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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
BEVERAGE TECHNOLOGY
663.61
GEO

Geochemistry of European bottled water / edited by Clemens Reimann and Manfred
Birke. Stuttgart, Germany : Borntraeger Science Publishers, c2010. xi, 268 p.

COMPILING FILES
BSTI
CF-60

BSTI
CF-59

กระชายดํา (Kaempferia Pafiflora) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง / สํานัก
หอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ.
กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).
น้ํามันมะพราวและผลิตภัณฑ (Coconut oil and product): แฟมประมวลสารสนเทศ
เฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรม
วิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

DICTIONARIES & ENCYCLOPEDIAS
Ref.
660.0321
ULL
Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry / editorial advisory board, Barbara
7th ed.
Elvers ... [et al]. 7th, completely rev. ed. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH &
V.11-V.25
Co.KGaA, c2011. 15 v.
HUMAN ECOLOGY
304.2
BET
V.4

A better future for the planet earth ; vol. IV : lectures and essays by the Winners of the
Blue Planet Prize (2007-2011) / Professor Joseph L. Sax ... [et al.]. Tokyo, Japan :
Asahi Glass Foundation, c2013. viii, 365 p.
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STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASTM
2014

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2014 / ASTM International. West
Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2014. 3 v.

วิทยาศาสตรทวั่ ไป
628.1683
ร 925
2554

628.1683
ร 925
2555

628.1683
ร 925
2556

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน
กลุมเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ.
หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การปองกันมลพิษ) อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม / กลุมเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ
สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :
กรม, 2554. 176 หนา.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน
กลุมเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ.
หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การปองกันมลพิษ) อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ / กลุมเทคโนโลยีการปองกัน
มลพิษ สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
กรุงเทพฯ : กรม, 2555. 196 หนา.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน
กลุมเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ.
หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การปองกันมลพิษ) อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑอาหาร / กลุมเทคโนโลยีการปองกัน
มลพิษ สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
กรุงเทพฯ : กรม, 2556. 190 หนา.
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628.1683
ร 925
2556/2

658.408
อ 814
2556
ล1

658.408
อ 814
2556
ล2

658.408
อ 814
2556
ล3

658.408
อ 814
2556
ล4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน
กลุมเทคโนโลยีการปองกันมลพิษ.
หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การปองกันมลพิษ) อุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง / กลุม เทคโนโลยีการปองกันมลพิษ
สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :
กรม, 2556. 183 หนา.

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายดิบ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ).

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายขาว / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ).

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กรม,
2556. 1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ).

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑซอส
มะเขือเทศ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ).
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658.408
อ 814
2556
ล5

658.408
อ 814
2556
ล6

620.14
น 724
2556

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑ
พริกแกงมัสมัน่ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :
กรม, 2556. 1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ).

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
LCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑน้ํามัน
ถั่วเหลือง / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ).

นุชนภา ตั้งบริบูรณ, ผศ.ดร.
เซรามิกวิศวกรรม (Engineering ceramics) / นุชนภา ตัง้ บริบูรณ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556. 386 หนา.

วิจัย
633.89072
ม 251
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยวิจยั เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร.
2556
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางและ
ไมยางพาราภายใตเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยวิจยั :
เสนอสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม / ศูนยวจิ ัย
เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. [นครปฐม] : ศูนยวจิ ัย
เทคโนโลยียาง, 2556. 212 หนา.
363.34
ม 595
2557

มีนา ม. โอวรารินท.
คูมือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ / มีนา ม. โอวรารินท. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส
พับลิเคชั่นส, 2557. 216 หนา.
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621
ร 165
2557

668.41
ส 231
2556

343.0994
ส 355
2555

519.5
ส 698
2557

641.494
ส 838
2556

รวิภา ยงประยูร.
เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานทดแทนและการประยุกตใชงานที่เหมาะสม /
ดร.รวิภา ยงประยูร. กรุงเทพฯ : ทอป, 2557. 252 หนา.

สมเกียรติ ฐิตภิ ูมิเดชา.
เรซินเทอรโมเซตในผลิตภัณฑพลาสติกเสริมแรง เลม1 = Thermoset resins in
reinforced plastic products / สมเกียรติ ฐิตภิ ูมิเดชา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2556. 268 หนา.

สราวุธ ปติยาศักดิ,์ รองศาสตราจารย ดร.
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology law / สราวุธ ปติยาศักดิ์.
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555. 460 หนา.

สําราญ มีแจง.
สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจยั : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สําราญ มีแจง. กรุงเทพฯ :
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557. 530 หนา.

สุภาพร สุทิน, ผูชวยศาสตราจารย ดร.
กรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา / สุภาพร สุทิน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2556.
248 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 210 : Strawberry extract
1. CN 101,838,584

Strawberry seed oil extraction method.

2. CN 103,169,033

Extraction process of strawberry phenol substances.

3. CN 103,529,156

Method for extracting and measuring ABA (abscisic acid) of
strawberry.

4. CN 103,768,185

Extraction method for Indian strawberry flavone.

5. FR 2,920,987

Cosmetic composition made of a plant extract, preferably
strawberry roots, useful in dermatological cosmetic creams and
lotions.

6. KR 100,997,452

Cosmetic composition comprising strawberry stem extracts as
an effective component.

7. KR 2014/0,069,427

Cosmetic composition for skin whitening effect comprising hot
water extract of strawberry plant powder as effective
component.

8. US 2005/0,136,141

Compositions of and derived from strawberry and raspberry and
therapeutic uses thereof.

9. US 2013/0,115,322

Therapeutic compositions and methods for treating cell
dysplasia using extracts from raspberry and strawberry.

10. US 2014/0,154,195

Topical compositions containing white strawberry extract.

11. WO 2012/138,151

Composition containing strawberry calyx extract for preventing
hair loss or promoting hair growth.
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STANDARDS & REGULATIONS
The United States of America
National Fire Protection Association
NFPA 211 : 2013

Chimneys, fireplaces, vents and solid fuel-burning appliances.

NFPA 260 : 2013

Cigarette ignition resistance of components of upholstered furniture.

NFPA 402 : 2013

Aircraft rescue and fire fighting operations.

NFPA 403 : 2014

Aircraft rescue and fire fighting services at airports.

NFPA 409 : 2011

Aircraft hangars.

NFPA 410 : 2010

Aircraft maintenance.

NFPA 414 : 2012

Aircraft rescue and fire fighting vehicles.

NFPA 415 : 2013

Airport terminal buildings, fueling ramp drainage, loading walkways.

NFPA 424 : 2013

Airport / community emergency planning.

NFPA 497 : 2012

Classification of flammable liquids, gases, or vapors and of
hazardous (classified) locations for electrical installations in chemical
process areas.

NFPA 499 : 2013

Classification of combustible dusts and of hazardous (classified)
locations for electrical installations in chemical process areas.

NFPA 720 : 2012

Carbon monoxide detection and warning equipment.

NFPA 1003 : 2010

Airport fire fighter professional qualifications.

NFPA 1145 : 2011

Class A foams.

NFPA 1710 : 2010

Career fire departments, organization and deployment.
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SELECTED ARTICLES
Antioxidant activity of flavonoids from leaves of Jatropha curcas (Science Asia 40 (3) 2014 :
193-197)
Atlas listeria monocytogenes LmG2 detection assay using transcription mediated amplification to
detect Listeria monocytogenes in selected foods and stainless steel surface (Journal of AOAC
International 97 (5) 2014 : 1343-1358)
Bioassay-guided chromatographic isolation and identification of antibacterial compounds from
Artemisia annua L. that inhibit Clostridium perfringens growth (Journal of AOAC International
97 (5) 2014 : 1282-1290)
Carrageenan analysis. Part 1 : characterisation of the carrageenan test material and stabiliy in
swine-adapted infant formula (Food Additives & Contaminants : Part A. 31 (10) 2014 : 1661-1669)
Carrageenan analysis. Part 2 : quantification in swine-adapted infant formula (Food Additives &
Contaminants : Part A. 31 (10) 2014 : 1670-1672)
Chlorapatite glass-ceramics (International Journal of Applied Glass Science 5 (3) 2014 : 207-216)
Composition and antimicrobial activity of the essential oil from algerian Warionia saharae Benth. &
Hook. (Journal of Essential Oil Research 26 (5) 2014 : 385-391)
Contamination of wines and spirits by phthalates : types of contaminants present, contamination
sources and means of prevention (Food Additives & Contaminants : Part A. 31 (9) 2014 : 1605-1615)
Cracking behavior of strain-hardening cement-based composites subjected to sustained tensile
loading (ACI Materials Journal 111 (5) 2014 : 553-559)
Determination of hexamethylenetetramine in foods by high-performance liquid chromatography
(HPLC) (Food Additives & Contaminants : Part A. 31 (9) 2014 : 1489-1495)
Determination of multi-class pesticide residue in dietary supplements from grape seed extracts by
ultra-high-performance liquid chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry
(Food Additives & Contaminants : Part A. 31 (9) 2014 : 1550-1561)
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Determination of optimum glass transition temperature of acrylic acid ester copolymer to improve
performance of cement matrixes (ACI Materials Journal 111 (5) 2014 : 521-529)
Effect of comedy video clip on autonomic response and subjective happiness of Thai early adults
(Journal of Health Research 28 (4) 2014 : 221-227)
Effect of steel fiber content on behavior of concrete beams with and without stirrups (ACI Structural
Journal 111 (5) 2014 : 1157-1166)
Effect of water content of synthetic hydrogel on dehydration performance of nanoporous LTA
zeolite membranes (International Journal of Applied Ceramic Technology 11 (5) 2014 : 793-803)
Effects of sand characterisatics and fly ash contents on properties of flowable fill (ACI Materials
Journal 111 (5) 2014 : 543-552)
Environmental fatigue of silicate glasses in humid conditions (International Journal of Applied Glass
Science 5 (3) 2014 : 287-296)
Essential oil compositions of summer savory under foliar application of jasmonic acid and salicylic
acid (Journal of Essential Oil Research 26 (5) 2014 : 342-347)
Evaluation of modification of the 3M molecular detection assay (MDA) Salmonella method
(2013.09) for the detection of Salmonella in select foods : collaborative study (Journal of AOAC
International 97 (5) 2014 : 1329-1342)
Fracture resistance behavior of high-thermal-conductivity silicon nitride ceramics (International
Journal of Applied Ceramic Technology 11 (5) 2014 : 872-882)
Full-factorial design for extraction in vitro of antioxidants from sugarcane top leaves assisted by
ozone (Sugar Journal 77 (3) 2014 : 22-24, 26-29)
Health status and health seeking behaviours among the elderly in the Donmuang Slum Community,
Bangkok, Thailand (Journal of Health Research 28 (3) 2014 : 205-210)
HPLC-diode array detector fingerprints of various Mentha species (Journal of AOAC International
97 (5) 2014 : 1628-1273)
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An immunogen synthesis strategy for the development of specific anti-deoxynivalenol monoclonal
antibodies (Food Additives & Contaminants : Part A. 31 (10) 2014 : 1751-1759)
Kadsutra oblongifolia merr. leaves, stem bark and root bark essential oils (Journal of Essential Oil
Research 26 (5) 2014 : 372-376)
Laser-induced swelling of borosilicate glasses-an analysis of associated microstructural development
(International Journal of Applied Glass Science 5 (3) 2014 : 267-275)
Matrix extension study : validation of the ANSR Salmonella method for detection of Salmonella spp. in
pasteurized egg products (Journal of AOAC International 97 (5) 2014 : 1374-1383)
Mechanical performance of reinforced concrete and steel fiber-reinforced concrete precast tunnel
lining segments : a case study (ACI Materials Journal 111 (5) 2014 : 491-500)
Mechanochemical synthesis of cerium monosulfide (Journal of the American Ceramic Society
97 (8) 2014 : 2307-2359)
Microwave sintering of Ti3Si(Al)C2 ceramic (Journal of the American Ceramic Society 97 (9)
2014 : 2731-2735)
A more sustainable unshrinkable fill (Concrete International 36 (9) 2014 : 33-37)
Novel synthesis method and characterization of porous calcium hexa-aluminate ceramics
(Journal of the American Ceramic Society 97 (9) 2014 : 2702-2704)
Optimisation of the supercritical extraction of toxic elements in fish oil (Food Additives &
Contaminants : Part A. 31 (10) 2014 : 1712-1722)
Optimization of alumina and aluminosilicate aerogel structure for high-temperature performance
(International Journal of Applied Glass Science 5 (3) 2014 : 276-286)
Optimization of extraction based on the thin-layer chromatographic fingerprints of common thyme
(Journal of AOAC International 97 (5) 2014 : 1274-1281)
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Pesticide use and pesticide-related symptom prevalence in Chinese kale farmers in Northeast
Thailand (Journal of Health Research 28 (4) 2014 : 255-262)
Predicting service life of steel-reinforced concrete exposed to chlorides (Concrete International
36 (9) 2014 : 55-64)
Redefining high-performance concrete (Concrete International 36 (10) 2014 : 37-42)
Reduction of plasma total cholesterol, aspartate aminotransferase, and alanine aminotransferase
levels by green tea extract during PLASMODIUM BERGHEI infection (Journal of Health
Research 28 (4) 2014 : 249-253)
Residual lung volume of female Thai adults (Science Asia 40 (3) 2014 : 219-223)
Selection of lead-free piezoelectric ceramics (International Journal of Applied Ceramic Technology
11 (5) 2014 : 883-893)
Sensitivity of acetylcholinesterase to environmental pollutants (Journal of Health Research 28 (4)
2014 : 277-283)
Sulfide glass-ceramic electrolytes for all-solid-state lithium and sodium batteries (International
Journal of Applied Glass Science 5 (3) 2014 : 226-235)
Symptom clusters in Thai patients with advanced lung cancer (Journal of Health Research 28 (3)
2014 : 183-189)
Temperature effects in ACI 307, ACI 349, and ACI 359 (ACI Structural Journal 111 (5) 2014 :
1135-1146)
A tool for simplified design of buildings (Concrete International 36 (9) 2014 : 38-41)
In vitro study of human lymphocytes cytological and biochemical effects by zingiberene (Journal of
Essential Oil Research 26 (5) 2014 : 367-371)
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INFORMATION FILES
IF 35 (267)

Alternative sanitizing methods to ensure safety and quality of fresh-cut kiwifruit
(Journal of Food Processing and Preservation 38 (1) 2014 : 1-10)

IF 34 (250)

Antimicrobial and antioxidative strategies to reduce pathogens and extend the
shelf life of fresh red meats (Comprehensive Reviews in Food Science and
Food Safety 11 (4) 2012 : 340-354)

IF 8 (111)

Biomass properties from different Miscanthus species (Food and Energy Security
2 (1) 2013 : 12-19)

IF 35 (266)

Effect of jam processing and storage on phytochemicals and physiochemical
properties of cherry at different temperatures (Journal of Food Processing and
Preservation 38 (1) 2014 : 247-254)

IF 50 (219)

The effect of ultraviolet light and temperature on the degradation of composite
polypropylene (International Polymer Science and Technology 41 (3) 2014 :
T57-T60)

IF 73 (69)

Essential oil and oleoresins of black pepper as natural food preservatives for orange
juice (Journal of Food Processing and Preservation 38 (1) 2014 : 146-152)

IF 51 (191)

Evaluation of stability tests for elastomeric materials and seals (International
Polymer Science and Technology 41 (5) 2014 : T1-T5)

IF 50 (218)

Flame retardant polymeric materials : II. The basics & recent trends in studies of
flame retardant mechanisms (International Polymer Science and Technology
41 (4) 2014 : T23-T30)

IF 34 (251)

Holding thermal receipt paper and eating food after using hand sanitizer results in
high serum bioactive and urine total levels of bisphenol A (BPA) (PLOS ONE
9 (10) 2014 : 1-12)
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IF 137 (80)

Impact of almond form and moisture content on texture attributes and acceptability
(Journal of Food Science 79 (7) 2014 : S1399-S1406)

IF 38 (2)

Integrated furfural production as a renewable fuel and chemical platform from
lignocellulosic biomass (Journal of Chemical Technology & Biotechnology
89 (1) 2014 : 2-10)

IF 106 (87)

Is Thailand relying too heavily on natural gas? Has Thailand a nuclear future?
(PTIT Focus (Special annual) 2009 : 69-71)

IF 137 (81)

Metallic trace elements in cereal grain-a review : how much metal do we eat?
(Food and Energy Security 2 (2) 2013 : 81-95)

IF 8 (112)

Use of cereal crops for food and fuel-characterization of a novel bioethanol
coproduct for use in meat poultry diets (Food and Energy Security 2 (3) 2013 :
197-206)

IF 10 (26)

Which is the by-product : caffeine or decaf coffee? (Food and Energy Security
1 (1) 2012 : 70-75)
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บทความวารสารไทย
8 ปญหาการใชยา (หมอชาวบาน 35, 417 (ม.ค. 2557) 32-35)
"Hyperthermia" เทคโนโลยีรักษามะเร็งแนวใหม (วารสาร อพวช. 12, 143 (พ.ค. 2557) 56-59)
กระเจีย๊ บเขียวแหลงกลูตาไทโอน ราชาสารตานอนุมูลอิสระ (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 24-26)
"กรีนโฟม" โฟมแปงที่จะมาแทนที่โฟมพลาสติกในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีขนึ้
(ENGINEERING TODAY 11, 132 (ธ.ค. 2556) 80-81)
การเคลือบผิววัสดุดว ย TiAIN เพิ่มอายุการใชงานดอกเจาะได 20 ถึง 40% (MM THE INDUSTRIAL
MAGAZINE 10, 1 (Jan. 2014) 56-57)
การใชประโยชนจากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบานเพื่อใหไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวของภูมิภาค (รายงานทีดอี ารไอ ฉ. 96 (ต.ค. 2556) 3-20)
การดื่มน้ํากับการบําบัดโรค (EXCISE NEWSLETTER 24, 8 (ส.ค. 2556) 10-12)
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส ปองกันและรักษาได (หมอชาวบาน 35, 417 (ม.ค. 2557) 36-38)
การโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรแบบหลายโหมด (Multimodal Human Computer
Interaction : MMHCI) (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 390 (EBG' 2014) 109-119)
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกตองสําคัญสําหรับนักกีฬาแคไหน (สารวิทยาศาสตรการกีฬา
13, 157 (ส.ค. 2556) 7-9)
การปองกันดวยสารอนินทรียที่ไมใชสีฝุนสังกะสีแบบเดิม (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE
10, 1 (Jan. 2014) 67)
การพิมพกราวัวร (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 25, 101 (2556) 26-32)
การพิมพเฟล็กโซกราฟ (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 25, 101 (2556) 35-40)
การพิมพสกรีน Screen Printing (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 25, 102 (2556) 2-7)
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การพิมพออฟเซตน้ํายาเฟาวเทน (Fountain solution) (วารสารการพิมพและบรรจุภัณฑ 25, 101 (2556)
41-43)
การวางแผนและสรางแทนทดสอบแบริ่งดวยระบบ CAE ของ Schaeffler (MM THE INDUSTRIAL
MAGAZINE 10, 1 (Jan. 2014) 84-86)
การวิเคราะห carotenoids ในอาหารเด็กทารกดวยเทคนิค LC-APPI / MS และ LC-APCI / MS
(สมท. สาร 18, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 7-9)
การศึกษาและการพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
(วารสารความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 9, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555 ) 1-5)
กําจัดน้าํ มันและไขมันจากชิน้ งานไดดวยวิธีทางชีวภาพ (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE
10, 2 (Feb.-Mar. 2014) 58-61)
เกษตรอินทรียล มุ น้ําชี เปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (วารสารธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 1, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 44-51)
แกวมังกร กระบองเพชรทานได ผลไมสุขภาพ (อาหาร 43, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 27-32)
ขอควรรูเกี่ยวกับโรคหืด (หมอชาวบาน 35, 416 (ธ.ค. 2556) 30-33)
ขาวผัดผักรวมมิตร (หมอชาวบาน 35, 418 (ก.พ. 2557) 61-63)
เขื่อนแควนอยบํารุงแดน ตนแบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาแหลงน้ําอยาง
บูรณาการ (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 32-37)
ครั้งหนึ่งกับงานสํารวจชางปาบนผืนปากุยบุรี (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
50-55)
คอแลน ผลไมพื้นบาน เปรีย้ วหวานซอนคุณคา (หมอชาวบาน 35, 418 (ก.พ. 2557) 20-23)
คุณรูหรือไมวา ในอากาศมีอะไรเปนสวนประกอบบาง (PREMIUM SOLUTIONS 12, 35 (Sep. 2012)
12-13)
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เครื่องดึงหลังและคออัตโนมัติ (จดหมายขาว วว. 17, 2 (ก.พ. 2557) 3)
เครื่องเตือนภัยแกสรั่วแบบรวดเร็วดวยเซ็นเซอรตรวจจับแกส LPG (Sensitive LPG Leakage Alarm)
(เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 390 (EBG' 2014) 77-83)
เครื่องผลิตเอทานอลไรน้ํา โมเลกุลารซีฟชนิดเคลื่อนที่...นวัตกรรมลาสุดของโครงการเอทานอล วว.
(จดหมายขาว วว. 17, 4 (เม.ย. 2557) 6 - 8)
โครงการเมืองตนแบบดานการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองทีย่ ั่งยืนในประเทศไทย (วารสารธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 1, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 38-43)
ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (วารสารเกษตรพระจอมเกลา 31, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2556 ) 1-9)
ชาอูหลง ชวยลดน้ําหนักไดจริงหรือ (หมอชาวบาน 35, 416 (ธ.ค. 2556) 34-35)
เช็คสารตะกั่วใน "ปลาทูนากระปอง" (ฉลาดซื้อ 20, 153 (พ.ย. 2556) 26-31)
ซีซารสลัด ถั่วงอก (หมอชาวบาน 35, 417 (ม.ค. 2557) 61-63)
โซลารเซลล...เหมาะกับสังคมคนไทยจริงหรือ (ฉลาดซื้อ 20, 153 (พ.ย. 2556) 9-18)
ตะกัว่ กับความเสี่ยงตอผูบริโภค (อาหาร 43, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 46-48)
ตะครอ (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 20-23)
ทางเลือกใหมชาวสวนยาง : แนวทางการผลิตยางเครพเพือ่ สรางผลกําไรอยางงาม (นิตยสารยางไทย
5, 5 (พ.ค.2557) 27-31)
เทคนิคปลูกผักในกระสอบ (นิตยสารยางไทย 5, 2 (ก.พ. 2557) 8-10)
เทอรโบคอมเพรสเซอรปราศจากน้ํามันสรางอากาศอัดไดอยางประหยัดพลังงาน
(MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE 10, 1 (Jan. 2014) 54-55)
นโยบายพัฒนาผลิตภาพสีเขียว (ENGINEERING TODAY 11, 132 (ธ.ค. 2556) 82-85)
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นักวิจัย " ขยะ " (วารสาร อพวช. 12, 142 (เม.ย. 2557) 64-67)
บทความพิเศษ : พระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (สลค. สาร 21, 4 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 4-21)
บานหมุนจากการเปลี่ยนทา สาเหตุที่พบบอยของอาการวิงเวียน ชัว่ ประเดีย๋ ว (หมอชาวบาน 35, 419
(มี.ค. 2557) 28-31)
ประเทศไทยกับการรับมือโลกรอน (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 14-23)
ปอกกลวยเขาปาก (วารสาร อพวช. 12, 142 (เม.ย. 2557) 14-17)
"ปุยอินทรีย- ชีวภาพในสวนยาง" ฉบับเกษตรพออยูพอกิน (นิตยสารยางไทย 5, 5 (พ.ค. 2557) 51-53)
ปูเจาฟาแหงน้าํ ตกหงาว (วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 44-49)
ผลของชนิดน้ําสมควันไมตอ การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุไมไวตอชวงแสง (วารสารเกษตร
พระจอมเกลา 31, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2556) 16-24)
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 36-38)
"ผาตัดหัวใจเทียม" อีกวิวัฒนาการทางการแพทยชว ยชีวติ ผูปวย (วารสาร อพวช. 12, 142 (เม.ย. 2557)
56-59)
ผิวใส ผมสวยดวย "ขาว" (หมอชาวบาน 35, 416 (ธ.ค. 2556) 22-23)
ผูประดิษฐ stethoscope เครื่องฟงหนาอก (ความรูคือประทีป ฉ. 3 (2555) 8-11)
แพความหอม (ฉลาดซื้อ 20, 153 (พ.ย. 2556) 56-57)
แพนมวัว คืออะไร (หมอชาวบาน 35, 417 (ม.ค. 2557) 24-25)
โภชนาการในกีฬาเทนนิส (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 144 (ก.ค. 2555) 6-8)
มะเร็งชองปาก...ตรวจดวยตนเอง (หมอชาวบาน 35, 416 (ธ.ค. 2556) 42-45)
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มันฝรั่งทอดกรอบ (วารสาร อพวช. 12, 143 (พ.ค. 2557) 10-13)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ทํางานแบบเคลื่อนที่ (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE
9, 9 (Sep. 2013) 78-79)
มาตรฐานการพิมพสกรีน ISO 12647-5 (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 25, 102 (2556) 8-10)
มาทําความรูจกั กับเวยโปรตีน (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 153 (เม.ย. 2556) 12-14)
มารูจัก "ยา" ตอน "คลอด" กัน (PREMIUM SOLUTIONS 12, 35 (Sep. 2012) 10)
มีอะไรอยูในช็อกโกแลต ? (ฉลาดซื้อ 20, 153 (พ.ย. 2556) 32-36)
ยาคูลท นมเปรี้ยวที่มีตนกําเนิดมาจากแนวคิด "ลําไสที่สมบูรณแข็งแรงเปนหนทางสูก ารมีอายุยนื ยาว"
(วารสาร อพวช. 12, 142 (เม.ย. 2557) 10-13)
ระบบตรวจจับการลมของผูสูงอายุแบบไรสายโดยใชเซ็นเซอรตรวจจับความเอียง (เซมิคอนดักเตอร
อิเล็กทรอนิกส ฉ. 390 (EBG' 2014) 69-76)
ระวัง...! อันตรายจากน้าํ แข็งแหง (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย 27, 12 (ธ.ค. 2556) 10)
(ราง) มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศดานการจัดการสารปรอท (หมายเหตุมลพิษ 9, 14
(ก.พ.-มี.ค. 2556) 4 - 5)
รูทันโฆษณาเครื่องสําอาง (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 10-18)
โรคของยางพารา ในพื้นที่ปลูกใหม (นิตยสารยางไทย 5, 2 (ก.พ. 2557) 80-82)
โรคภูมิแพ ขึ้นตา (หมอชาวบาน 35, 418 (ก.พ. 2557) 30-31)
โรคภูมิแพขึ้นตา (ตอนที่ 2) (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 40-41)
โรคใหมที่เกิดจากบุหรี่ (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 32-35)
โรงงานแหงความยั่งยืน ตามวิถีธุรกิจสีเขียว (ENGINEERING TODAY 12, 133 (ม.ค. 2557) 82-85)
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ลอตลับลูกปนลูกกลิ้งเม็ดกลมแบบใหมชว ยประหยัดแรงไดถึง 40 เปอรเซ็นต (MM THE INDUSTRIAL
MAGAZINE 10, 1 (Jan. 2014) 76-78)
ลาบปลาดุก (หมอชาวบาน 35, 419 (มี.ค. 2557) 61-63)
วว. คนพบพืชชนิดใหมของโลกในวงศชาฤาษี 6 ชนิด (ตอจากฉบับที่แลว) (วารสาร อพวช. 12, 142
(เม.ย. 2557) 18-21)
วัสดุผสมโลหะ-คารบอน สําหรับการประยุกตใชงาน (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE
9, 9 (Sep. 2013) 80-82)
วิทยาศาสตรการปรุงอาหาร(Molecular gastronomy) ตอนที่ 1 จากโมเลกุลในวัตถุดบิ ...สูโมเลกุลใน
จานอาหาร (อาหาร 43, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 42-45)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : พื้นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (สารสถิติ 24, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 5)
สปอรตบราสําคัญสําหรับนักกีฬาผูหญิงจริงหรือ (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 144 (ก.ค. 2555) 9-12)
สมุนไพรยาดอง กินพอดีเปนยา กินมากเปน "ลํายอง" (หมอชาวบาน 35, 417 (ม.ค. 2557) 20-23)
สรุปสถานการณหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ (หมายเหตุมลพิษ 9, 15 (เม.ย.-พ.ค. 2556) 10)
สุขภาพดีไมมขี าย ถาอยากไดตองดูแลตัวเอง (นิตยสารยางไทย 5, 2 (ก.พ. 2557) 46-47)
สุขภาพเด็กไทย...ใสใจกันสักนิด (สารสถิติ 24, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 9)
สุขภาพผมของนักกีฬา (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 158 (ก.ย. 2556) 4-6)
แสงแดดกับสุขภาพ (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 153 (เม.ย. 2556) 2-5)
หลอดประหยัดไฟ (ฉลาดซือ้ 20, 153 (พ.ย. 2556) 19-25)
หลอดเลือดดีชวี ีเปนสุข (หมอชาวบาน 35, 418 (ก.พ. 2557) 26-29)
หลุมยุบในพื้นที่กรุงเทพฯ (ขาวสารกรมทรัพยากรธรณี 13 (ก.พ. 2556) 7)
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หัวเดียวกระเทียมลีบ (วารสาร อพวช. 12, 143 (พ.ค. 2557) 14-17)
หายปวยได แค 'จัดกระดูก' (นิตยสารยางไทย 5, 5 (พ.ค.2557) 78-79)
อันตรายจากการรื้อถอนอาคารที่มีวัสดุกอสรางผสมใยหิน (Asbestos) (CONSTRUCTION AND
PROPERTY ISSUE 38 (Mar-Apr 2013) 32 - 33)
อาหารคลายรอน (อาหาร 43, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 13-17)
อาหารชะลอวัย (หมอชาวบาน 35, 418 (ก.พ. 2557) 10-18)
อาหารเชากับเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ (หมอชาวบาน 35, 416 (ธ.ค. 2556) 26-27)
อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิกอาเซียน National Dishes of ASEAN (EXCISE NEWSLETTER
24, 9 (ก.ย. 2556) 8-12)
อุปกรณใหปยุ ระบบน้ําแบบประหยัด ลดตนทุน (นิตยสารยางไทย 5, 2 (ก.พ. 2557) 14-19)
แอนโทไซยานินกับประเด็นดานสุขภาพ : โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (อาหาร 43, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 34-41)
โฮลฟูด อาหารธรรมชาติ (PANTIP TCC GUIDE 13, 59 (Apr-Jun 2013) 26)
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กฤตภาค
ก14543

DBS Therapy นวัตกรรมใหมรักษาโรคพารกินสัน (แนวหนา 34, 11887 (31 ต.ค. 2556) 19)

ก14579

กาซซีโอทูผูรายกอเหตุแผนดินไหว (คมชัดลึก 13, 4403 (9 พ.ย. 2556) 14)

ก14602

การคุมครองสวัสดิภาพสัตวปก ณ โรงฆาตามมาตรฐานอียู (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9188
(18 พ.ย. 2556) 12)

ก14600

การบริโภคไลโคปนชวยลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ (แนวหนา 34, 11904
(17 พ.ย. 2556) 6)

ก14586

การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (แนวหนา 34, 11899
(12 พ.ย. 2556) 21)

ก14548

'ขนมพิษ' กลเม็ดใสสารกันบูด (คมชัดลึก 13, 4396 (2 พ.ย. 2556) 2)

ก14567

ขยะไฮเทคจะลนโลก (สยามรัฐ 64, 22019 (7 พ.ย. 2556) 15)

ก14594

ขาวก่ํา (เดลินวิ ส ฉ. 23,408 (14 พ.ย. 2556) 28)

ก14597

ขาวเกรียบสมุนไพร 'จันทรฉาย' ขนมมากคุณคาโภชนาการ (สยามรัฐ 64, 22117
(15 พ.ย. 2556) 16)

ก14569

ขาวดีขาวรายไขหวัดนก H7N9 (สยามรัฐ 64, 22109 (7 พ.ย. 2556) 20)

ก14574

ขาวเหนียวดํา (เดลินวิ ส ฉ. 23,403 (9 พ.ย. 2556) 6)

ก14573

เขากวางออน (เดลินิวส ฉ. 23,402 (8 พ.ย. 2556) 28)

ก14578

'ไขครอบหัวเขา' โอท็อปสงขลา ผลงานกลุมแมบานลุมทะเลสาบ (คมชัดลึก 13, 4403
(9 พ.ย. 2556) 11)

ก14606

'เครื่องขุดยายตนไมแบบกึ่งอัตโนมัติ' ฝมือนิสิตปริญญาโท คณะเกษตร มก. (เดลินิวส
ฉ. 23,413 (19 พ.ย. 2556) 10)
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ก14580

'เครื่องฉายรังสีเรงอนุภาค Rapid Arc' ความหวังใหมรักษามะเร็งไดตรงจุด (เดลินิวส
ฉ. 23,404 (10 พ.ย. 2556) 4)

ก14587

เคลื่อนไหวผิดปกติ ตองรีบรักษา (คมชัดลึก 13, 4406 (12 พ.ย. 2556) 22)

ก14553

งานวิจยั นารู เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดีเซลสังเคราะห การพัฒนาสูความ
ยั่งยืน ตอนที่ 5 (เดลินวิ ส ฉ. 23,398 (4 พ.ย. 2556) 6)

ก14584

'งามอน' พืชใหโอเมกา 3...ทดแทนปลาทะเลน้ําลึก (เดลินวิ ส ฉ. 23,406 (12 พ.ย. 2556) 28)

ก14541

ชุดอาหารเชาไมตาลผลิตภัณฑดีไซนสไตลสากล (สยามรัฐ 64, 22102 (31 ต.ค. 2556) 16)

ก14563

เดินหนาผลิตวัคซีนคุณภาพ เข็มเดียว4โรค-ดันขึ้นชั้นประเทศสงออก (คมชัดลึก
13, 4400 (6 พ.ย. 2556) 11)

ก14556

ตรังเพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพฯ รับมอบเครื่องผนึกสุญญากาศ (สยามรัฐ 64, 22107 (5 พ.ย.
2556) 16)

ก14592

ทุเรียนอบกรอบกลุมสตรีสหกรณบานตรอกนอง (สยามรัฐ 64, 22116 (14 พ.ย. 2556) 16)

ก14575

ไทยเตรียมพรอมรับกฎหมายความปลอดภัยอาหารสหรัฐฉบับใหม (เดลินิวส ฉ. 23,403
(9 พ.ย. 2556) 6)

ก14610

ไทยเตรียมพรอมรับกฎหมายความปลอดภัยอาหารสหรัฐฯ ฉบับใหม (สยามรัฐ
64, 22122 (20 พ.ย. 2556) 14)

ก14604

ธุรกิจขนาดยอม อาหารไทย (คมชัดลึก 13, 4412 (18 พ.ย. 2556) 12)

ก14607

นวัตกรรม 'แนนซอง' (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9189 (19 พ.ย. 2556) 9)

ก14552

นวัตกรรมการเผาพลอยฯ จากแหลงบางกะจะ 'จันทบุร'ี (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9173
(3 พ.ย. 2556) 7)

ก14595

นวัตกรรมธูปไรสารกอมะเร็ง (เดลินวิ ส ฉ. 23,408 (14 พ.ย. 2556) 10)
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ก14576

นักวิทยาศาสตรสหรัฐมึน พบดาวเคราะหมีหกหาง (เดลินิวส ฉ. 23,403 (9 พ.ย. 2556) 9)

ก14557

ปลาสมสมุนไพรของฝากจากเวียงหนองลอง (สยามรัฐ 64, 22107 (5 พ.ย. 2556) 16)

ก14571

ปน 'สิ่งทอไทย' ศูนยกลางสินคารักษโลกอาเซียน (คมชัดลึก 13, 4402 (8 พ.ย. 2556) 6)

ก14570

ปเตอร ฮิกส-โนเบลฟสิกส (เดลินิวส ฉ. 23,401 (7 พ.ย. 2556) 10)

ก14558

เปดตัวปาลมพันธุดี 'ARDA' ผลผลิตสูง-ปลูกไดทุกภาค (คมชัดลึก 13, 4399 (5 พ.ย.
2556) 12)

ก14596

เปดศูนยถายเตานมระดับชีวโมเลกุล (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9185 (15 พ.ย. 2556) 9)

ก14549

ผลิตภัณฑ 'ผักตบชวาบานออย' โอท็อปชัยนาท-ลุยตลาดอาเซียน (คมชัดลึก 13, 4396
(2 พ.ย. 2556) 11)

ก14583

ผลิตภัณฑเปาแกวงานฝมือชาวบางพลี (สยามรัฐ 64, 22114 (12 พ.ย. 2556) 16)

ก14550

ผาตัดกระดูกสันหลังเทคนิคใหม (TLIF) เชื่อมขอตอผานผิวหนังลดเจ็บปวด (เดลินวิ ส
ฉ. 23,397 (3 พ.ย. 2556) 4)

ก14559

พัฒนา 'ใยบัว-ใยสับปะรด' สูอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพิ่มความตาง สรางมูลคา...ลด
การนําเขา (เดลินิวส ฉ. 23,400 (6 พ.ย. 2556) 4)

ก14608

เพิ่มมูลคา 'ถาดไบโอโฟม' ยืดอายุผักสด-ตานเชื้อรา (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9189 (19 พ.ย.
2556) 9)

ก14591

ภาวะสมองเสื่อม...ตองใสใจ (คมชัดลึก 13, 4408 (14 พ.ย. 2556) 22)

ก14547

ม.บูรพาเพิ่มคาเถาลอยโรงไฟฟา (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9171 (1 พ.ย. 2556) 9)

ก14564

ม.สุรนารี คิดคน 'ไมประดิษฐ' ทนน้ําทวม (สยามรัฐ 64, 22108 (6 พ.ย. 2556) 17)

ก14605

มะเฟองหยี ผลไมแปรรูปอรอยครบรส (สยามรัฐ 64, 22121 (19 พ.ย. 2556) 16)

- 24 -

ก14589

แยมปลอดสาร 'วีวาโฮมแมด' โอท็อปเพื่อสุขภาพชาวตราด (คมชัดลึก 13, 4407 (13 พ.ย.
2556) 12)

ก14561

'ระบบบําบัดไนเตรตแบบทอยาว' กาวใหมวงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระบบปด (เดลินิวส
ฉ. 23,400 (6 พ.ย. 2556) 11)

ก14542

รักษาพารกินสัน : ผาตัดฝงอุปกรณกระตุน ประสาทสวนลึก ตอนจบ (คมชัดลึก 13, 4394
(31 ต.ค. 2556) 22)

ก14566

รักษามะเร็งตอมลูกหมาก ดวยคลื่นอัลตราซาวนด HIFU (คมชัดลึก 13, 4401 (7 พ.ย.
2556) 22)

ก14582

รูเทาทัน...โรคสะเก็ดเงิน (คมชัดลึก 13, 4405 (11 พ.ย. 2556) 22)

ก14598

โรคกระดูกพรุนและอาการปวดหลัง (เดลินิวส ฉ. 23,411 (17 พ.ย. 2556) 6)

ก14590

"โรโบบี" หุนยนตผสมเกสร (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9183 (13 พ.ย. 2556) 9)

ก14544

เลนแรแปรธาตุกับนักเทคโนโลยีรุนใหม (เดลินวิ ส ฉ. 23,394 (31 ต.ค. 2556) 10)

ก14546

วัสดุจวิ๋ ปกปองเครื่องใชไฟฟา (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9171 (1 พ.ย. 2556) 9)

ก14609

วิธีถนอมอาหาร 'บานหวยใต' แปรรูป 'ปลาสม ปลารา' ทําเงิน (คมชัดลึก 13, 4414
(20 พ.ย. 2556) 12)

ก14560

แวนอัจฉริยะกูเกิล (เดลินวิ ส ฉ. 23,400 (6 พ.ย. 2556) 9)

ก14568

ศิลปะผาตัดตอ จาก 'บานขางน้ํา' (สยามรัฐ 64, 22109 (7 พ.ย. 2556) 16)

ก14603

สกิมเมอร เครื่องดูดขอมูลภัยรายคนใชเอทีเอ็ม (คมชัดลึก 13, 4412 (18 พ.ย. 2556) 2)

ก14555

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปดโรงงานหลวงฯ เตางอยเปนแหลงเรียนรูท ี่มีชีวิตและ
สัมผัสได ตามแนวพระราชดําริ (แนวหนา 34, 11891 (4 พ.ย. 2556) 17)

ก14601

สารตะกั่ว ทําลายสมองเด็ก (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9188 (18 พ.ย. 2556) 3)
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ก14545

สุขภาพผูชาย ดูแลไดดวยสมุนไพร (1) (คมชัดลึก 13, 4395 (1 พ.ย. 2556) 22)

ก14572

สุขภาพผูชาย ดูแลไดดวยสมุนไพร (จบ) (คมชัดลึก 13, 4402 (8 พ.ย. 2556) 22)

ก14593

เสนทางของฮาลาลไทยในอาเซียน (2) (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9184 (14 พ.ย. 2556) 10)

ก14565

'เสนใย' พราวเสนห (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9177 (7 พ.ย. 2556) 9)

ก14585

หนากากชะลอวัยจากแสงแอลอีดี ชวยกระตุนการสรางคอลลาเจน (เดลินิวส ฉ. 23,406
(12 พ.ย. 2556) 11)

ก14588

'อนัตตา' สมุนไพรพื้นบานไทย เตรียมขึ้นชั้นผลิตภัณฑระดับโลก (คมชัดลึก 13, 4406
(12 พ.ย. 2556) 12)

ก14599

อาหารและโภชนาการในบริบทอาเซียน (เดลินิวส ฉ. 23,411 (17 พ.ย. 2556) 19)

ก14554

อินเดียสงจรวดสํารวจดาวอังคาร ประกาศศักดาความยิ่งใหญของเอเชีย (คมชัดลึก
13, 4398 (4 พ.ย. 2556) 14)

ก14562

อุปกรณเคลื่อนยายผูปว ยแบบพกพา (เดลินิวส ฉ. 23,400 (6 พ.ย. 2556) 11)

ก14577

เอฟดีเอหามใชไขมันทรานสอาหารแปรรูป (กรุงเทพธุรกิจ 27, 9179 (9 พ.ย. 2556) 11)

ก14551

'โอกาสดีของสมุนไพรไทย' ตอนที่ 1 บัวบก (เดลินวิ ส ฉ. 23,397 (3 พ.ย. 2556) 6)

ก14581

'โอกาสดีของสมุนไพรไทย' ตอนที่2 บัวบก-สมุนไพรแหงป (เดลินิวส ฉ. 23,404
(10 พ.ย. 2556) 6)

