศ (ไทยรัฐ 69, 22029 (15 พ.ค. 2561) 7) 

ก18543 ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ผ้าครามเปิด INDIGO ร้านสโมสรเลสเตอร์ (เดลินิวส์              
  ฉ. 25,051 (15 พ.ค. 2561) 2) 

ก18544 โอกาศที่ไม่มีสิ นสุด... 'STARTUP THAILAND 2018' (เดลินิวส์ ฉ. 25,051 (15 พ.ค. 2561) 24) 

ก18545 สดช. ปั้น 4 พันร้านค้าอีคอมเมิร์ซชุมชน (เดลินิวส์ ฉ. 25,051 (15 พ.ค. 2561) 24) 

ก18546 ส่องโลก 'เอสเอ็มอีทรานสฟอร์ม' ยุค 4.0 เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยไปเวทีโลก (คมชัดลึก                    
 17, 6011 (16 พ.ค. 2561) 6) 

ก18547 ค้นพบวรจรป้อนกลับในทะเลสาบน ้าจืด (ไทยรัฐ 69, 22030 (16 พ.ค. 2561) 7) 

ก18548 พัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้ซ่อมแซมบาดแผล (ไทยรัฐ 69, 22030 (16 พ.ค. 2561) 7) 

ก18549 'แพมบ้า แชร์เวย์ส' ทางเลือกเดินทางในยุคสังคมแบ่งปัน (เดลินิวส์ ฉ. 25,053 (17 พ.ค. 2561) 24) 

ก18550 cooling pad..ใบสับปะรดไร้ฟอร์มาลดีไฮด์ไม่ก่อมะเร็ง (ไทยรัฐ 69, 22031 (17 พ.ค. 2561) 7) 

ก18551 บริโภคไขมันน้อยลงช่วยลดเสี่ยงโรคทางหัวใจ (ไทยรัฐ 69, 22032 (18 พ.ค. 2561) 7) 
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ก18552 ใช้ประโยชน์จาก 'ยาเสพติด' ขยับวิจัยกัญชา เพ่ือรักษา...ตามเทรนด์โลก (เดลินิวส์ ฉ. 25,054             
 (18 พ.ค. 2561) 2) 

ก18553 สลากประหยัดเวลาเบอร์ 5 (เดลินิวส์ ฉ. 25,054 (18 พ.ค. 2561) 24) 

ก18554 ปลดล็อกสมาร์ทโฮมด้วยเสียงภาษาไทย (เดลินิวส์ ฉ. 25,054 (18 พ.ค. 2561) 24) 

ก18555 'ดีอี' ส่งเสริมเด็กไทยเพ่ิมทักษะเขียนโปรแกรม (เดลินิวส์ ฉ. 25,054 (18 พ.ค. 2561) 24) 

ก18556 "ดินสอ" หุ่นยนต์สัญชาติไทย..ดังไกลระดับโลก (ไทยรัฐ 69, 22033 (19 พ.ค. 2561) 9) 

ก18557 จากนิยายก็ใกล้จริง!! 'แรงงานหุ่นยนต์' ยึดโลก?-คนจะยังไง? (เดลินิวส์ ฉ. 25,055 (19 พ.ค. 2561) 3) 

ก18558 สนับสนุนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ เร่งผลิตขยายเชื อราครบวงจร (เดลินิวส์ ฉ. 25,055 (19 พ.ค. 2561) 21) 

ก18559 สค. เสริมแกร่งสินค้าเกษตรไทย แปรรูปผลผลิตแข่งขันตลาดโลก (เดลินิวส์ ฉ. 25,055 (19 พ.ค. 
 2561) 21) 

ก18560 ดันไทยฮับสตาร์ทอัพอาเซียน (เดลินิวส์ ฉ. 25,055 (19 พ.ค. 2561) 7) 

ก18561 คนไทยเอาไงดี? พิษยาฆ่าหญ้า 'จากแม่สู่ทารก' (คมชัดลึก 17, 6015 (21 พ.ค. 2561) 5) 

ก18562 กระเป๋าอักษรเบรลล์ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10833 (21 พ.ค. 2561) 24) 

ก18563 วิทย์แบ็คอัพ ความมั่นคงทางยา (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10835 (23 พ.ค. 2561) 24) 

ก18564 ทุนนิวตันหนุนพัฒนาเซ็นเซอร์เกษตร (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10835 (23 พ.ค. 2561) 24) 

ก18565 'ฟิล์มห่อขนม-ปุ๋ยอินทรีย์' ผลงานวิจัยเด่น (คมชัดลึก 17, 6017 (23 พ.ค. 2561) 6) 

ก18566 เชื อก่อโรคในขนมจีน (ไทยรัฐ 69, 22039 (25 พ.ค. 2561) 7) 

ก18567 "ว่านชักมดลูก" กับสรรพคุณอีกครั ง (ไทยรัฐ 69, 22039 (25 พ.ค. 2561) 7) 

ก18568 ดีป้าร่วมมือสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) นวัตกรรมดิจิทัลเฉพาะทาง พร้อมเสริมเขี ยวเล็บเอสเอ็มอี 
 หวังดัน 10 อุตฯ เป้าหมายผงาดในอีอีซี (คมชัดลึก 17, 6020 (26-27 พ.ค. 2561) 8) 

ก18569 สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั งท่ี 5 (คมชัดลึก 17, 6021 (28 พ.ค. 
 2561) 10) 

ก18570 จาก 'กลอง' สู่ 'โทน' (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10840 (28 พ.ค. 2561) 24) 

ก18571 แอร์บัส-เอ็นไอเอ เร่งโต 'ดีพ' สตาร์ทอัพ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10840 (28 พ.ค. 2561) 24) 

ก18572 ข้าวไทย 360 องศา ซูเปอร์ฟู้ดจากภูมิปัญญา (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10841 (29 พ.ค. 2561) 24) 
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ก18573 'ซินโครตรอน' ยกผลงานแล็บโคราชโชว์กลางกรุง (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10841 (29 พ.ค. 2561) 24) 

ก18574 อุทยานวิทย์เชียงใหม่ เชื่อมนวัตกรรม-ภาคธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10843 (31 พ.ค. 2561) 24) 

ก18575 กราฟีน 'Big Project' (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10843 (31 พ.ค. 2561) 24) 

ก18576 เคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมการตรวจวัด (เดลินิวส์ ฉ. 25,068 (1 มิ.ย. 2561) 24) 

ก18577 'บัซซี่บีส์' ใช้บิ๊กดาต้าวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล (เดลินิวส์ ฉ. 25,068 (1 มิ.ย. 2561) 24) 

ก18578 นวัตกรรมแบบเปิดปูทางสร้างยาพันธุ์ไทย (กรุงเทพธุรกิจ 31, 10844 (1 มิ.ย. 2561) 24) 

ก18579 ระวังน ้าตาลใน "ชาเย็น" (ไทยรัฐ 69, 22046 (1 มิ.ย. 2561) 7) 

ก18580 ครีมโคลน..บ้านแหลมดินเสริมงามอ่าวทองค้า (ไทยรัฐ 69, 22046 (1 มิ.ย. 2561) 7) 

ก18581 จับจีบผ้าไทยใส่ 'แอพพ์' คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง (มติชน 41, 14793 (11 ก.ย. 2561) 18) 

ก18582 ผ้าทอ' ยกระดับได้อีก 'วัดสีผ่านแอพ' ฝีมือไทย 'ไอเดีย 4.0' (เดลินิวส์ ฉ. 25,171 (12 ก.ย. 2561) 3) 

ก18583 เปิดตัว 'คัลเลอร์ ไอดี เลเบลลิ่ง' แอพพลิเคชั่นส้าหรับคนรักผ้าไทย (แนวหน้า (12 ก.ย. 2561) 

ก18584 ทันโลกยุคดิจิตอล (เดลินิวส์ ฉ. 25,172 (13 ก.ย. 2561) 5) 
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