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BOOK, THESES AND PAMPHLETS
AGRICULTURAL CHEMISTRY
Ref.
631.803
FCH

Crop protection handbook 2012. Willoughby, Ohio : Meister Pub. Co., c2012.
1 v.

ANALYTICAL CHEMISTRY
623.4592
KRO

Kroening, Karolin K., 1974 Analysis of chemical warfare degradation products / Karolin K. Kroening ...
[et al]. Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, c2011.
xiv, 146 p.

CHEMICAL ENGINEERING
Ref.
660.28426
MOD
Modern drying technology / edited by Evangelos Tsotsas and Arun S. Mujumdar.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag Gmbh, c2012. xxxiii, 342 p.
COMPILING FILES
BSTI
CF-40

กาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานัก
หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.
[กรุงเทพฯ] : สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).
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BSTI
CF-41

ปาลมน้ํามัน (Oil palm) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
660.20286
ANS
Anastas, Paul T., 1962 Green chemistry : theory and practice / Paul T. Anastas, John C. Warner.
Oxford [England] ; N. Y. : Oxford University Press, c2000. xi, 135 p.
INORGANIC CHEMISTRY
Ref.
546
ADV

Advances in inorganic chemistry / edited by Rudi van Eldik, Ivana lvanovićBurmazović. Amsterdam : Elsevier, c2012. 3 v.

MATERIALS
620.135
MAK

Makul, Natt, Dr.
Microwave heating : fundamentals and research on cement-based materials /
Natt Makul, Dinesh Kumar Agrawal. 2nd ed. [Bangkok] : [Phranakhon Rajabhat
University], [2011?]. 265 p.
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MATERIALS SCIENCE
620.11015118
RAP
Rappaz, Michel.
Numerical modeling in materials science and engineering / Michel Rappaz,
Michel Bellet, Michel Deville; translated by Ray Snyder. Berlin : Springer, c2003.
xi, 540 p. (Springer series in computational mathematics ; 32).
MICROBIOLOGY
Ref.
576.05
ADV

Advances in applied microbiology / edited by Allen I. Laskin, Sima Sariaslani, Geoffrey
M. Gadd. Amsterdam : Elsevier, c2012. 2 v.

WASTE DISPOSAL
628.4
KHA

Khan, M. M.
Zero waste engineering / M. M. Khan and M. R. Islam. Hoboken, N. J. : John
Wiley & Sons ; Salem, Mass. : Scrivener Pub., c2012. xv, 466 p.

หนังสือภาษาไทย
363.7
ด 31
2554

Deboo, Ana.
ผลิตผลเพื่ออาหาร : วิถีชีวิตรักษโลก / เนือ้ เรื่อง, Ana Deboo ; แปล , จินตนา
เวชสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ, Paul A. Kobasa, สมนึก พานิชกิจ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน,
2554. 64 หนา.
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ย 27

Hoek, Na Rae Gi.
ใตสมุทรสุดระทึก / Na Rae Gi Hoek, เขียนและภาพประกอบ ; วิทยา
จันทรวิรัตนชัย, แปล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. 192 หนา. (สี่เหลี่ยมปริศนา
ไขปญหาวิทยาศาสตร ; 5).

ย 28

Hui, Lee she.
พืชพิสดาร = Science wonder / Lee She Hui , เขียน ; Lee Jun และ Bang Jung Fa,
ภาพประกอบ ; สิริรัตน นุมฟก, แปล.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554. 184 หนา.
(Science wonder).

381.1
ฮ 617
2554

ย 29

540
ส 14
2554

ย 33

Hyoronsya, Gijutsu.
เปดรานเคลื่อนที่ / Gijutsu Hyoronsya ; แปลและเรียบเรียง, บลู สกาย บุคส ทีม ;
บรรณาธิการ, ธนเดช กมลฉันท. กรุงเทพฯ : บลู สกาย บุคส, 2554. 148 หนา.
(หนังสือชุด ครบเครื่องเรื่องเปดราน ; 3).
Seon-ah, Koh.
อีโค ฮีโรพิทักษสิ่งแวดลอม เลม 1-2 / Koh Seon-ah, เขียน ; Hong Seung-woo,
ภาพประกอบ ; นันทนิชา หาญระพีพงศ, แปล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. 2 เลม.
(ฮีโรสุดฮากับภารกิจกูโลกสีเขียว ; เลม 1-2).

Wertheim, Jane.
พจนานุกรมเคมี / Jane Wertheim, Chris Oxlade และ Corinne Stockley, เขียน ;
โกศัลย คูสําราญ, สุวรรณ คูสําราญ, แปล ; Kirsteen Rogers, บรรณาธิการ ; ดร.
ลัดดาวัลย ผดุงทรัพย, บรรณาธิการตนฉบับ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส, 2554. 128 หนา.
กวางฮยอน, อัน.
วิทยาศาสตรฉลาดรู เรื่อง วิทยาศาสตรอาหาร / อันกวางฮยอน, เรื่องและภาพ ;
สถิตชลาลัย, แปล. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2555. 197 หนา.
(วิทยาศาสตรฉลาดรู ; ลําดับที่ 33).
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613
ก 27
2554
005.74
ก 34
2554

การแพทยบูรณาการ : ฉบับหมอมวลชน / ผูเรียบเรียง : นพ. นิวัฒน ศิตลักษ... [และคน
อื่นๆ]. นนทบุรี : หมอมวลชน, 2554. 278 หนา. (หมอมวลชน).

กิตติพงษ กลมกลอม.
ออกแบบฐานขอมูล - อยางมืออาชีพ / กิตติพงษ กลมกลอม ; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท, 2554. 300 หนา.

ย 35

กีซอง, โด.
วิทยาศาสตรฉลาดรู เรื่อง การคนพบสุดเพีย้ น / เรื่องและภาพ : โดกีซอง ; แปล :
สิราภา เสริมสันติวานิช. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2555.
191 หนา. (วิทยาศาสตรฉลาดรู ; ลําดับที่ 35).

ย 32

กีซอง, โด.
วิทยาศาสตรฉลาดรู เรื่อง พืชกินแมลง / เรือ่ งและภาพ : โดกีซอง ; แปล :
สถิตชลาลัย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2555. 191 หนา.
(วิทยาศาสตรฉลาดรู ; ลําดับที่ 32).

ย 34

จงกึน, ซน.
วิทยาศาสตรฉลาดรู เรื่อง วิทยาศาสตรการกีฬา / จงกึน, ซน : เรื่องและภาพ, วิภาพร
พูลสวัสดิ์ : แปล. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2553. 189 หนา. (วิทยาศาสตรฉลาดรู ;
ลําดับที่ 34).

333.79
ช 96
2554

ไชยะ แชมชอย, รศ.
การใชเทคนิค SPC กับงานการจัดการพลังงาน / รศ. ไชยะ แชมชอย. กรุงเทพฯ :
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554.
400 หนา.
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ย 36

ซอก, คิม.
วิทยาศาสตรฉลาดรู เรื่อง ไดโนเสาร / เรื่องและภาพ : คิมซอก ; แปล : นาริฐา
สุขประมาณ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2555. 189 หนา.
(วิทยาศาสตรฉลาดรู ; ลําดับที่ 36).

633.85
อ 116
2554

เทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูง / เรียบเรียง : อัมพา คําวงษา ;
บรรณาธิการ, อภิชาติ ศรีสอาด. กรุงเทพฯ : นาคา, 2554. 120 หนา.

959.55
น 51
2555

เนการาบรูไนดารุสซาลาม / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพร
บุคส, 2555. 172 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 669).

337.159
บ 43
2555

620.11
บ 43
2553

362.11
บ 59
2555

บุญชัย ใจเย็น.
AEC : THAI กับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บุญชัย ใจเย็น. กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2555. 240 หนา.

บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
วัสดุชางอุตสาหกรรม / บุญธรรม ภัทราจารุกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
336 หนา.

เบอรรี, เลียวนารด แอล.
บทเรียนการบริหารจากสุดยอดองคกรบริการสุขภาพ Mayo Clinic = Management
lessons from Mayo Clinic / เลียวนารด แอล. เบอรรี และ เคนท ดี. เซลทแมน, เขียน ;
นายแพทย อภิชาติ ศิวยาธร, แปล. กรุงเทพฯ : อี. ไอ. สแควร สํานักพิมพ, 2555.
320 หนา.
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658.2
ป 17
2555

641.5
พ 115
2552

915.95
ม 21
2555
อางอิง
495.913
ร 22
ล3

ประจวบ กลอมจิตร, ผศ.ดร.
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม : เพื่อเพิม่ ผลผลิตและความปลอดภัย = Industrial
plant design for safety and productivity / ผศ.ดร. ประจวบ กลอมจิตร. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555. 336 หนา.

พันธ ทรงประเสริฐ.
ตํานานอาชีพแหงความอรอย : 15 เถาแกดังนักสูชีวิต / พันธ ทรงประเสริฐ.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. 216 หนา.

มาเลเซีย / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2555.
183 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 651).

ราชบัณฑิตยสถาน.
พจนานุกรมคําใหม เลม 3 : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,
2554. 1 เลม.

อางอิง
671.5203
ร 22
ราชบัณฑิตยสถาน.
2554
พจนานุกรมศัพทการเชือ่ ม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ :
ไอเดีย สแควร, 2554. 204 หนา.
959.6
ร 22
2555

ราชอาณาจักรกัมพูชา / รัชดา ธราภาค, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส,
2555. 196 หนา. (หนังสือชุดประชาอาเซียน ; ลําดับที่ 673).
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959.3
ร 22
2555
304.2
ว 37
2554

615.321
ส 16
2554

959.4
ส 24
2555

ราชอาณาจักรไทย / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส,
2555. 211 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 655).

วีรวัฒน กนกนุเคราะห, ผศ.
มนุษยกับสภาพแวดลอม : มิติแหงความหลากหลายทางชีวภาพและกฎหมาย
สิ่งแวดลอม / ผศ. วีรวัฒน กนกนุเคราะห.กรุงเทพฯ : สุวีรียาสาสน, 2554. 400 หนา.

สมศักดิ์ วรคามิน, ศ.ดร.นพ.
ปญจขันธ สมุนไพรอมตะ เหมือนโสม แตดีกวา / ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน.
กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ), 2554. 220 หนา.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2555. 196 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ;
ลําดับที่ 670).

959.9
ส 24
2555

สาธารณรัฐฟลิปปนส / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส,
2555. 180 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 675).

959.7
ส 24
2555

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สถาพรบุคส, 2555. 196 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 671).

959.57
ส 24
2555

สาธารณรัฐสิงคโปร / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส,
2555. 212 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 674).

-9 -

959.1
ส 24
2555

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร / คัทลียา เหลี่ยมดี, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สถาพรบุคส, 2555. 196 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 672).

915.98
ส 24
2555

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / วิทย บัณฑิตกุล, เรียบเรียง. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส,
2555. 183 หนา. (หนังสือชุดประชาคมอาเซียน ; ลําดับที่ 652).

337.159
อ 14
2555

ย 31

อณฎณ เชื้อไทย.
ACE ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / อณฎณ เชื้อไทย. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555.
168 หนา.
ฮยอนจิน, ชา.
วิทยาศาสตรฉลาดรู เรื่อง โลกอนาคต / เรื่องและภาพ : ชาฮยอนจิน ; แปล :
นาริฐา สุขประมาณ.พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2555. 197 หนา.
(วิทยาศาสตรฉลาดรู ; ลําดับที่ 31).
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 190 : Runway cleaning
1. EP 0,318,074

Device for cleaning runways.

2. GB 2,400,376

Aircraft runway cleaner.

3. US 3,709,436

High pressure jet cleaning device.

4. US 3,877,643

Method and apparatus for removing rubber coating
from airport runways.

5. US 5,078,161

Airport runway cleaning method.

6. US 5,228,623

Airport runway cleaning method and apparatus.

7. US 2002/0,014,259

Method of and apparatus for removing brake and tire
residues from a travel way.

8. US 2003/0,004,079

Method and cleaning agent for cleaning surfaces of
concrete, asphalt or the like.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS B 0004 : 2007
JIS B 0125-1 : 2007

JIS B 1111 : 2006
JIS G 2402 : 2009
JIS H 4650 : 2007
JIS H 4657 : 2007
JIS H 4670 : 2007
JIS H 5120 : 2009
JIS H 5121 : 2009
JIS H 5203 : 2006
JIS H 5301 : 2009
JIS H 5302 : 2006
JIS H 5303 : 2006
JIS Z 2511 : 2006
JIS Z 2512 : 2006

Technical representation of springs.
Fluid power systems and components – graphic symbols and
circuit diagrams – part 1 : graphic symbols for
conventional use and data processing applications.
Cross recessed head screws.
Aluminium dross for iron and steel making.
Titanium and titanium alloys – rods and bars.
Titanium and titanium alloys – forgings.
Titanium and titanium alloys -- wires.
Copper and copper alloy castings.
Copper alloy continuous castings.
Magnesium alloy castings
Zinc alloys die castings (amendment 1).
Aluminium alloy die castings.
Magnesium alloy die castings.
Metallic powders – determination of green strength by
transverse rupture of rectangular compacts.
Metallic powders – determination of tap density.
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SELECTED ARTICLES
Analysis of fatty alcohol derivatives with comprehensive two-dimensional liquid
chromatography coupled with mass spectrometry (Journal of Chromatography A
1268 (December) 2012 : 22-28)
Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis (TrAC (Trends in Analytical
Chemistry) 31 (1) 2012 : 9-22)
Application of ionic liquid for extraction and separation of bioactive compounds from plants
(Journal of Chromatography B 904 (September) 2012 : 1-21)
Carbon nanotube immobilized polar membranes for enhanced extraction of polat analytes
(Analyst 137 (19) 2012 : 4464-4468)
Characterization of a modified polyvinylsilazane preceramic polymer (Journal of the American
Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3339-3345)
Colloidal processing of macroporous TiO2 materials for photocatalytic water treatment (Journal
of the American Ceramic Society 95 (2) 2012 : 502-508)
Damage development in confined borosilicate and soda-lime glasses (Journal of the American
Ceramic Society 95 (2) 2012 : 721-729)
Decoration of ceramic foams by ceramic nanowires via catalyst-assisted pyrolysis of preceramic
polymers (Journal of the American Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3071-3077)
Deposition of preferred-orientation ZnO films on the lead-free ceramic substrates and its effects
on the properties of surface acoustic wave devices (Journal of the American Ceramic
Society 95 (7) 2012 : 2254-2259)
Design and fabrication of a nitrogen monoxide measurement device based on low temperature
Co-fired ceramics (International Applied Ceramic Technology 9 (1) 2012 : 37-44)
Detection and characterization of silver nanoparticles in aqueous matrices using asymmetricflow field flow fractionation with inductively coupled plasma mass spectrometry (Journal
of Chromatography A 1233 (April) 2012 : 109-115)
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Differential toxicity of drinking water disinfected with combinations of ultraviolet radiation and
chlorine (Environmental Science & Technology 46 (14) 2012 : 7811-7817)
Dissolution kinetics of a bioactive glass by continuous measurement (Journal of the American
Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3130-3137)
Electron energy loss spectroscopy analysis on the preferential incorporation of Er3+ ions into
fluoride nanocrystals in oxyfluoride glass-ceramics (Journal of the American Ceramic
Society 95 (7) 2012 : 2100-2102)
Environmentally friendly flame retardants based on renewable raw materials (International
Polymer Science and Technology 39 (7) 2012 :T/5-T/11)
Formation of TiO2 nanocrystallites in the TiO2-ZnO-B2O3-Al2O3 glass-ceramics (Journal of
the American Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3138-3143)
The fracture of glass : past, present, and future (International Journal of Applied Glass Science
3 (2) 2012 : 89-106)
Hydrothermal alteration of glass to chrysotile (Journal of the American Ceramic Society
95 (10) 2012 : 3050-3055)
Independent but additive effects of fluorine and nitrogen substitution on properties of a calcium
aluminosilicate glass (Journal of the American Ceramic Society 95 (2) 2012 : 600-606)
The instantaneous apparent activation energy of cement hydration measured using a novel
calorimetry-based method (Journal of the American Ceramic Society 95 (10) 2012 :
3291-3296)
It takes all kinds to make a world-some thoughts on the use of classification in patent searching
(World Patent Information 34 (1) 2012 : 8-18)
Microscopic investigation of nanocrystalline zeolite L synthesized from rice husk ash (Journal of
the American Ceramic Society 95 (2) 2012 : 805-808)
Microstructure engineering to drastically reduce in the leakage currents of high voltage ZnO
varistor ceramics (Journal of the American Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3043-3049)
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Multiclass screening method based on solvent extraction and liquid chromatography-tandem
mass spectrometry for the determination of antimicrobials and mycotoxins in egg
(Journal of Chromatography A 1268 (December) 2012 : 84-90)
Multiresidue analysis of 88 polar organic micropollutants in ground, surface and wastewater
using online mixed-bed multilayer solid-phase extraction coupled to high performance
liquid chromatography-tandem mass spectrometry (Journal of Chromatography A
1268 (December) 2012 : 74-83)
Patent analysis of wind energy technology using the patent alert system (World Patent
Information 34 (1) 2012 : 37-47)
Pesticide analysis in teas and chamomile by liquid chromatography and gas chromatography
tandem mass spectrometry using a modified QuEChERS method : validation and pilot
survey in real samples (Journal of Chromatography A 1268 (December) 2012 : 109-122)
Raman spectroscopy evaluation of subsurface hydrothermal degradation of zirconia (Journal of
the American Ceramic Society 95 (7) 2012 : 2347-2351)
Rapid determination of hydrogen peroxide in pulp bleaching effluents by headspace gas
chromatography (Journal of Chromatography A 1235 (April) 2012 : 182-184)
Recent developments in fluorescent sensors for trace-level determination of toxic-metal ions
(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 32 (2) 2012 : 113-132)
Recovery of ionic liquid and sugars from hydrolyzed biomass using ion exclusion simulated
moving bed chromatography (Journal of Chromatography A 1227 (March) 2012 : 67-72)
Redox speciation of chromium using sorption-based systems (TrAC (Trends in Analytical
Chemistry) 32 (2) 2012 : 100-112)
Refractory alkali-free cristobalite glass-ceramics : activated reaction sinter-crystallization
synthesis and properties (International Journal of Applied Glass Science 3 (1) 2012 :
69-74)
Resorbable tricalcium phosphates for bone tissue engineering : influence of SrO doping (Journal
of the American Ceramic Society 95 (10) 2012 : 3095-3102)
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Roles of sulfuric acid in elemental mercury removal by activated carbon and sulfur-impregnated
activated carbon (Environmental Science & Technology 46 (14) 2012 : 7905-7912)
Room temperature ionic liquids : new GC stationary phases with a novel selectivity for flavor
and fragrance analyses (Journal of Chromatography A 1268 (December) 2012 : 130-138)
Sampling and characterisation of volatile organic compound profiles in human saliva using a
polydimethylsiloxane coupon placed within the oral cavity (Analyst 137 (16) 2012 :
3627-3634)
Saving energy in multilevel steam systems (Chemical Engineering Progress 108 (1) 2012 : 27-32)
Separation of sudan dyes from chilli powder by magnetic molecularly imprinted polymer
(Journal of Chromatography A 1268 (December) 2012 : 185-190)
Simultaneous determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and benzene, toluene,
ethylbenzene and xylene in water samples using a new sampling strategy combining
different extraction modes and temperatures in a single extraction solid-phase
microextraction-gas chromatography-mass spectrometry procedure (Journal of
Chromatography A 1233 (April) 2012 : 22-29)
SiOC glass-diamond composites (Journal of the American Ceramic Society 95 (2) 2012 :
545-552)
Stability of monosulfate in the presence of iron (Journal of the American Ceramic Society
95 (10) 2012 : 3305-3316)
Stationary phase selection and comprehensive two-dimensional gas chromatographic analysis
of trace biodiesel in petroleum-based fuel (Journal of Chromatography A 1226 (February)
2012 : 103-109)
Substrateless graphene fiber : a sorbent for solid-phase microextraction (Journal of
Chromatography A 1268 (December) 2012 : 9-15)
Thermoelectric properties of undoped and dopent (Ti0.75Sn0.25) O2 (Journal of the American
Ceramic Society 95 (2) 2012 : 619-626)
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Trace determination of 13 haloacetamides in drinking water using liquid chromatography triple
quadrupole mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization (Journal
of Chromatography A 1235 (April) 2012 : 178-181)
Trace level analysis of corky off-flavor compounds : development of a new analytical method
based on solid phase extraction and analysis by multidimensional gas chromatography
with mass spectrometric detection (Journal of Chromatography A 1226 (February) 2012 :
96-102)
Tunable blue emission from Ta5+ doped sulfophosphate glass-ceramics (Journal of the
American Ceramic Society 95 (7) 2012 : 2206-2210)
A turn-on and reversible fluorescene sensor for zinc ion (Analyst 137 (19) 2012 : 4415-4417)
Use nitrogen safely (Chemical Engineering Progress 108 (3) 2012 : 44-48)
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INFORMATION FILES
IF 80 (25)

Approaches to address tooth sensitivity and dental erosion (Cosmetics & Toiletries
127 (5) 2012 : 362-364, 366, 368, 370-371)

IF 100 (363)

Developing sunscreens for the preventive treatment of photodamage and premature
aging (Cosmetics & Toiletries 127 (2) 2012 : 104, 106-110)

IF 137 (72)

Dietary fiber in extruded cereals : limitations and opportunites (Trends in Food
Science & Technology 28 (1) 2012 : 23-32)

IF 35 (256)

The effect of delay between heat treatment and cold storage on alleviation of
chilling injury in banana fruit (Journal of the Science of Food and Agriculture
92 (13) 2012 : 2624-2629)

IF 92 (166)

Experimental approaches to the thermodynamics of ceramics above 1500 C
(Journal of the American Ceramic Society 95 (5) 2012 : 1463-1482)

IF 100 (364)

Foot care (Cosmetics & Toiletries 127 (7) 2012 : 490, 492-494, 496-497)

IF 100 (362)

Hair color vibrance factor to characterize shine and color intensity (Cosmetics &
Toiletries 127 (1) 2012 : 48, 50-52, 54, 56)

IF 101 (70)

Magnesium-containing bioactive glasses for biomedical applications (International
Journal of Applied Glass Science 3 (3) 2012 : 221-253)

IF 81 (124)

Mild care : formulary (Cosmetics & Toiletries 127 (7) 2012 : 520-526)

IF 142 (110)

Nanocomposite Ti-Si-N coatings deposited by reactive dc magnetron sputtering for
biomedical applications (Journal of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 :
2746-2752)
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IF 89 (50)

New starch preparations resistant to enzymatic digestion (Journal of the Science of
Food and Agriculture 92 (4) 2012 : 886-891)

IF 35 (257)

Plasticized methylcellulose coating for reducing oil uptake in potato chips (Journal
of the Science of Food and Agriculture 92 (7) 2012 : 1346-1353)

IF 100 (361)

Proliposome-coated mica with bioactives for benefits in facial powder (Cosmetics
& Toiletries 127 (3) 2012 : 180-182, 184, 186)

IF 137 (73)

Recent advances in the development of high-fibre baked products (Trends in Food
Science & Technology 28 (1) 2012 : 4-14)

IF 100 (360)

Repairing hair with natural actives (Cosmetics & Toiletries 127 (1) 2012 : 42, 44-47)

IF 101 (71)

Safety first Indonesia sees processed glass boom (Asian Glass (OctoberNovember) 2012 : 34-36, 38, 40, 42, 44, 46)

IF 98 (108)

Sample-preparation methods for pesticide-residue analysis in cereals and
derivatives (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 38 (11) 2012 : 32-51)

IF 81 (123)

Skin care : formulary (Cosmetics & Toiletries 127 (6) 2012 : 452, 454-458)

IF 81 (122)

Sun care : formulary (Cosmetics & Toiletries 127 (2) 2012 : 118-120, 122)

IF 92 (167)

Synthesis and characterization of iron oxide embedded hydroxyapatite bioceramics
(Journal of the American Ceramic Society 95 (9) 2012 : 2695-2699)
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บทความวารสารไทย
Ozy3Rs เครื่องลางผักและผลไมแบบประหยัดน้ําดวยโอโซน ใชหลัก 3Rs แถมรักษาคุณคาทางวิตามิน
(ENGINEERING TODAY 10, 114 (มิ.ย. 2555) 50-51)
Peeling ปอกเปลือกเตรียมพรอมเขาไลน (FOOD FOCUS THAILAND 7, 75 (Jun. 2012) 54-56)
Rice Innovation Awards 2011 (วิทยาศาสตร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 42-43)
กรมวิทยฯ เตือนระวังขวดน้ําพลาสติกใชซ้ําเสี่ยงเชื้อโรค (UPDATE 26, 289 (พ.ย. 2554) 123)
กวาจะมาเปนถุงมือยางทางการแพทย (Medical Latex Glove) รูจักชนิด การใชงาน กระบวนการ
และจักรกลผลิตถุงมือยางของไทย (ตอนที่ 2) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
18, 232 (มี.ค. 2555) 99-103)
การกัดกรอนทีอ่ ุณหภูมิสูงของโลหะภายใตกาซชีวภาพ (ENGINEERING TODAY 10, 111 (มี.ค. 2555)
50-52)
การใช 1-MCP เพื่อยืดอายุการวางจําหนายพวงมาลัยดอกมะลิสด (วารสารเกษตร 28, 1 (ก.พ. 2555) 11-18)
การใชคลืน่ ความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดยาสูบ (วารสารเกษตร 28, 1 (ก.พ. 2555) 75-82)
การใชรหัสแทงในธุรกิจ (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 24, 98 (2555) 41-43)
การดูแลรักษาไมไผโดยไมใชสารเคมี (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 1 (2555) 9-14)
การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 32, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 11-26)
การเตรียมความพรอมทางการวิจยั ของไทย และบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติตอการ
เขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) (จดหมายขาว วช. 7, 40 (เม.ย.-พ.ค. 2555) 3-14)
การประยุกตใชรังสีอินฟราเรดเพื่อกําจัดแมลงในขาวสารสําหรับอุตสาหกรรมโรงสีขาว (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 18, 235 (มิ.ย. 2555) 117-122)
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การปลูกขาวลอยน้ําอินทรีย ทางเลือกใหมของการปลูกขาวบนพืน้ น้ํา (ขาวเทคโนโลยีสาํ หรับชาวชนบท
ฉ. 119 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 1-2)
การผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการยอยสลายแบบไรออกซิเจนของน้ําเสียที่มีความเขมขนสูง (ชางพูด
ฉ. 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 10-11)
การผสมน้ํายางเพื่อใหยางแผนมีคณ
ุ ภาพและประหยัดเวลา (นิตยสารยางไทย 3, 3 (มี.ค. 2555) 14-16)
การพัฒนาเทคนิคไฮเปอรฟอรแมนซลิควิคโครมาโตรกราฟเพื่อการศึกษาปริมาณฟอรมาลดีไฮดที่
ปนเปอนในเห็ดและแคปซูลยา (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 211-222)
การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอดวยศิลปะและภูมิปญญาของชาวไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม (วารสาร
สมาคมนักวิจยั 17, 2 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 17-28)
การพัฒนาระบบกรีดเพือ่ เพิม่ ผลผลิตน้ํายาง (นิตยสารยางไทย 3, 3 (มี.ค. 2555) 11-13)
การพัฒนาหวงโซคุณคาผลิตภัณฑขาว (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 32, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555)
120-128)
การพิมพเฟล็กโซกราฟดว ยหมึกนําไฟฟานาโนซิลเวอร (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 24, 98 (2555)
31-32)
การเพาะถัว่ งอกดวยใบตองสดในตะกราพลาสติก (ขาวเทคโนโลยีสําหรับชาวชนบท ฉ. 119 (เม.ย.-มิ.ย.
2555) 3)
การยอมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเตาหูเ หลืองแผน (อาหาร 41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 345-351)
การระบุตําแหนงของแมงกานีสที่เจือในแบเรียมไททาเนตโดยวิธีสเปกโตรสโกปการดูดกลืนรังสีเอ็กซ
(วิทยาศาสตร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 64-66)
การลดของเสียในกระบวนการพิมพพลาสติก โดยใชแนวทางซิกซ ซิกมา (FOR QUALITY 18, 169
(Nov. 2011) 44-49)
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การวัดระดับความเขมขนที่ทาํ ใหเกิดการรับรูตอนที่ 2 (Thershold determination part 2) (อาหาร
41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 295-299)
การสงขอความทําลายความสามารถในการอาน (UPDATE 27, 295 (พ.ค. 2555) 16-17)
การสงเอทานอลออกไปนอกราชอาณาจักร (EXCISE NEWSLETTER 23, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 8-9)
การอนุรักษพลังงานดวยวิธกี ารนําความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชน (ENGINEERING TODAY
9, 108 (ธ.ค. 2554) 58-61)
ขาวกลองดอยและขาวดอยซอมมือ (อาหาร 41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 325-328)
เขื่อนแมวงกไดไมคมุ เสียจริงหรือ? (ENERGY SAVING 4, 43 (มิ.ย. 2555) 100-101)
ไขขอของใจซาฟรอลคืออะไร? (วารสารอาหารและยา 17, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2553) 10-11)
ความทาทายของอุตสาหกรรมซอสมะเขือเทศ (FOOD FOCUS THAILAND 7, 75 (Jun. 2012) 40-45)
ความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการสีเขียว (ENGINEERING TODAY 10, 115 (ก.ค. 2555) 77-80)
ความรูเรื่องเครื่องมือตรวจวัดระดับรังสีและการเปรอะเปอนทางรังสี (นิวเคลียรปริทัศน 25, 1 (ม.ค.-มี.ค.
2555) 6-7)
คารบอนเครดิตภาคธุรกิจไทย (ENGINEERING TODAY 10, 109 (ม.ค. 2555) 76-79)
คารบอนมอนอกไซด ผูราย...พระเอก? (UPDATE 27, 294 (เม.ย. 2555) 27-34)
คาแรง 300 บาท อุตสาหกรรมอาหารตนทุนเพิม่ สูงสุดรอยละ 20 (FOOD FOCUS THAILAND 7, 75
(Jun. 2012) 20-22)
โครงสรางถุงหลายชั้นสําหรับบรรจุน้ํามะมวงเขมขน (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 24, 98 (2555) 6-11)
งานวิจยั สุดติ่ง พิชิตรางวัลอิกโนเบล (UPDATE 27, 294 (เม.ย. 2555) 44-51)
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จักรยานสีขาวและผลิตไฟฟา UPGRADE ระบบตนกําลังจากแรงถีบและมอเตอร (เกษตรกรรมธรรมชาติ
15, 5 (2555) 14-19)
จัดระเบียบคาไมกฤษณา (กสิกร 84, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2554) 55-67)
เจาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ป 5 ศักยภาพเพิ่ม-ลด ตอบโจทยการพัฒนาที่ยั่งยืน (ENERGY SAVING
4, 46 (ก.ย. 2555) 18-23)
ชีวมวลเปนแกสเชื้อเพลิงอีกทางเลือกพลังงานยั่งยืนของประเทศ (ชางพูด ฉ. 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 8-9, 11)
ซินโครตรอนโชวงานวิจยั "กระจกเกรียบโบราณวัดพระแกว" ที่ IAEA (วิทยาศาสตร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค.
2554) 43)
ดาวเคราะหอิสระก็มีบา นใหมได (ทางชางเผือก 31, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 8-9)
ตนแบบสวมลอยน้าํ สูภยั น้ําทวมพรอมผลิตกาซชีวภาพ (ENERGY SAVING 3, 37 (ธ.ค. 2554) 81-82)
ตรวจโปรตีนในเลือด เร็ว พกสะดวก ราคาไมแพง (UPDATE 26, 289 (พ.ย. 2554) 21)
ตอยอดมาตรฐาน ISO 9001 สูการรับรอง FSC (FOR QUALITY 18, 169 (Nov. 2011) 28-34)
ตํานานกาแฟ ตอนที่ 2 (วารสาร อพวช. 11, 120 (มิ.ย. 2555) 10-13)
เตรียมความพรอมเขาสูก ารเปดเสรีประชาคมอาเซียน 2558 ดวยการตรวจสอบรับรอง (Conformity
Assessment) (CONSTRUCTION AND PROPERTY Iss. 33 (May-Jun. 2012) 51-53)
เตาเผาถานชุมชนรุนพัฒนาประสิทธิภาพสูง ตนทุนต่ํา สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 4 (2555) 54-57)
เตาเผาถานลอยฟา ควบคุมอากาศ กักเก็บความรอน ผลิตถานและน้ําสมควันไมอยางสมบูรณแบบ
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 4 (2555) 45-53)
แตกตางกันหรือไม? ดูอยางไร? ตอนที่ 2 (FOR QUALITY 19, 180 (Oct. 2012) 21-23)
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ถวายสิทธิบัตรอุทกพลวัต (กสิกร 84, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2554) 7-9)
ทําโปรไบโอติกแบบงายกินกันเถอะ (ฉลาดซื้อ 18, 135 (พ.ค. 2555) 68-69)
เทคโนโลยีระบบภาพสถานการณทางเรือ (นาวิกศาสตร 95, 2 (ก.พ. 2555) 8-14)
เทสทอสเทอโรน ฮอรโมนแหงเอกบุรษุ (UPDATE 27, 293 (มี.ค. 2555) 27-32
นม พระเอกหรือผูราย (หมอชาวบาน 34, 398 (มิ.ย. 2555) 10-18)
นโยบายนวัตกรรมเพือ่ สิ่งแวดลอมของญี่ปนุ (ENGINEERING TODAY 10, 111 (มี.ค. 2555) 79-82)
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (จดหมายขาว วช. 7, 40 (เม.ย.-พ.ค.
2555) 8-9)
นวัตกรรมชุดชัน้ ในสําหรับผูป วยมะเร็งเตานม (TTIS TEXTILE DIGEST 21, 181 (Jul.-Aug. 2012) 29-30)
นักวิจยั มข. พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียตนแบบแหงแรกของโลก (วารสารพลังงานทางเลือก 7, 26 (เม.ย.มิ.ย. 2555) 17-18)
นักวิจยั จุฬาฯ สกัดสารแซนโทนในเปลือกมังคุดผลิตหนากากอนามัย (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 534
(ก.ย. 2555) 24)
นักวิจยั ไทยใชแสงซินโครตรอนวิเคราะหพบแปงเมล็ดมะขามผลิตยารักษาโรค (UPDATE 27, 299
(ก.ย. 2555) 118)
นักวิทยาศาสตรดินเพื่อมนุษยธรรมพระองคแรกของโลก (วิทยาศาสตร 66, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 14-19)
น้ําแข็งติดไฟใตพื้นพิภพ : แหลงพลังงานใหมในอนาคต (วิศวกรรมสาร 64, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2554) 53-60)
น้ําปลาเกลือต่ํา ทางเลือกหนึ่งสําหรับผูปวยความดันโลหิตสูงหรือโรคไต (FOOD FOCUS THAILAND
7, 75 (Jun. 2012) 70-71)
น้ําสมสายชูดแู ลบานเรือน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 1 (2555) 5-7)
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แนวคิดโรงงานสีเขียวเพื่ออุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืน (ตอนจบ) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
18, 234 (พ.ค. 2555) 102-108)
แนวคิดโรงงานสีเขียวเพื่ออุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืน (ตอนที่ 1) (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
18, 233 (เม.ย. 2555) 89-96)
แนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 234
(พ.ค. 2555) 125-131)
บทบาทของแบคเรียกรดอะซิติกในอุตสาหกรรมอาหาร (อาหาร 41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 316-323)
บันทึกอุทกภัยกับลานีญา (La Nina) (นิตยสาร สสวท. 40, 176 (มี.ค.-เม.ย. 2555) 17-21)
บัวบก สมองสดใส คืนสูว ยั หนุมสาว (หมอชาวบาน 33, 391 (พ.ย. 2554) 10-18)
บัวบกศาสตรแพทยแผนจีน (หมอชาวบาน 33, 391 (พ.ย. 2554) 22-25)
บานสวนผักแนวตั้ง 3 มิติ มีผักเพียงพอครบวงจรความพอเพียง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 35-42)
บําบัดเครียดดวยการลางพิษ (นิตยสารยางไทย 3, 3 (มี.ค. 2555) 46-47)
ประเทศไทยกับความเสี่ยงตอการเกิดภาวการณกลายเปนทะเลทราย (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 2 (เม.ย.-มิ.ย.
2555) 24-35)
ประเทศไทยกับพายุหมุนเขตรอน (นิตยสาร สสวท. 40, 175 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 18-20)
ประโยชนและโทษของมะรุม (จดหมายขาว วว. 15, 5 (พ.ค. 2555) 10)
ปรากฏการณนา้ํ ขึ้น-น้ําลงสรางพลังงานไดอยางไร (Ocean Tidal Energy) (วารสาร อพวช. 10, 119
(พ.ค. 2555) 60-61)
ปลูกอวัยวะบนชิป (UPDATE 27, 299 (ก.ย. 2555) 55-56)
ปาฏิหาริยพลังงานจากขยะ : เรื่องจริงทีไ่ มองิ นิยาย (วิศวกรรมสาร 65, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 35-42)
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ปาแพลงกตอนพืช กวาจะมองเห็นก็ (อาจ) สายเสียแลว (UPDATE 27, 295 (พ.ค. 2555) 37-42)
ปุยอินทรียมีผลตอธาตุเหล็กในเมล็ดขาว (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 8 (2555) 64-68)
เปดแผนโลจิสติกสไทยเชื่อมอาเซียน (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 237 (ส.ค. 2555)
48-51)
ผลกระทบของอุณหภูมอิ ากาศที่มีตอผิวทางแอสฟลต : กรณีศึกษาประเทศไทย (วิศวกรรมสาร 64, 5
(ก.ย.-ต.ค. 2554) 61-71)
ผลิตถานแกลบดวยเตาเผาจากทอปูนสงน้ํา ปรับดินใหรวนซุย เพิม่ ธาตุอาหาร กักเก็บคารบอน ชวยลด
โลกรอน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 4 (2555) 68-76)
ผลิตถานไมไผคาความตานทานไฟฟา 1 โอหม เทคนิคเรงความรอน 1,000 องศา ดวยเตาเผาถานถัง 200 ลิตร
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 4 (2555) 15-17)
ผลิตภัณฑชาสมุนไพรสดจากโครงการหลวง (อาหาร 41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 329-331)
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากสารสกัดฟกขาวตานอนุมูลอิสระชวยชะลอแก (จดหมายขาว วว. 15, 5 (พ.ค.
2555) 5, 12)
ผลิตภัณฑยาเม็ดจากสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาโรคริดสีดวงทวาร (จดหมายขาว วว. 15, 5 (พ.ค. 2555) 6)
ผูคนพบรังสีเอ็กซ (X-Ray) (วารสาร อพวช. 11, 119 (พ.ค. 2555) 7-9)
เผือก พืชหัวแหลงพลังงานผสานเสนใย (อาหาร 41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 311-315)
แผนปลูกพืชบนหลังคาพัฒนาใหม ลดความรอนบนพืน้ ดาดฟาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เกษตรกรรม
ธรรมชาติ 15, 5 (2555) 8-13)
พลังงานจากชีวมวลที่มีลกิ โนเซลลูโลสสูง (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 36-43)
พลังงานทดแทน...ชวยไทยกอนวิกฤต ทางเลือกที่ตองเรงปฏิบัติ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 18, 6 (พ.ย.-ธ.ค.
2554) 59-62)
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พลังงานสีเขียวจากเชือ้ เพลิงอัดแทง (วิศวกรรมสาร 65, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 43-46)
ฟสิกสในน้าํ ทวม (นิตยสาร สสวท. 40, 175 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 14-17)
ภัยจากโลหะหนักในของเลนเด็ก (นิตยสาร สสวท. 40, 174 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 14-15)
มดทหารพิชยั (วารสาร อพวช. 10, 115 (ม.ค. 2555) 48-49)
มดสายพันธุใ หมที่เพิ่มคนพบจากลุมน้าํ โขง (วารสาร อพวช. 10, 119 (พ.ค. 2555) 50-51)
มนตวิเศษ "เห็ด" ตานชราดั่งมายาเสก (FOOD INSIGHT CONNECT 3, 11 (2554) 47-51)
มะหาด พันธุไมพระราชทานเพื่อปลูกเปนมงคลจังหวัดกาฬสินธุ (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 533 (ส.ค. 2555)
40-41)
มาตรฐานการจัดการน้าํ เพือ่ ความยัง่ ยืน (FOOD INSIGHT CONNECT 3, 11 (2554) 92-95)
มาตรฐานการพิมพออฟเซต (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 24, 98 (2555) 33-38)
มาตรฐานครูวทิ ยาศาสตรและมาตรฐานครูคณิตศาสตร (นิตยสาร สสวท. 40, 175 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 50-53)
ยานยนตแหงโลกอนาคต (วารสาร อพวช. 10, 115 (ม.ค. 2555) 14-15)
ระบบอบแหงพลังงานรวมชีวมวลกับแสงอาทิตย (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 1 (2555) 21-24)
ระเบียบการแสดงขอมูลอาหารอียูฉบับใหม (FOOD INSIGHT CONNECT 3, 11 (2554) 84-91)
เรื่องนารูเกีย่ วกับจุลินทรียทเี่ ปนมิตร : โปรไบโอติก (Probiotics) (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ
60, 189 (พ.ค. 2555) 13-15)
โรงไฟฟากับการดักจับและกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 18, 6
(พ.ย.-ธ.ค. 2554) 77-82)
โลกรอนทําใหลูกหมีวายน้าํ ไกลขึ้นและเสียชีวิต (UPDATE 26, 289 (พ.ย. 2554) 11)
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วว. แปรรูปเงาะครบวงจรแกปญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา (จดหมายขาว วว. 15, 7 (ก.ค. 2555) 6-8)
วิตามินไมตองกินทุกวัน (หมอชาวบาน 33, 391 (พ.ย. 2554) 42-43)
วิทยาศาสตรวพิ ากษคําทํานาย 2012 (วารสาร อพวช. 10, 119 (พ.ค. 2555) 52-59)
ศูนยเชีย่ วชาญดานแกว...ศูนยเพือ่ การสนับสนุนอุตสาหกรรมแกว (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 1
(ม.ค.-ก.พ. 2555) 82-83)
ศูนยเชีย่ วชาญดานแกวเปดใหบริการวิเคราะหทดสอบภาชนะแกวบรรจุยาเพื่อความปลอดภัย
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 233 (เม.ย. 2555) 134-135)
สถานการณขาวไทยในตลาดโลก (ผูสงออก 26, 602 (ก.ย. 2555) 35-41)
สมุนไพรสูภยั พิบัติ (หมอชาวบาน 33, 391 (พ.ย. 2554) 30-33)
สวนผักแนวตัง้ แหลงอาหารของคนเมือง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 25-28)
สารสกัดจากใบมะรุมควบคุมระดับน้าํ ตาลและไขมันในเลือด (UPDATE 27, 293 (มี.ค. 2555) 115)
สิ่งทาทายและโอกาสของอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑตอ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (วารสาร
การพิมพและบรรจุภัณฑ 24, 98 (2555) 48-49)
หนาที่และประโยชนของโคเอ็นไซม คิวเทน (Coenzyme Q10) (วิทยาศาสตร 66, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 79-84)
หมวกจากยางพาราขายความตาง เพิ่มคายางพารา (นิตยสารยางไทย 3, 4 (เม.ย. 2555) 51-53)
เห็ดทางการแพทยกบั สุขภาพ (อาหาร 41, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 361-366)
อันตรธาน (UPDATE 27, 298 (ส.ค. 2555) 27-34)
อันตรายจากรังสีดวงอาทิตยกบั ครีมกันแดด (ฉลาดซื้อ 18, 135 (พ.ค. 2555) 56-57)
อาหารไขมันลดความเศรา (UPDATE 26, 289 (พ.ย. 2554) 16-17)
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อิทธิพลของเอ็นโซที่มีผลตอการแพรกระจายปริมาณฝนตามแนวชายฝงของอาวไทย (วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 20, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 1-12)
อีเอ็ม มายาคติแหงการบําบัดน้ําเสีย (UPDATE 27, 293 (มี.ค. 2555) 40-44)
แอล โซลาร 1...โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ใหญที่สุดในประเทศไทย (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
19, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 63-66)
แอสตาแซนธิน สารแคโรทีนอยดตา นอนุมูลอิสระ (จดหมายขาว วว. 15, 7 (ก.ค. 2555) 11-12)
โอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทยจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ตอนจบ)
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 235 (มิ.ย. 2555) 53-58)
โอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทยจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ตอนที่ 1)
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 233 (เม.ย. 2555) 50-56)
โอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทยจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ตอนที่ 2)
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 18, 234 (พ.ค. 2555) 54-62)
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กฤตภาค
ก13094

1 ม.ค. กรมขนสงเขมรถบรรทุกวัตถุอันตราย (คมชัดลึก 11, 3993 (25 ก.ย. 2555) 8)

ก13104

10 เทคโนโลยีที่นาจับตามองสําหรับธุรกิจป 2555 (เดลินวิ ส ฉ. 22,994 (26 ก.ย. 2555) 12)

ก13031

AEC กับกฎหมายภาษีการปลอยกาซคารบอน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8750 (6 ก.ย. 2555) 11)

ก13049

กคช. สรางบานตัวอยางสะเทินน้ําสะเทินบก ตอบโจทยการอยูกับน้ําอยางไรใหปลอดภัย
(มติชน 35, 12602 (10 ก.ย. 2555) 3)

ก13114

กรณีศึกษาในตางแดนแบนไครโซโทลแผนรองรับสําคัญ (เดลินวิ ส ฉ. 22,994 (26 ก.ย. 2555)
1, 3)

ก13123

กระแสสีเขียวของทุนนิยม (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8774 (30 ก.ย. 2555) 7)

ก13053

การศึกษากระจกเกรียบโบราณของไทยดวยแสงซินโครตรอน (มติชน 35, 12603 (10 ก.ย.
2555) 3)

ก13093

กินขนมขบเคีย้ วอยางไรใหไดประโยชนตอ สุขภาพ (เดลินิวส ฉ. 22,991 (23 ก.ย. 2555) 4)

ก13124

แกวกับการปฏิวัติระบบสํารองขอมูล (คมชัดลึก 11, 3998 (30 ก.ย. 2555) 12)

ก13106

ขยะ-ชีวิต-พลังงาน (มติชน 35, 12618 (26 ก.ย. 2555) 30)

ก13023 (1) ขามพนระบบสุริยะ (มติชน 35, 12597 (5 ก.ย. 2555) 9)
ก13054

ขาวสังขหยด คงอยูไดเพราะพระมหากรุณาธิคุณ (เดลินวิ ส ฉ. 22,979 (11 ก.ย. 2555) 30)

ก13005

ขาวอันตรายภัยสารปรอท (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8733 (20 ส.ค. 2555) 3)

ก13004

ขุมทองแหงทิเบต (เดลินวิ ส (5 ส.ค. 2555) 22)

ก13025

ไขเค็มพอกดินจอมปลวกจากภูมิปญญาสูสนิ คาคุณภาพ (คมชัดลึก 11, 3973 (5 ก.ย. 2555) 12)
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ก13058

ไขปริศนาเซลลสมองลูกนอย (คมชัดลึก 11, 3980 (12 ก.ย. 2555) 30)

ก13096

คพ. ชี้ 5 จว. ตะวันออกเปนพื้นที่เสี่ยงมลพิษ (มติชน 35, 12617 (25 ก.ย. 2555) 10)

ก13088

ความลมเหลวของตลาดคารบอน (มติชน 35, 12613 (21 ก.ย. 2555) 30)

ก13068

คารบอนเครดิตกับอนาคตเศรษฐกิจไทย (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8758 (14 ก.ย. 2555) 12)

ก13060

คิวริออสซิตีพาเชื้อโรคไปดาวอังคาร นาซาแกตวั ขอเปลี่ยนแผนสํารวจ (คมชัดลึก 11, 3980
(12 ก.ย. 2555) 14)

ก13085

เครื่องซีลพลาสติกไอเดียเก น.ศ. มทร. ศรีวิชัย (มติชน 35, 12612 (20 ก.ค. 2555) 23)

ก13010

เครื่องสําอางคุณยายสรางรายไดดวยมะพราวและสมุนไพรทองถิ่น (เดลินิวส ฉ. 22,967
(30 ส.ค. 2555) 15)

ก13107

เครื่องอุนดินคืนชีวิตชาวไรชาวนา (มติชน 35, 12618 (26 ก.ย. 2555) 10)

ก13116

เครื่องอุนดินดวยคลื่นไมโครเวฟ (เดลินวิ ส ฉ. 22,995 (27 ก.ย. 2555) 10)

ก13007

โครงการหลวง 43 ชูผลไมทางเลือกมัลเบอรี่หลากสรรพคุณเพื่อสุขภาพ (เดลินวิ ส ฉ. 22,962
(25 ส.ค. 2555) 12)

ก13097

ไครโซไทลยงั ไงแน? พิสูจนใหชดั เลิกใช-ใชตอ..ไดหมด (เดลินวิ ส ฉ. 22,993 (25 ก.ย. 2555)
1, 3)

ก13065

งานวิจยั ใหมชโี้ อเมกา-3 ไมลดเสี่ยงหัวใจวาย (มติชน 35, 12605 (13 ก.ย. 2555) 9)

ก13109

โจทยทาทายของความตกลงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกหลังป ค.ศ. 2020 (กรุงเทพธุรกิจ
25, 8770 (26 ก.ย. 2555) 10)

ก13131

ฉลากนาโน (เดลินิวส ฉ. 23,001 (3 ต.ค. 2555) 12)

ก13015

ช็อกโกแลตลดเสี่ยงเสนเลือดตีบ (มติชน 35, 12595 (3 ก.ย. 2555) 9)
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ก13122

ชิลีเล็งใชเทคโนโลยีใหมสูแผนดินไหว (คมชัดลึก 11, 3997 (29 ก.ย. 2555) 10)

ก13003

ชุดถอดประกอบตนกําลังรถนัง่ คนพิการผลงานวิศวะธรรมศาสตร (มติชน (25 มิ.ย. 2555) 23)

ก13070

ชุดทดสอบเครื่องสําอางแตงหนาสวยตองเช็กความปลอดภัย (มติชน 35, 12611 (19 ก.ย.
2555) 25)

ก13108

ชูไทยแลนดฟดู วัลเลยดนั อาหารไทยผงาดโลก (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8770 (26 ก.ย. 2555) 5)

ก13045

ชูน้ํามันรําขาวบํารุงผิวเทา (มติชน 35, 12602 (10 ก.ย. 2555) 10)

ก13017

เชื้อราฆาเชื้อโรค (คมชัดลึก 11, 3971 (3 ก.ย. 2555) 12)

ก13102

แชมปนวัตกรรมเพิ่มมูลคาขาวไทยครีมอเนกประสงคจากน้ํามันรําขาวอินทรีย (เดลินวิ ส
ฉ. 22,994 (26 ก.ย. 2555) 12)

ก13099

ใชกังหันพลังน้ําผลิตน้ํามันงาธัญทิพยภูมปิ ญญาไทยใหญผลิตภัณฑโอท็อป 5 ดาว
(คมชัดลึก 11, 3993 (25 ก.ย. 2555) 12)

ก13067

ใชคิวอารโคดบงชี้ที่มาไหม (คมชัดลึก 11, 3982 (14 ก.ย. 2555) 28)

ก13027

เซลลแสงอาทิตยใหม เพิ่มเรือ่ งประสิทธิภาพ ลดเรื่องราคา (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8750 (6 ก.ย.
2555) 7)

ก13019 (1) เด็กสูบกัญชาเสี่ยงไอคิวต่ํา (มติชน 35, 12596 (4 ก.ย. 2555) 9)
ก13019 (2) เดินหนาตอ ภาพจําลองจากองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (นาซา) ของ
สหรัฐอเมริกา (ภาพขาว) (มติชน 35, 12598 (6 ก.ย. 2555) 9)
ก13050

เดินหนาวิจัยคารบอนลดโลกรอนในปาสงวน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8754 (10 ก.ย. 2555) 15)

ก13048

ตนหอมไตหวัน ตนแบบเกษตรกรครบวงจร (เดลินิวส ฉ. 22,978 (10 ก.ย. 2555) 28)

ก13098

เตาแกสชีวมวลจากวัสดุเหลือใช (เดลินวิ ส ฉ. 22,993 (25 ก.ย. 2555) 10)
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ก13113

เตือน 22 โรงไฟฟานิวเคลียรเสี่ยงภัยเหมือนฟุคุชิมา (มติชน 35, 12618 (26 ก.ย. 2555) 9)

ก13075

เตือนไขดองผิดหลักโภชนากินดิบเสีย่ งติดเชื้อ-ทองเสีย (มติชน 35, 12611 (19 ก.ย. 2555)
1, 15)

ก13089 (2) เตือนโจฉีดหนาผากโหนกถึงตาย (มติชน 35, 12620 (28 ก.ย. 2555) 15)
ก13056

เตือนนักนิยมดื่มชาทั้งชาเขียว-ชาเย็น สีสังเคราะห-อวน (เดลินวิ ส ฉ. 22,979 (11 ก.ย. 2555)
1, 2, 9)

ก13051

เตือนแนวปะการังแคริบเบียนเหลือแค 8% เสี่ยงสาบสูญ (มติชน 35, 12603 (11 ก.ย. 2555) 9)

ก13069

เตือนภัยสารพัดเห็ดระวังพิษความอรอย (เดลินิวส ฉ. 22,984 (16 ก.ย. 2555) 1, 10)

ก13128

ถานหินยังไมตายจากการคนพบ Shale Gas (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8775 (1 ต.ค. 2555) 7)

ก13041

เทรนดใหมภาคการผลิตใชหนุ ยนตทาํ งานแทนคน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8752 (8 ก.ย. 2555) 12)

ก13091

ธารน้ําแข็งขั้วโลกละลายเลวรายที่สุดรอบกวา 30 ป (เดลินิวส ฉ. 22,989 (21 ก.ย. 2555) 11)

ก13095

นวดไทยดวยครีมสกัดเมล็ดลําไย (คมชัดลึก 11, 3993 (25 ก.ย. 2555) 12)

ก13080

นวัตกรรมตูเพาะเห็ดบนระเบียงคอนโด (เดลินิวส ฉ. 22,987 (19 ก.ย. 2555) 28)

ก13127

นวัตกรรมใหมใชไวรัสสูสิว (มติชน 35, 12623 (1 ต.ค. 2555) 9)

ก13024

นักโภชนาการอังกฤษเตือนอาหารเสริมโปรตีนใหโทษ (มติชน 35, 12597 (5 ก.ย. 2555) 9)

ก13029

นักวิจัยไทยพบสูตรหุงกระจกเกรียบวัดพระแกว (มติชน 35, 12598 (6 ก.ย. 2555) 23)

ก13071

นักวิชาการจี้เรงพัฒนานิวเคลียรแกปญหาโลกรอนวิกฤต (มติชน 35, 12605 (13 ก.ย. 2555) 9)

ก13047

น้ําแข็งขั้วโลกกับภาวะโลกรอน (มติชน 35, 12602 (10 ก.ย. 2555) 6)
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ก13089 (1) น้ําแข็งขั้วโลกหดหายชี้ทําอากาศแปรปรวน (มติชน 35, 12613 (21 ก.ย. 2555) 30)
ก13035

น้ําฝกคูน ยาระบายชวยปรับสมดุลลําไส (คมชัดลึก 11, 3975 (7 ก.ย. 2555) 22)

ก13023 (2) น้ํามันมะพราวปองกันฟนผุ (มติชน 35, 12598 (6 ก.ย. 2555) 9)
ก13057

น้ํามันมะพราวรักษาโรคอัลไซเมอรไดจริงหรือ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8756 (12 ก.ย. 2555) 11)

ก13084

บานสะเทินน้ําสะเทินบก พรอมรับอุทกภัย (คมชัดลึก 11, 3988 (20 ก.ย. 2555) 6)

ก13039

บูรณาการวิจัยคารบอนเครดิตเพิม่ คาปาไม-เสริมรายไดชุมชน (คมชัดลึก 11, 3975 (7 ก.ย.
2555) 12)

ก13066

ใบสาบเสือแหงหามเลือดชะงัด (มติชน 35, 12606 (14 ก.ย. 2555) 10)

ก13006

ไบโอดีเซลสกัดจากเมล็ดหยีทะเลทางเลือกเกษตรกรยุคน้าํ มันแพง (คมชัดลึก 11, 3958
(21 ส.ค. 2555) 12)

ก13135

เปลือยใจคุณหมอตะลอมไกใหไขเงินลาน (มติชน 35, 12627 (5 ต.ค. 2555) 21)

ก13008

เปดคลังขอมูลงานวิจยั กําจัดจุดออนประเทศไทย (มติชน 35, 12588 (27 ส.ค. 2555) 10)

ก13121

เปดตัวแอพจราจรชวยคนหนีรถติด (เดลินวิ ส ฉ. 22,996 (28 ก.ย. 2555) 1, 14)

ก13092

ผงแซบเครื่องปรุงรสสมตําเพิ่มมูลคาอาหารพื้นบานโกอินเตอร (คมชัดลึก 11, 3990
(22 ก.ย. 2555) 19)

ก13037

ผลวิจัยชี้กาแฟเมล็ดมะขามมีฤทธิ์ชวยยับยั้งเซลลมะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8751 (7 ก.ย. 2555)
13, 15)

ก13073

ผลวิจัยใบสาบเสือแหง หามเลือดหยุดไดดเี ร็วกวาผากอซถึง 5 นาที (คมชัดลึก 11, 3982
(14 ก.ย. 2555) 10)
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ก13009

ผวาโคเด็กซรับสารเรงเนื้อแดงกระเทือนตลาดสงออกสุกรไทย (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8743
(30 ส.ค. 2555) 15)

ก13014

ผาไหมหางกระรอก – ภูมิปญญาไทยรุนสูรุน (เดลินวิ ส ฉ. 22,969 (1 ก.ย. 2555) 28)

ก13140

ผูเลี้ยงสุกรวอน รบ. ทบทวนเลิกแรใยหิน (มติชน 35, 12628 (6 ต.ค. 2555) 6)

ก13133

เผย 10 เคล็ดลับเกราะปองกันอีเมล (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8777 (3 ต.ค. 2555) 30)

ก13061

เผย 100 สิ่งมีชีวิตเสี่ยงสูญพันธุเรงรัฐบาลสรางสํานึกสาธารณะ (คมชัดลึก 11, 3980
(12 ก.ย. 2555) 14)

ก13076

แผนแปะสิวหายใจไดแบบแรกของโลกแมแตงหนาก็ใชได (มติชน 35, 12611 (19 ก.ย.
2555) 21)

ก13111

แผนรองรองเทา สจล. ชวยผูปวยเบาหวาน (มติชน 35, 12618 (26 ก.ย. 2555) 23)

ก13078

แผนรองรองเทาชวยผูปว ยเบาหวาน (เดลินิวส ฉ. 22,987 (19 ก.ย. 2555) 12)

ก13026

ฝนเทียมสูโลกรอน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8750 (6 ก.ย. 2555) 9)

ก13130

พบตะกัว่ คลิตกี้ ระทบสมอง แนะตรวจเด็กใกลโรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8775 (1 ต.ค.
2555) 15)

ก13032

พบเม็ดหมามุย เติมเต็มคูรักเซ็กสกระชุมกระชวย (คมชัดลึก 11, 3981 (13 ก.ย. 2555) 1, 14)

ก13072

พล.ต.ต. นรบุญ แนนหนา เปดไอเดียเกไกบานลอยน้ํา (มติชน 35, 12606 (14 ก.ย. 2555) 8)

ก13120

แพทยเตือนโจไทยฉีดน้ําเกลือถึงตายเสี่ยงตาบอด-เนื้อเนาวอนอยาเหอแฟชั่นยุน (คมชัดลึก
11, 3996 (28 ก.ย. 2555) 3, 13)

ก13110

แพทยเตือนฉีดฟลเลอรถึงตาย แค 2 ป ตาบอด-จมูกเนา 30 ราย (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8770
(26 ก.ย. 2555) 16, 13)
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ก13062

ฟอสฟน แทน เมทินฯ (คมชัดลึก 11, 3980 (12 ก.ย. 2555) 12)

ก13118

ม. แมโจแปรรูปสาหรายเตาสูอาหารสุขภาพ-เครื่องสําอาง (มติชน 35, 12619 (27 ก.ย.
2555) 23)

ก13074

มข. ผุดครีมสลายเซลลูไลท เพิ่มมูลคาสมุนไพร (มติชน 35, 12610 (18 ก.ย. 2555) 23)

ก13079

มช. เพิ่มมูลคาลําไย นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (มติชน 35, 12611 (19 ก.ย. 2555) 23)

ก13011

มวยนึ่งขาวในหมอไฟฟา (เดลินิวส ฉ. 22,967 (30 ส.ค. 2555) 10)

ก13044

มองตางมุมเขื่อนแมวงกโครงการยักษที่ยังไมมีบทสรุป (มติชน 35, 12602 (10 ก.ย.
2555) 20)

ก13090

มะกันพบสารหนูกอมะเร็งในซีเรียล (มติชน 35, 12613 (21 ก.ย. 2555) 30)

ก13012

มะเร็งจากความเค็ม (คมชัดลึก 11, 3968 (31 ส.ค. 2555) 20)

ก13046

มาตรการควบคุมทิ้งกากของเสียในที่สาธารณะ (มติชน 35, 12602 (10 ก.ย. 2555) 10)

ก13119

เมล็ดหมามุยขุมทรัพยลูกผูชาย (คมชัดลึก 11, 3996 (28 ก.ย. 2555) 22)

ก13082

เมื่อสภาพอากาศวิปริต (เดลินิวส ฉ. 22,988 (20 ก.ย. 2555) 32)

ก13052

ไมทตี้อีเกิล (มติชน 35, 12603 (11 ก.ย. 2555) 9)

ก13016

ยกระดับน้ําหมักชีวภาพ (มติชน 35, 12595 (3 ก.ย. 2555) 10)

ก13042

ยาสีฟนอนาคตรสมะพราว (คมชัดลึก 11, 3976 (8 ก.ย. 2555) 10)

ก13030

ยื้อเวลาเงื่อนไขตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล (คมชัดลึก 11, 3974 (6 ก.ย. 2555) 3)

ก13028

เยอรมนีเบอร 1 ผลิตไฟฟาโซลารเซลลโลก (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8750 (6 ก.ย. 2555) 6)
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ก13132

ระบบเตือนภัยสารเคมีในนิคมมาบตาพุด (เดลินิวส ฉ. 23,001 (3 ต.ค. 2555) 12)

ก13136

โรคสมาธิสั้นของสื่อ (มติชน 35, 12627 (5 ต.ค. 2555) 30)

ก13064

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนเจาพระยาฯ พลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคต (กรุงเทพธุรกิจ
25, 8757 (13 ก.ย. 2555) 28)

ก13020

ลิฟตอวกาศทองอวกาศแบบชิล-ชิล (มติชน 35, 12596 (4 ก.ย. 2555) 9)

ก13105

เลี้ยงดวงสาคูในกะละมัง อาชีพเสริมสรางรายไดงาม (คมชัดลึก 11, 3994 (26 ก.ย.
2555) 12)

ก13034

โลชั่นจากน้ํามันรําขาว (เดลินิวส ฉ. 22,974 (6 ก.ย. 2555) 10)

ก13103

วัคซีนเสริมเกราะปลานิล (เดลินิวส ฉ. 22,994 (26 ก.ย. 2555) 12)

ก13022

วิจัยพบตําลึงทองรักษากระดูกพรุน (มติชน 35, 12597 (5 ก.ย. 2555) 10)

ก13038

วิจัยพบเมล็ดมะขามยับยั้งมะเร็ง (คมชัดลึก 11, 3975 (7 ก.ย. 2555) 11)

ก13036 (1) วิจัยเมล็ดมะขามยับยั้งเซลลเนื้องอก (มติชน 35, 12599 (7 ก.ย. 2555) 10)
ก13138

วิทยาศาสตรทาํ มือ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8779 (5 ต.ค. 2555) 9)

ก13033

สเต็มเซลล เซลลสูความหวัง (คมชัดลึก 11, 3959 (22 ส.ค. 2555) 22)

ก13137

สปาแบบไทยๆสารสกัดเมล็ดลําไย (มติชน 35, 12627 (5 ต.ค. 2555) 25)

ก13063

สมารทไทยแลนด ยุทธศาสตรสูเมืองไอที (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8757 (13 ก.ย. 2555) 28)

ก13043

สมารทโฟนมหันตภัยแสนใกลตัว (คมชัดลึก 11, 3977 (9 ก.ย. 2555) 12)

ก13001

สมุนไพรตานหวัด (เดลินวิ สฉบับดัชนีสุขภาพสบาย 2, 17 (มิ.ย. 2555) 5)
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ก13055

สวทช. เปดตัวแผนแปะรักษาสิว (เดลินวิ ส ฉ. 22,979 (11 ก.ย. 2555) 9)

ก13077

สวัสดิ์ สมสะอาด ผอ. ศูนยภูสิงหกับความสําเร็จเพาะเห็ดระโงก (คมชัดลึก 11, 3987
(19 ก.ย. 2555) 12)

ก13115

สังขยามีขอบ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8771 (27 ก.ย. 2555) 9)

ก13087

สํารวจโลกออนไลนใครใช-ใชอยางไรกัน (มติชน 35, 12613 (21 ก.ย. 2555) 9)

ก13083

สิ่งมีชีวิตตางดาวมีหรือไม? จะรูกันไดในอีกไมกี่ทศวรรษ (มติชน 35, 12612 (20 ก.ย.
2555) 9)

ก13081

เสื่อกกลายมัดหมี่ฝมือชาวบานผลิตภัณฑทําเงินบานนาหมอมา (คมชัดลึก 11, 3987 (19 ก.ย.
2555) 12)

ก13100

หนุนใชฟอสฟนแทนเมทิลโบรไมด (เดลินิวส ฉ. 22,994 (26 ก.ย. 2555) 28)

ก13101

หมอเตือนถึงตายฉีดฟลเลอรผิดวิธีเสริมจมูกเสี่ยงตาบอด เหยื่อมือฉีดสารโผลอีก
(คมชัดลึก 11, 3994 (26 ก.ย. 2555) 3, 13)

ก13117

หองแล็บอังกฤษพบไวรัสคลายซารส (มติชน 35, 12619 (26 ก.ย. 2555) 9)

ก13040

หอสมุดวิทยใหญสุดในอาเซียน (เดลินิวส ฉ. 22,975 (7 ก.ย. 2555) 10)

ก13086

เห็ดพิษ เห็ดเมา (มติชน 35, 12612 (20 ก.ย. 2555) 10)

ก13036 (2) เห็ดระโงกหยุดยั้งเนื้อราย (คมชัดลึก 11, 3986 (18 ก.ย. 2555) 12)
ก13018

เห็ดสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ (คมชัดลึก 11, 3972 (4 ก.ย. 2555) 28)

ก13134

อบยางดวยเชือ้ เพลิงชีวภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8778 (4 ต.ค. 2555) 5)

ก13129

อยาวางใจกระเปาลอลาก (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8775 (1 ต.ค. 2555) 3)
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ก13021

อัคนีพิโรธจัดจานบนงานวิจยั มข. สรางพริกพันธุเผ็ดทีส่ ุดสูผลิตภัณฑบรรเทาปวด
(มติชน 35, 12596 (4 ก.ย. 2555) 9)

ก13139

อารักษชี้ไทยหนีนวิ เคลียรไมพนเขมร-เวียดนามเอาจริงตัง้ โรงไฟฟา (มติชน 35, 12628
(6 ต.ค. 2555) 6)

ก13002

อาลัยเลสลียบราวน หญิงคนแรกของโลกใหกําเนิดเด็กหลอดแกว (มติชน (25 มิ.ย.
2555) 25)

ก13126

อีกไมถึง 5 ป รถอัตโนมัติขับดวยตัวเองมีใชแน (มติชน 35, 12623 (1 ต.ค. 2555) 9)

ก13013

แอนตารกติกากักเก็บมีเทนมหาศาล (คมชัดลึก 11, 3969 (1 ก.ย. 2555) 10)

ก13059

โอตองสารสกัดจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัยยูแคนดู (คมชัดลึก 11, 3980
(12 ก.ย. 2555) 12)

ก13125

ไอศกรีมนอยหนาชูสุขภาพเปนจุดขาย (เดลินิวส ฉ. 22,998 (30 ก.ย. 2555) 23)

ก13112

ฮูจับตาไวรัสคลายซารส สธ. สั่งเฝาระวังทัว่ ประเทศ (มติชน 35, 12618 (26 ก.ย. 2555) 10)

