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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
NANOTECHNOLOGY
620.5
UND

Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies. Conference
(1st : 2009 : Seattle, Wash.).
Understanding nanotechnology : philosophy, policy and publics / edited by
Ulrich Fiedeler ... [et al.]. Heidelberg, Germany : Akademische Verlagsgesellschaft,
c2010. viii, 215 p.

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
อางอิง
423.12
ว 491
2554

428.0483
อ 895
2555
ย 81

วาสนา ชลศึกษ เคนแมน, ศาสตราจารย.
Synonyms คําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน อักษร A-B เลม 1 /
ศาสตราจารยวาสนา ชลศึก เคนแมน. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2554. 1,104 หนา.
สํานักพิมพเอ็มไอเอส.
เรียนอังกฤษเบื้องตน / ชิดพงษ กวีวรวุฒ,ิ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส,
2555. 336 หนา.
สุวัฒน อัศวไชยชาญ.
ขาวไทย : หนังสืออานเสริมบูรณาการกลุม สาระการเรียนรูสําหรับเยาวชน /
สุวัฒน อัศวไชยชาญ. กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2555. 28 หนา.

วิทยาศาสตรทวั่ ไป
658.0019
ล 981
2555

Lieberman, David J., Ph.D.
คิดจะเปนนายคนตองเกงคน = Executive Power / ผูเขียน, David J. Lieberman ;
ผูแปล, พรเลิศ อิฐฐ. กรุงเทพฯ : วีเลิรน, [2555]. 243 หนา.
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346.048
ต 367
2555

ตํารากฎหมายทรัพยสินทางปญญา / เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ. กรุงเทพฯ :
เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2555. 444 หนา.

วิจัย
วว
ธเนศ อุทิศธรรม.
ภ 51-06/ย 2
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะอินทรียภ ายใตความดันและอุณหภูมิสูง : รายงาน
ฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ) / โดย ธเนศ อุทิศธรรม. กรุงเทพฯ : วว., 2554. 55 หนา.
(โครงการวิจยั ภ. 51-06 /ย.2 / รายงานฉบับที่ 1 [ฉบับสมบูรณ]).
วิจัย
วว
ธีรภัทร ศรีนรคุตร.
ภ 45-02/ย 5
การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลไรนา้ํ โดยใช Membrane หรือ Molecular
sieve : รายงานฉบับสมบูรณ / โดย ธีรภัทร ศรีนรคุตร. กรุงเทพฯ : วว., 2555.
134 หนา. (โครงการวิจยั ที่ ภ. 45-02/ย. 5 / รายงานฉบับสมบูรณ).
วิจัย
วว
ธีรภัทร ศรีนรคุตร.
ภ 49-19/ย 3
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากฟางขาวและวัสดุเซลลูโลสอื่น ๆ :
รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ) / ธีรภัทร ศรีนรคุตร... [และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : วว.,
2554. 144 หนา. (โครงการวิจัยที่ ภ. 49-19 /ย.3 / รายงานฉบับที่ 1 [ฉบับสมบูรณฺ]).
วิจัย
วว
ภ 48-01

930
น 672
2554

นันทิญา วงษมงคล.
ภาคที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพรอมบริโภคแชเยือกแข็งจากขาว
ภาคที่ 2 : การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑอาหารแปรรูปพรอมบริโภคแชเยือกแข็งจากขาว :
รายงานฉบับสมบูรณ / นันทิญา วงษมงคล... [และคนอืน่ ๆ]. กรุงเทพฯ : วว., 2554.
110 หนา. (โครงการวิจยั ที่ ภ. 48-01 / รายงานฉบับสมบูรณ).
นิวแมน, แคที.
ตามลามหาสมบัติ / Cathy Newman, Roff Smith, Priit Visilind : เขียน ;
กัญญชลา นาวานุเคราะห : แปล. กรุงเทพฯ : เนชัน่ แนล จีโอกราฟฟก, 2554. 132 หนา.

-3-

658.3
ป 771
2555

เปยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
คมเฉือนคมลูกนองกะเจานาย สไตลสามกก / เปย มศักดิ์ คุณากรประทีป.
กรุงเทพฯ : ปราชญ, 2555. 240 หนา.

วิจัย
วว
พันธนันท นาถพินิจ.
ภ 49-20/ย 4
การคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียสําหรับการผลิตกาซไฮโดรเจนจากขยะเศษ
อาหาร : รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ) / พันธนันท นาถพินิจ... [และคนอืน่ ๆ].
กรุงเทพฯ : วว., 2554. 67 หนา. (โครงการวิจัยที่ ภ. 49-20/ย.40 / รายงานฉบับที่ 1
[ฉบับสมบูรณ]).
วิจัย
วว
รมณีย หวังดีธรรม.
ภ 50-07/ย 9
การศึกษากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากตนสบูดํา : รายงานฉบับที่ 1
(ฉบับสมบูรณ) / โดย รมณีย หวังดีธรรม... [และคนอืน่ ๆ]. กรุงเทพฯ : วว.,
2554. 84 หนา. (โครงการวิจัยที่ ภ. 50-07/ย.9 / รายงานฉบับที่ 1 [ฉบับสมบูรณ]).
543.8
ร 376
2556

อางอิง
495.913
ร 421
2556

รัตนา อินทรานุปกรณ.
สารสกัดจากสมุนไพร : การเตรียมและการแยกสาระสําคัญดวยเทคนิค
โครมาโทกราฟ / รัตนา อินทรานุปกรณ. พิมพครั้งที่ 2. สมุทรปราการ : โครงการ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556. 315 หนา.

ราชบัณฑิตยสถาน.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 / ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.
1,544 หนา.
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วิจัย
วว
เรวดี มีสัตย.
ภ 47-03/ย 4
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑเครือ่ งดื่มจากขาวที่ไมมีแอลกฮอล :
รายงานฉบับสมบูรณ / โดย เรวดี มีสัตย... [และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : วว., 2555.
68 หนา. (โครงการวิจยั ที่ ภ. 47-03/ย. 4 / รายงานฉบับสมบูรณ).
158.1
ว 763
2555

มสธ
54115
8-15

วิศิษฐ ศรีพิบูลย, ดร.
NLP : neuro-linguistic programming : ภาษา สมอง มหัศจรรย เทคโนโลยี
สรางความสําเร็จชั่วขามคืน / ดร. วิศิษฐ ศรีพิบูลย. พิมพครั้งที่ 7 (แกไขปรับปรุงใหม).
กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2555. 331 หนา.
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย =
Occupational health and safety law and standards / สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพครั้งที่ 5. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. ประมาณ 500 หนา.

วิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน
ย 82

ชองยอน.
ประวัติศาสตรโลก ฉบับบิ๊กเบิ้ม / ชองยอน : เขียน ; อีบยองยง : วาดภาพประกอบ ;
วิทิยา จันทรพนั ธ : แปล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทรคอมมิกส, 2555.
39 หนา.

ย 80

ดังเวิรท, ริชารด.
ไดโนเสาร Pop-up! / ริชารด ดังเวิรท : เขียน ; ชวธีร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : แปล.
กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2555. 16 หนา.

ย 79

มอลแลม, จอหน.
แผนที่ความรูไดโนเสาร = Dinosaur atlas / ผูเขียน John Malan, John Woodward ;
ผูแปล วราวุธ สุธีธร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2555. 96 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 202 : Smoked fish products
1. CA 1,111,707

Method of producing smoke-flavoured fish.

2. GB 245,110

A process for the preservation of smoked fish.

3. GB 933,907

Improvements in or relating to the packaging of smoked fish
products.

4. GB 2,000,430

Producing smoked fish.

5. GB

2,305,846

Production of smoked fish.

6. US

4,277,507

Method for inhibiting the growth of clostridium botulinum and
the formation of enterotoxin in smoked fish products.

7. US 4,344,977

Smoked fish products which inhibit the growth of Clostridium
botulinum and the formation of enterotoxin.

8. WO 00/49,879

Method for producing hot-smoked fish.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS B 7524 : 2008

Feeler gauges.

JIS G 0203 : 2009

Glossary of terms used in iron and steel (products and
quality).

JIS G 0306 : 2009

Steel forgings -- general technical requirements
(amendment 1).

JIS G 0553 : 2008

Steel -- macroscopic examination by etching.

JIS G 0559 : 2008

Steel – determination of case depth after flame hardening or
induction hardening.

JIS G 0560 : 2008

Method of sulphur print for steel.

JIS G 4051 : 2009

Carbon steels for machine structural use.

JIS G 4052 : 2008

Structural steels with specified hardenability bands.

JIS G 4053 : 2008

Low-alloyed steels for machine structural use.

JIS G 4901 : 2008

Corrosion-resisting and heat-resisting superalloy bars
(amendment 1).

JIS Z 2243 : 2008

Brinell hardness test – test method.

JIS Z 2244 : 2009

Vickers hardness test – test method.

JIS Z 2251 : 2009

Knoop hardness test – test method.

JIS Z 2343-2 : 2009

Non-destructive testing – penetrant testing – part 2 : testing
of penetrant materials.

JIS Z 3700 : 2009

Method of post weld heat treatment.
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SELECTED ARTICLES
Algal biomass constituent analysis : method uncertainties and investigation of the underlying
measuring chemistries (Analytical Chemistry 84 (4) 2012 : 1879-1887)
An alternative repair material (Concrete International 35 (4) 2013 : 33-37)
Antimicrobials for reduction of Salmonella contamination in uncooked, surface-browned breaded
chicken products (Journal of Food Protection 75 (6) 2012 : 1023-1028)
Antioxidant activity and characterization of phenolic compounds from bacaba (Oenocarpus
bacaba Mart.) fruit by HPLC-DAD-MS (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (31)
2012 : 7665-7673)
Antiproliferative effects of fresh and thermal processed green and red cultivars of curly kale
(Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica) (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (30) 2012 : 7375-7383)
Are we covered? Understand the strengths and weaknesses of a patenting policy (Chemical
Engineering Progress 108 (11) 2012 : 44-49)
Assessment of oil content and fatty acid composition variability in two economically important
Hibiscus species (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (26) 2012 : 6620-6626)
Battery-free radio frequency identification (RFID) sensors for food quality and safety (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (35) 2012 : 8535-8543)
Bicrobiological analysis of bovine lymph nodes for the detection of Salmonella enterica (Journal
of Food Protection 75 (5) 2012 : 854-858)
Bioactive devices : uniting form with function (Chemical Engineering Progress 109 (3) 2013 :
36-40)
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Blends of soybean biodiesel with petroleum diesel : advantages (Industrial & Engineering
Chemistry Research 52 (4) 2013 : 1764-1768)
Botanical origin causes changes in nutritional profile and antioxidant activity of fermented
products obtained from honey (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (32) 2012 :
8028-8035)
Characterization of hydrochars produced by hydrothermal carbonization of lignin, cellulose, D-xylose,
and wood meal (Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (26) 2012 : 9023-9031)
Chemical composition and anti-inflammatory and antioxidant activities of eight pear cultivars
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (35) 2012 : 8738-8744)
Chitosan- and iron-chitosan-coated sand filters : a cost-effective approach for enhanced arsenic
removal (Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (5) 2013 : 2066-2072)
Comparative proteomic analysis of egg white proteins under various storage temperatures
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (31) 2012 : 7746-7753)
Decontamination of sugar syrup by pulsed light (Journal of Food Protection 75 (5) 2012 : 913-917)
Deep-fat frying : understanding leads to optimization (Cereal Foods World 58 (2) 2013 : 102-104)
Design and development of an efficient screw press expeller for oil expression from jatropha
curcas seeds : computational flow dynamics study of expeller for performance analysis
(Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (5) 2013 : 2123-2129)
Development of a method for the detection of verotoxin-producing Escherichia coli in food
(Journal of Food Protection 75 (5) 2012 : 827-837)
Development of a multiplex real-time PCR assay for the detection of ruminant DNA (Journal of
Food Protection 75 (6) 2012 : 1107-1112)
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Edge chip testing of ceramics (American Ceramic Society Bulletin 92 (1) 2013 : 24-28)
Effect of the partial replacement of sodium chlorids by other salts on the formation of volatile
compounds during ripening of dry-cured ham (Journal of Agricultural and Food Chemistry
60 (31) 2012 : 7607-7615)
Effect of water migration between arabinoxylans and gluten on baking quality of whole wheat
bread detected by magnetic resonance imaging (MRI) (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (26) 2012 : 6507-6514)
Efficient combustion : a process synthesis approach to improve the efficiency of coal-fired power
stations (Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (26) 2012 : 9061-9077)
Espresso coffee residues : a valuable source of unextracted compounds (Journal of Agricultural
and Food Chemistry 60 (32) 2012 : 7777-7784)
Growth of enterotoxigenic Bacillus cereus on salmon (Oncorhynchus nerka) (Journal of Food
Protection 75 (6) 2012 : 1153-1156)
The heat-induced protein aggregate correlated with trypsin inhibitor inactivation in soymilk
processing (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (32) 2012 : 8012-8019)
Increasing catechin and procyanindin accumulation in high-CO2-treated Fragaria vesca
strawberries (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (30) 2012 : 7489-7496)
Is it possible to make bricks and roofing tiles using municipal solid waste and marble residue?
(Interceram 62 (1) 2013 : 13-15)
Metrological reference values for estimating measurement bias in clinical laboratory sciences
(Accreditation and Quality Assurance 17 (5) 2012 : 549-551)
Modifications of interfacial proteins in oil-in-water emulsions prior to and during lipid oxidation
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (35) 2012 : 8659-8671)
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Moving forward on sodium reduction (Food Technology 67 (5) 2013 : 34-38, 40, 42-45)
Odor significance of the volatiles formed during deep-frying with palm olein (Journal of the
American Oil Chemists' Society 90 (2) 2013 : 183-189)
Optimizing investments in malaria treatment and diagnosis (Science 338 (6107) 2012 : 612-614)
Quantification of physical and chemical properties, and identification of potentially valuable
components from fuel ethanol process streams (Cereal Chemistry 90 (1) 2013 : 70-79)
Reduced-fat mayonnaise formulated with gelatinized rice starch and xanthan gum (Cereal Chemistry
90 (1) 2013 : 29-34)
Role of catechins in the antioxidant capacity of an active film containing green tea, green coffee, and
grapefruit extracts (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (39) 2012 : 9842-9849)
Self-healing of microcracks in high-volume fly-ash-incorporated engineered cementitious
composites (ACI Materials Journal 110 (1) 2013 : 33-43)
Sensory evaluation of baked chicken wrapped with antimicrobial apple and tomato edible films
formulated with cinnamaldehyde and carbacrol (Journal of Agricultural and Food Chemistry
60 (32) 2012 : 7799-7804)
Single-cell oils as a source of omega-3 fatty acids : an overview of recent advances (Journal of the
American Oil Chemists' Society 90 (2) 2013 : 167-182)
State-of-the art comparability of corrected emission spectra. 1. spectral correction with physical
transfer standards and spectral fluoresence standards by expert laboratories (Analytical
Chemistry 84 (9) 2012 : 3889-3898)
State-of-the art comparability of corrected emission spectra. 2. field laboratory assessment of
calibration performance using spectral fluorescence standards (Analytical Chemistry 84 (9)
2012 : 3899-3907)
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Sulfur fertilization and fungal infections affect the exchange of H2S and COS from agricultural
crops (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (31) 2012 : 7581-7587)
Survey of soy protein flour as a novel dry strength agent for papermaking furnishes (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (39) 2012 : 9828-9833)
Synthesis of imogolite from rice husk ash and evaluation of its acetaldehyde adsorption ability
(Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (5) 2013 : 2111-2115)
The true cost of fossil fuels (Scientific American 308 (4) 2013 : 40-43)
The use of a sequential extraction procedure for heavy metal analysis of house dusts by atomic
absorption spectrometry (Journal of AOAC International 96 (1) 2013 : 166-170)
Use of rice straw biochar simultaneously as the sustained release carrier of herbicides and soil
amendment for their reduced leaching (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (26)
2012 : 6463-6470)
Using target measurement uncertainty to determine fitness for purpose (Accreditation and Quality
Assurance 17 (5) 2012 : 491-495)
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INFORMATION FILES
IF 83 (154)

Analytical techniques for discovery of bioactive compounds from marine
(Trends in Analytical Chemistry 34 (April) 2012 : 97-110)

IF 45 (3)

Attachment behaviour of Escherichia coli K12 and Salmonella typhimurium P6
on food contact surfaces for food transportation (Food Microbiology 31 (2)
2012 : 139-147)

IF 39 (30)

Current status & future perspective of research & development on bio-based
polymers (International Polymer Science and Technology 40 (11) 2013 :
T47-T54)

IF 57 (272)

Electrochemical disinfection : an efficient treatment to inactivate Escherichia
coli O157:H7 in process wash water containing organic matter (Food
Microbiology 30 (1) 2012 : 146-156)

IF 7 (45)

Lithium-ion batteries component materials (Chemical Engineering Progress
109 (10) 2013 : 53-56)

IF 34 (246)

Overcoming limitations of vaporized hydrogen peroxide : hydrogen peroxide is
highly potent and highly problematic (Pharmaceutical Technology 37 (9)
2013 : 46-48, 50, 52, 54)

IF 92 (178)

Serving up change (Asian Ceramics (December/January) 2013 : 36-38, 40, 42)

IF 35 (263)

Strategies for a cleaner new scientific discipline of green foodomics (Trends in
Analytical Chemistry 52 (December) 2013 : 23-35)

IF 92 (177)

Super-efficient irrigation with ceramics (Ceramics Monthly 61 (9) 2013 : 28-30)

IF 17 (76)

Survey of raw milk cheese for microbiological quality and prevalence of
foodborne pathogens (Food Microbiology 31 (2) 2012 : 154-158)
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บทความวารสารไทย
8 สุดยอดเทคโนโลยีทมี่ าแรงเพื่อเปลีย่ นแปลงวิถีชีวติ ผูคน (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 334 (May. 2013) 97-107)
Climate Change มหันตภัย ทําลายโลก (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 61, 191 (ม.ค. 2556) 14-15)
Food Safety Primary GMP (FOOD INSIGHT CONNECT 13 (2555) 41-44)
Green Procurement ซื้อ...เพื่อโลก (EGAT MAGAZINE 7, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 24-27)
กฎหมายควบคุมการใช Food Additive ของสหภาพยุโรป (FOOD INSIGHT CONNECT 12 (2555) 90-93)
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) วันนี้ สูประชาคมอาเซียน (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 61, 191 (ม.ค.
2556) 7-11)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดตัวผลิตภัณฑแปรรูปเงาะครบวงจร (FOOD INSIGHT CONNECT
13 (2555) 50-52)
กลองโฟมภัยใกลตัว (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 61, 191 (ม.ค. 2556) 26-29)
การเก็บรักษายางแผนรมควันอัดกอนในโกดังเก็บยาง (วารสารยางพารา 34, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 15-24)
การเกิดกระแสรั่วลงดินในเครื่องกําเนิดไฟฟาแรงดันปานกลาง (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 2 (มี.ค.-เม.ย.
2556) 72-74)
การใชคลื่นอัลตราโซนิกสเพื่อชวยใหยาซึมผานผิวหนัง Transdermal ultrasound drug delivery (วารสาร
อพวช. 11, 131 (พ.ค. 2556) 52-55)
การใชไอโซโทปรังสีในการเกษตร (นิวเคลียรปริทัศน 25, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 6-7)
การดูดซับปรอทในน้ําสังเคราะหดว ยเถาลอยจากโรงไฟฟา (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
2, 2 (ส.ค. 2556) 35-39)
การทดสอบการเคลื่อนยายของสารจากภาชนะบรรจุไปยังอาหาร (FOOD FOCUS THAILAND 8, 87
(Jun. 2013) 70-73)
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การปนเปอนยาฆาแมลงในขาว (FOOD FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 79-81)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของพลาสติกยอยสลายไดสําหรับประเทศไทย : การใชพลังงาน
(เทคโนโลยีวสั ดุ 68 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 19-24)
การปรับเปลี่ยนทานั่ง และสภาพการปฏิบตั ิงานเพื่อลดอาการปวดเมื่อยของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับ
คอมพิวเตอร (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 85 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 34-44)
การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบ AOX ในน้ําทิ้งกอนเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศไทย (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
2, 2 (ส.ค. 2556) 48-54)
การผลิตขาวเกรียบผักโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร (FOOD FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 74-75)
การผลิตและบรรจุวัตถุดิบน้ําผลไมเขมขนแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processing & Filling of Fruit Juices)
(FOOD FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 54-57)
การพัฒนากําลังอัดแกนเดียวและโครงสรางจุลภาคของดินเหนียวออนกรุงเทพบดอัดผสมกากแคลเซียม
คารไบดและเถาชีวมวล (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 51-71)
การพัฒนาบรรจุภัณฑเครื่องดื่มเขมขนชนิดน้ําเชื่อม (วารสารการบรรจุภณ
ั ฑ 21, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 6-14)
การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการโลหะหนักและธาตุปริมาณนอย (วารสาร
ผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 2, 2 (ส.ค. 2556) 55-61)
การพัฒนาระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยตน ทุนต่ําเพื่อการประยุกตใชในงานพลังงานทดแทน
(วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 2, 2 (ส.ค. 2556) 90-99)
การเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกขนาดดวยการชั่งน้ําหนักสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล (FOOD FOCUS
THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 66-67)
การวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรกั ษพันธุขาวสังขหยด จังหวัดพัทลุง (วารสารเกษตรพระจอมเกลา
31, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2556) 1-7)
การศึกษาคุณภาพของน้ํามันทอดซ้ําที่ผานการกรองดวยแมกนีเซียมซิลิเคตในรานอาหารจานดวน (วารสาร
อาหารและยา 20, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2556) 17-31)
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การแสดงขอมูลสินคากับความสําคัญตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (FOOD INSIGHT CONNECT
13 (2555) 91-95
กําเนิดเครื่องถายเอกสาร (วารสาร อพวช. 12, 133 (ก.ค. 2556) 10-13)
ไขเคล็ดลับสูความสําเร็จดวยโซลูชั่นคลาวด (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 334 (May. 2013) 82-84)
ไขเลือดออก : ยุงรายยิ่งกวาเสือจริงๆ (วารสาร อพวช. 12, 133 (ก.ค. 2556) 24-27)
คุณรูจกั “เฮกซะวาเลนตโครเมียม” สารอันตรายใกลตวั แลวหรือยัง? (เทคโนโลยีวัสดุ 68 (ม.ค.-มี.ค. 2556)
12-18)
เครื่องกรอเสนดายงานถักผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลําพูน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 76)
เครื่องคัดแยกเนื้อ และเยื่อหุมเมล็ดมะขาม ฝมือนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ลําปาง (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 70,72)
แคบวัว : หนังวัวเพิ่มมูลคา (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 31, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2556) 63-72)
งาแดงตานอนุมูลอิสระ (กสิกร 86, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2556) 20-25)
จีรอค : เม็ดมวลเบาสังเคราะหสําหรับวัสดุกอสราง (จดหมายขาว วช. 8, 43 (ต.ค.-พ.ย. 2555) 5)
เจาะลึกตลาดอาหาร สปป.ลาว พมา เวียดนาม (FOOD INSIGHT CONNECT 13 (2555) 71-89)
เซ็นเซอรวัดความชื้นดวยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2556)
78-79)
เตรียมความพรอมระบบตรวจเชื้อหวัดนกพันธุใหม (วารสาร อพวช. 11, 131 (พ.ค. 2556) 56-59)
ถอนหงอก (วารสาร อพวช. 11, 131 (พ.ค. 2556) 16-19)
ถั่วงอก...ผักเล็กๆ ที่มองขามไมได (หมอชาวบาน 35, 414 (ต.ค. 2556) 10-18)
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ถั่วฝกยาวพันธุใ หมพิจติ ร 84-3 (กสิกร 86, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2556) 37-40)
ถานชีวภาพ : การกักเก็บคารบอน และความอุดมสมบูรณของดิน (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 31, 1
(ม.ค.-เม.ย. 2556) 104-113)
ถุงมือยางที่ใชงานในอุตสาหกรรมอาหาร : ความเสี่ยงตอการปนเปอนของโลหะหนัก (วารสารผลงาน
วิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 2, 2 (ส.ค. 2556) 62-68)
เทคโนโลยีกระจกบนสินคาไฮเทค (เทคโนโลยีวัสดุ 68 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 63-68)
เทคโนโลยีการตัดชิ้นเนื้อปลาที่แมนยํา (Laser Cutting Technology in Seafood Pre-Processing) (FOOD
FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 68-69)
นักวิจัยไทยพบเห็ดแครงและเห็ดฟางมีฤทธิ์ตานมะเร็ง (แสงสยามสาร 15, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2556) 2-3)
น้ํามันบนดินกับการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารที่เพิ่มขึ้นในภูมภิ าคอาเซียน (ตอนที่ 1) (FOOD FOCUS
THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 90-93)
“บรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม” ในพมา (FOOD INSIGHT CONNECT 13 (2555) 53-56)
บล็อกเสนใยซีเมนตจากเสนใยมะพราว (จดหมายขาว วว. 16, 6 (มิ.ย. 2556) 3)
บารโคดความสามารถในการติดตามที่เชื่อถือได (FOOD FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 82-85)
ประโยชนของการพัฒนาและใชเทคโนโลยีการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processing for Food Industry)
(FOOD FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 46-49)
ปรุงน้ําธัญพืช ดื่มแทนกาแฟ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 558 (ก.ย. 2556) 86-87)
เปรียบเทียบพลังงานไทยกับเพื่อนบานกอนเปด AEC (EGAT MAGAZINE 7, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 16-17)
ผลกระทบของพายุสุริยะตอความแมนยําของจีพีเอส (นาวิกศาสตร 96, 7 (ก.ค. 2556) 52-61)
ผลของวัสดุผงผสมรวมสามชนิดในการปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตชนิดไหลตัวไดในสภาวะคอนกรีตสด
และคอนกรีตที่แข็งตัวแลว (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 127-147)
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พรมมิ พืชสมุนไพรบํารุงความจํา (จดหมายขาว วช. 8, 43 (ต.ค.-พ.ย. 2555) 11)
ภัยไขเลือดออก : ความหวังวัคซีนปองกัน (วารสาร อพวช. 12, 133 (ก.ค. 2556) 56-59)
ภารกิจพิชิตใจคนรัก Android ตอนทําแอพมัลติมีเดียบนแอนดรอยด (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 334
(May. 2013) 137-147)
มจธ. สงเครื่องใหอาหารสัตวเอาใจ "Petlover" สงงานผานเว็บไซต (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 68)
มทร. ศรีวิชัย สราง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ําหมุนเวียนผลผลิตเยี่ยม รสชาติดี ปลอดสารพิษ
(เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 34, 36)
มะเดื่อในตํารายาแผนไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 93-95)
เมื่อ BYOD มีสวนรวมในบริบทของภาครัฐ (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 334 (May. 2013) 55-58)
“รําขาว” และ “ปลายขาว” ของดีที่กลายเปนอาหารหมู (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 115-116)
โรคเลปโตสไปโรสิส (จดหมายขาวสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 12, 3 (ก.พ.-มี.ค. 2556) 1-3)
ั ฑ 21, 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 39-40)
ลําไยแหงสอดไส...ผลิตภัณฑ วว.ที่ไดรับอนุสิทธิบัตร (วารสารการบรรจุภณ
วานหางจระเขกับการปองกันรังสี UV (วารสารองคการเภสัชกรรม 39, 2 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 6-7)
สมบัติของจีโอโพลิเมอรมอรตารเถาลอยภายใตการบมดวยพลังงานโครเวฟ : อิทธิพลของแหลงเถาลอย
และอัตราสวนสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2 Sio3) ตอโซเดียมไฮดรอกไซด (NaoH) (วารสารวิจัยและ
พัฒนา มจธ. 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 99-125)
สะดวกและปลอดภัยตามนโยบายการนําอุปกรณพกพาสวนตัวเขามาใชในองคกรภายใต BYOD
(ไมโครคอมพิวเตอร 31, 334 (May. 2013) 69-70)
สารโบรมีเลนในสับปะรด (FOOD INSIGHT CONNECT 13 (2555) 46-47)
“สารปนเปอ น”... มัจจุราชเงียบที่คุณไมมีวนั ...รูตวั !!! (FOOD FOCUS THAILAND 8, 87 (Jun. 2013) 76-78)

- 18 -

สารรมที่ใชกับผลผลิตพืช (กสิกร 86, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2556) 11-19)
หัวใจวาย เฉียบพลันภัยเงียบใกลตัว (EGAT MAGAZINE 7, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 36-37)
หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กในไทย (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2556) 86-87)
อนาคตการใชบรรจุภัณฑอาหารในประเทศไทย (FOOD INSIGHT CONNECT 12 (2555) 62-65)
อวนลงพุง อันตรายหรือมีอนั จะกิน (วารสาร อพวช. 11, 131 (พ.ค. 2556) 24-27)
อาหารไทย...อาหารชะลอความชรา (FOOD INSIGHT CONNECT 12 (2555) 46-49)
อิทธิพลของชนิดและปริมาณของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตอการผลิตโอลิโกแซ็กคาไรดดว ยสาร
ละลายเอนไซมสกัดหยาบจาก Penicillium oxalicum KUB-SN2-1 (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 73-84)
อุปกรณเก็บกอนยางถวยสิ่งประดิษฐของนักเรียนกระบุรีวิทยา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 554 (ก.ค. 2556) 74)
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กฤตภาค
ก14007

4 สมาคมจับมือกูวิกฤติ 'อีเอ็มเอส' ลางบอกเหตุ...อุตสาหกรรมกุงฟน (คมชัดลึก 12, 4286
(15 ก.ค. 2556) 12)

ก14048

'กระดูกพรุน' มฤตยูเงียบ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9072 (25 ก.ค. 2556) 7)

ก13986

กระเปาใบลานผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ (สยามรัฐ 64, 21991 (12 ก.ค. 2556) 16)

ก14029

การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ กับการคุกคามความมั่นคงทางอาหารของไทย (กรุงเทพธุรกิจ
26, 9068 (21 ก.ค. 2556) 7)

ก14027

กาแฟพืน้ เมืองสตูล'ฮัจญี รัมหลี' สินคาขายดีที่เกาะปนัง มาเลเซีย (คมชัดลึก 12, 4291
(20 ก.ค. 2556) 11)

ก13983

เกษตรฯ เปดปฏิบัติการเชิงรุกทํา'ฝนหลวง' เติมน้ําในเขื่อนรับวิกฤติฝนทิ้งชวง (แนวหนา
34, 11775 (11 ก.ค. 2556) 13)

ก14033

ไขรหัสสราง'เมืองคารบอนต่ํา' (สยามรัฐ 64, 2201 (22 ก.ค. 2556) 15)

ก14039

เครื่องปลูก 'มันสําปะหลัง' แทนคนนวัตกรรมใหมไอเดียคนไรปริญญา (คมชัดลึก 12, 4294
(23 ก.ค. 2556) 12)

ก14037

เครื่องสาวไหมขนาดเล็ก...สําหรับเกษตรกรรายยอย (เดลินิวส ฉ. 23,294 (23 ก.ค. 2556) 24)

ก14005

โครงการธนาคารขาวตามพระราชดําริ (สยามรัฐ 64, 21994 (15 ก.ค. 2556) 8)

ก14031

จับตา 'เมทิลโบรไมด' สารรมขาว สงผลกระทบสินคาสงออก (เดลินวิ ส ฉ. 23,292 (21 ก.ค.
2556) 19)

ก14045

'ฉลุลายไม' งานศิลปทํามือ ตอลมหายใจชุมชน 'พรอน' (คมชัดลึก 12, 4295 (24 ก.ค. 2556) 12)

ก14000

ฉีด 'โบทูลินั่มท็อกซิน' คลายกลามเนื้อทางเลือกใหมลดปวด 'ออฟฟศซินโดรม' (เดลินิวส
ฉ. 23,285 (14 ก.ค. 2556) 4)
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ก13987

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวโปรยเมล็ดพันธุเพิ่มผืนปา 8.5 แสนเมล็ด
ปาหวยขาแขง-อุทยานแมวงก (1) (สยามรัฐ 64, 21991 (12 ก.ค. 2556) 8)

ก13982

ชุดตรวจไขเลือดออกแบบรูช นิดไวรัสทันที (เดลินวิ ส ฉ. 23,282 (11 ก.ค. 2556) 10)

ก14025

ใชพรสวรรคผสมอารมณศิลป สลักลายกระจกชิน้ เปนลาน (คมชัดลึก 12, 4290 (19 ก.ค.
2556) 12)

ก14050

ใชเวลาวางทํา 'หมวกกุย เลย' ผลิตภัณฑขนึ้ ชื่อที่บางคลา (คมชัดลึก 12, 4296 (25 ก.ค. 2556) 12)

ก14042

"โซนนิ่งเกษตร" ทางเลือกที่เกษตรกร "รอด" (สยามรัฐ 64, 22003 (24 ก.ค. 2556) 7)

ก14012

เดินหนา 'ยุทธศาสตรพืชที่สูง' ยกระดับพืชเปาหมาย 13 ชนิด (เดลินิวส ฉ. 23,288 (17 ก.ค.
2556) 32)

ก13999

เตือนภัย 'ขาวปนพิษ' ตาย-ทําลายประสาท (คมชัดลึก 12, 4284 (13 ก.ค. 2556) 3)

ก14030

เตือนภัยไวรัส 'โคโรนา' สายพันธุใหมอันตรายถึงชีวิต! (เดลินิวส ฉ. 23,292 (21 ก.ค. 2556) 4)

ก14026

'ถานกอนดูดกลิ่น' หลากสไตล งานภูมิปญญาสูกิจการทําเงิน (คมชัดลึก 12, 4291 (20 ก.ค.
2556) 11)

ก14018

'เทคนิคการขยายพันธุมะมวงแบบไตหวัน' (เดลินิวส ฉ. 23,289 (18 ก.ค. 2556) 24)

ก14038

นวัตกรรม เสนใยชีวภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9070 (23 ก.ค. 2556) 3)

ก14041

นวัตกรรมเสื่อกก ภูมิปญญาชาวบานนาหมอมา (สยามรัฐ 64,22003 (24 ก.ค. 2556) 16)

ก13989

นักวิจัยไทยพบพันธุไมใหม 3 ชนิด (เดลินวิ ส ฉ. 23,283 (12 ก.ค. 2556) 9)

ก14022

นาน พลิกฟน ผืนปา 5,000 ไร ป 56 (เดลินวิ ส ฉ. 23,290 (19 ก.ค. 2556) 28)

ก14046

น้ําและการจัดการไรแบบบูรณาการ...ปจจัยสําคัญในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
อยางยั่งยืน (คมชัดลึก 12, 4295 (24 ก.ค. 2556) 12)
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ก14040

น้ําสมควันไม สารปองกันศัตรูพืชไลแมลง ภูมิปญญาของเกษตรกรไทย (สยามรัฐ 64, 22003
(24 ก.ค. 2556) 14)

ก14036

แนะจัดการขาววัชพืชแบบผสมผสาน (เดลินิวส ฉ. 23,293 (22 ก.ค. 2556) 24)

ก14028

บล็อกเสนใยซีเมนตจากเสนใยมะพราว (เดลินิวส ฉ. 23,291 (20 ก.ค. 2556) 10)

ก14004

'ใบหมอน' พืชที่ควรมีทุกบาน (เดลินวิ ส ฉ. 23,285 (14 ก.ค. 2556) 19)

ก14049

'ปลูกถายไขกระดูก' คืนชีวิต..คนติดเอดส (คมชัดลึก 12, 4296 (25 ก.ค. 2556) 3)

ก13995

ปวดศีรษะเรื้อรัง ระวัง!สายตาเอียง (คมชัดลึก 12, 4283 (12 ก.ค. 2556) 12)

ก14009

ปาไมผนึก วช.ถายทอดองคความรูไผ ตอยอดผลงานวิจยั สูชุมชน "ชองเม็ก" (คมชัดลึก
12, 4287 (16 ก.ค. 2556) 12)

ก13984

เปดตลาดขาวหอม 'ทุงสัมฤทธิ์' ผานเครือขาย 'สหกรณ' ทั่วไทย (คมชัดลึก 12, 4282
(11 ก.ค. 2556) 12)

ก13992

เปดมาน 10 นวัตกรรมอาหารสงออก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9059 (12 มิ.ย. 2556) 9)

ก14017

เปดโลกเกษตรไทย ดวยเทคนิคใหมๆ จากอิสราเอล (จบ) (เดลินวิ ส ฉ. 23,289 (18 ก.ค.
2556) 24)

ก13981

เปบเห็ดพิษ...อันตรายถึงตาย! แนะกินอรอย-เรียนรูปลอดภัย (เดลินวิ ส ฉ. 23,282 (11 ก.ค.
2556) 29)

ก14013

แปรรูปสู 'กุหลาบมหัศจรรย' งานสรางมูลคาเพิ่มใหดอกไม (คมชัดลึก 12, 4288 (17 ก.ค.
2556) 12)

ก13997

ผลักดันวัคซีนสําหรับเด็ก (เดลินิวส ฉ. 23,284 (13 ก.ค. 2556) 28)

ก14015

ผอมดวยใจ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9065 (18 ก.ค. 2556) 1)

ก14047

ผุดหลักสูตรชาวนาตนแบบ ผลิตเมล็ดพันธุขา วคุณภาพดี (เดลินวิ ส ฉ. 23,295 (24 ก.ค. 2556) 32)
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ก14011

พลิกมิติแกปญหาเกษตรกรไทย จากระดับรากหญาขึ้นสูระดับชาติ (เดลินิวส ฉ. 23,288
(17 ก.ค. 2556) 32)

ก13996

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก (เดลินิวส ฉ. 23,284 (13 ก.ค. 2556) 6)

ก14032

เพิ่มประสิทธิภาพผลิตไฟฟาจากกังหันลมขนาดเล็ก (เดลินิวส ฉ. 23,292 (21 ก.ค. 2556) 26)

ก14001

ฟตปงแบบไทยไมตองพึ่ง 'ถั่งเชา' (เดลินิวส ฉ. 23,285 (14 ก.ค.2556) 6)

ก13991

ม.สุรนารีเปดตัวศูนยรังสีวนิ ิจฉัยโรค (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9059 (12 มิ.ย. 2556) 9)

ก14034

มกอช.-กรมวิชาการเกษตร ยันขาวไทย 'ปลอดภัยสูง' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9069 (22 ก.ค. 2556) 5)

ก13993

มองหา 'งาดํา' และ 'ขาวสีนิล' สุดยอดธัญพืช (แนวหนา 34, 11776 (12 ก.ค. 2556) 19)

ก13994

มะเร็งลําไสใหญทําไมเอาลําไสมาเปดหนาทอง (คมชัดลึก 12, 4283 (12 ก.ค. 2556) 21)

ก13998

มาดูแลและปองกันโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบี (เดลินวิ ส ฉ. 23,284 (13 ก.ค.
2556) 28)

ก14002

ยาจีนยับยั้งเซลลมะเร็งตนกําเนิด (เดลินวิ ส ฉ. 23,285 (14 ก.ค. 2556) 19)

ก14044

ระวัง ปวดทองเฉียบพลัน ผาตัดผานกลอง...ชวยได (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9071 (24 ก.ค. 2556) 9)

ก14014

รูจักวิธีการทําไรออยของเกษตรกรยุคใหม (คมชัดลึก 12, 4288 (17 ก.ค. 2556) 12)

ก14006

เรงพัฒนางานวิจัยพืชสวน สรางความเขมแข็งเกษตรกรไทยรับอาเซียน (แนวหนา 34, 11779
(15 ก.ค. 2556) 13)

ก14043

'แรงสั่น' พลังงานแหงอนาคต (สยามรัฐ 26, 9071 (24 ก.ค. 2556) 9)

ก14020

โรค "มือเทาปาก" ในเด็กเขาใจ..รูทัน..ก็ปองกันได (แนวหนา 34, 11782 (18 ก.ค. 2556) 8)

ก13988

เลี้ยงกบนาเพื่อสงออก (เดลินวิ ส ฉ. 23,283 (12 ก.ค. 2556) 24)
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ก14008

สงเสริมการเกษตรปลื้ม...ผานการประเมิน (เดลินวิ ส ฉ. 23,287 (16 ก.ค. 2556) 24)

ก14023

สธ.แนะใครปวดหัว...ตัวรอนเสี่ยงไขเลือดออก! รีบไปพบแพทยทนั ที...อยาปลอยไวมีสิทธิ
ถึงตายได (เดลินิวส ฉ. 23,290 (19 ก.ค. 2556) 29)

ก14019

สศก.เตรียมเปดตัว'สุรนารีโมเดล' ตนแบบเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังทั่วประเทศ (แนวหนา
34, 11782 (18 ก.ค. 2556) 13)

ก14003

'สาหรายเซลลเดียว' ชวยลดโลกรอนพลังงานแหงอนาคต (เดลินวิ ส ฉ. 23,285 (14 ก.ค. 2556) 19)

ก14035

หมอนรองกระดูกเสื่อมที่ระดับเอว เรื่องใกลตัวที่ทุกวัยไมควรมองขาม (กรุงเทพธุรกิจ
26, 9069 (22 ก.ค. 2556) 2)

ก13990

'หัวหอม' อยากเปนพระเอก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9059 (12 มิ.ย. 2556) 9)

ก14016

หุนยนต ลุยแปลงผัก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9065 (18 ก.ค. 2556) 3)

ก13985

องคการเภสัชกรรม หนุนใช "ยาชื่อสามัญ" เทียบเทายาตนแบบ ลดภาระใหประเทศชาติ
(สยามรัฐ 64, 21991 (12 ก.ค. 2556) 3)

ก14010

อนุรักษดนิ และน้ํา...ฟน ชีวิตเกษตรกรไทย (เดลินวิ ส ฉ. 23,288 (17 ก.ค. 2556) 32)

ก14021

อานิสงส 'อางคลองหัวชาง' พัทลุง ปองน้ําทวม-แกน้ําแลงภาคเกษตร (คมชัดลึก 12, 4288
(18 ก.ค. 2556) 12)

ก14024

ไฮฟูรักษามะเร็ง (คมชัดลึก 12, 4290 (19 ก.ค. 2556) 21)

