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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILES
BSTI
CF-52

BSTI
CF-51

ชาใบหมอน (Mulberry tea) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานักฯ, 2557. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

ปลาสม (Pickled fish) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานักฯ, 2557. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

ECONOMICS
338.973
TEC

Technology policies and issues for the U.S. government / editors, Danielle A. Godden
and Mason C. Andrews. New York, NY. : Nova Science Pub., Inc., c2011. viii,
204 p.

STANDARD & REGULATION
Std.
ASTM
2013

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,
Pa. : ASTM International, c2013. 5 v.
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TECHNOLOGY
620.5
BAI

Bainbridge, William Sims.
Nanoconvergence : the unity of nanoscience, biotechnology, information
technology, and cognitive science / William Sims Bainbridge. Upper Saddle River,
NJ. : Prentice Hall, c2007. xix, 250 p.

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ย 69

กระทรวงการตางประเทศ, กรมอาเซียน.
ทองโลกอาเซียน = ASEAN discovery / กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ.
ปทุมธานี : บานอิทธิฤทธิ์, ม.ป.พ. 79 หนา. (ชุดทองโลกอาเซียน).

ย 76

กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล.
สนุกคิด ใกลชิดอาเซียน / กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล และ ชนาภัทร พรายมี.
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555. 72 หนา.

341.247
ฝ 211
2555

635.91
อ 252
2556

ฝายวิชาการพิมพอักษร.
สถานีอาเซียน = ASEAN station / ฝายวิชาการพิมพอักษร. กรุงเทพฯ : พิมพอักษร,
2555. 214 หนา.

อภิชาติ ศรีสอาด.
คูมือการผลิตและซื้อขาย ไมลอมพันลาน รับตลาดอาเซียน / อภิชาติ ศรีสอาด,
บรรณาธิการ ; ทองพูล วรรณโพธิ์, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย, 2556.
160 หนา.
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วิทยาศาสตรทวั่ ไป
520
น 779
2555

507
จ 212
2555

612.015
ช 356
2555

530.1
ซ 199
2556

550
ธ 397
2556

National geographic society.
Answer book : ตอบทุกคําถามที่คุณอยากรู / National geographic society ;
เพชร มโนปวิตร, ปณต ไกรโรจนานนท, กานตรวี ทองพูล, ผูแปล. กรุงเทพฯ :
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟก และอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2555. 176 หนา.

จอหนสัน, จอรจ.
วิทยาศาสตรอจั ฉริยะ : 10 การทดลองที่แสนมหัศจรรย = The ten most beautiful
experiments / จอรจ จอหนสัน : เขียน ; รศ.ดร. วัลลี สุวจิตตานนท : แปล. กรุงเทพฯ :
อมรินทร, 2555. 183 หนา.

ชัชพล เกียรติขจรธาดา, นพ.
เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรูกลไกของรางกายและเขาใจเหตุผลของธรรมชาติ
ผานกระบวนการวิวฒ
ั นาการ / นพ. ชัชพล เกียรติขจรธาดา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555. 192 หนา.

ซัสคินด, เลโอนารด
สงครามหลุมดํา = The black hole war / เลโอนารด ซัสคินด ; ดร.ปยบุตร บุรีคํา :
แปล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. 408 หนา.

ธวัลกร ฉัตราธรรม.
โลก วิวัฒนาการ สภาวะ และผลกระทบ / ธวัลกร ฉัตราธรรม : บรรณาธิการเรียบเรียง. กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556. 224 หนา.
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925
น 195
2555

660.63
ป 445
2556

303.483
ศ 117
2556

551.9
ศ 159
2554

628.53
ศ 542
2556

925.7
ส 778
2556

นภวรรณ สุขโขจัย.
รวมนักวิทยาศาสตรชื่อกองโลก / นภวรรณ สุขโขจัย, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ :
อักษรเงินดี, 2555. 288 หนา.

ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล, ผศ.ดร.
เอนไซมเทคโนโลยี / ผศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 271 หนา.

ศณพงษ ธงไชย.
คิดคนไว = Quick innovation / เขียนโดย : ศณพงษ ธงไชย ; บรรณาธิการ :
ธัญญา ผลอนันตและ ขวัญฤดี ผลอนันต. กรุงเทพฯ : ขวัญขาว ' 94, 2556. 160 หนา.

ศรัญญา พรหมโคตร.
การวิเคราะหทางธรณีเคมี = Geochemical analysis / ศรัญญา พรหมโคตร.
ขอนแกน : ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554.
212 หนา.

ศิวพันธุ ชูอินทร.
การเก็บตัวอยางและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ / ศิวพันธุ ชูอินทร. กรุงเทพฯ :
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 265 หนา.

สุทัศน ยกสาน, ศ.ดร.
สุดยอดนักชีววิทยา / ศ.ดร. สุทัศน ยกสาน. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2556. 264 หนา.
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530
อ 596
2556

อาจวรงค จันทมาศ.
เรื่องลึกลับธรรมดา / อาจวรงค จันทมาศ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
208 หนา. (ฟสกิ สหรรษา).

วิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน
ย 73

Howarth, Heidi.
แมจา แมรักหนูเทากับนองไหมจะ / Heidi Howarth : เขียนเรื่อง ; Daniel Howarth :
เขียนภาพ ; กัญญารัตน วุฒวิ ัฒน : แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพ : ดรีมพับลิชชิ่ง, 2554.
35 หนา. (ชุดกาวแรกสูการเรียนรู).

ย 74

Ishiyama, Taira.
แคลคูลัส ฉบับการตูน / Taira Ishiyama and Takehiko Ogami : ผูเขียน ; Nejiko
Morimina : ผูวาดภาพประกอบ ; อรรณพ เรืองวิเศษ : ผูแปล. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2556. 208 หนา.

ย 70

Jimenez, Nuria.
ฟว! อากาศสดชื่น รักษโลก รักษอากาศ / Nuria & Empar Jimenez : เขียนเรื่อง ;
Rosa M. Curto : เขียนภาพ ; กัญญารัตน วุฒิวัฒน : แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพฯ :
ดรีมพับลิชชิ่ง, 2553. 35 หนา. (ชุดเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม).

ย 71

Jimenez, Nuria.
เย! ขยะหมดแลว รักษโลก ลดขยะ / Nuria & Empar Jimenez : เขียนเรือ่ ง ;
Rosa M. Curto : เขียนภาพ ; กัญญารัตน วุฒิวัฒน : แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพฯ :
ดรีมพับลิชชิ่ง, 2553. 35 หนา. (ชุดเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม).

ย 72

Jimenez, Nuria.
วาว! พลังงานทดแทน รักษโลก รักษพลังงาน / Nuria & Empar Jimenez :
เขียนเรื่อง ; Rosa M. Curto : นิติกร ฤทธิโคตร : แปลและเรียบเรียง. กรุงเทพฯ : .
ดรีมพับลิชชิ่ง, 2553. 35 หนา. (ชุดเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม).
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ย 75

Saito, Katsuhiro.
คูมือวิทยฉบับการตูน : เคมีอินทรีย Organic chemistry / Katsuhiro Saito : ผูเขียน ;
บงกช บางยี่ขนั : ผูแปล. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2555.
216 หนา.

ย 67

ฮา, คย็อง-จา.
หองทดลองลมฟาอากาศ : 20 การทดลองเพื่อเขาใจปรากฏการณบนทองฟาดวย
วัสดุใกลตวั / คย็อง-จา ฮา และฮโย-ซัง จุง : เขียน, ภาสกร รัตนสุวรรณ : แปล.
กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคชั่น, 2555. 272 หนา.

ย 68

ฮีจอน, มิน.
13 นักวิทยาศาสตรโลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / มินฮีจอน ; ซังเรียวชอย :
ภาพประกอบ ; นิสากร พัฒนใหญยิ่ง : แปล. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส,
2554. 192 หนา. (สารานุกรมความรูฉบับนารัก).

สรางรายไดสรางอาชีพ
338.642
ส 897
2555

641.877
ช 723
2556

746.6
น 276
2555

กองบรรณาธิการ เสนทางเศรษฐี.
เปดเสนทางรวยดวย SMEs เดน เมืองดัง / กองบรรณาธิการ เสนทางเศรษฐี.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 256 หนา.

เชษฐา ใจใส.
ชาไขมุกและน้าํ ปนเกล็ดหิมะอุตสาหกรรม / เชษฐา ใจใส และสุจินดา ใจใส.
กรุงเทพฯ : ซิตี้พริ้นท, 2556. 224 หนา.

นฤมล ปนวิศทุ ธิ์.
สรางสรรคงานศิลปะบนผืนผา (มัดยอม-บาติก) / นฤมล ปนวิศุทธิ์. กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร, 2555. 112 หนา.
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331.7952
ป 699
2554
658.8
ร 314
2549

เปดรานเบเกอรี่ / บรรณาธิการ : ธนเดช กมลฉันทร ; แปลและเรียบเรียง : บลูสกายบุค สทีม.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บลูสกายบุคส, 2554. 160 หนา. (ครบเครื่องเรื่องเปดราน 2).

รังสรรค เลิศในสัตย.
การตลาดเชิงกลยุทธ เพื่อความสําเร็จสําหรับผูบริหาร SMEs / รังสรรค เลิศในสัตย.
กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2549. 296 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 200 : Motorcycle safety helmet with lighting system
1. US 4,760,373

Motorcycle helmet containing an automatic brake light.

2. US 5,040,099

Motorcycle safety helmet.

3. US 6,406,168

Helmet mounted brake lights.

4. US 6,982,633

Helmet having a ring of light.

5. US

7,221,263

Helmet lighting system.

6. US

7,857,479

Lighted helmet apparatus.

7. US

7,901,104

Illuminated safety helmet shell.

8. US 2003/0,137,413

Protective helmet navigation system.

9. US

2007/0,285,221

Safety lighting apparatus for use with a motorcycle helmet.

10. US

2009/0,021,365

High visibility safety helmet system.

11. US 2010/0,134,272

Helmet providing driving instructional signals.

12. US

Helmet mounted lighting system.

2011/0,051,400

13. US 2012/0,007,731

I C U Helmet stop lamp.

14. US

Protective modular helmet with integrated lighting system.

2013/0,182,414
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Pat.file 201 : Tea pouch and bag packages
1. US 3,812,643

Semi-automatic machine for packaging tea bags.

2. US 3,969,873

Machine for making bag-like two compartment
packages particularly tea bags.

3. US 4,506,490

Machine for manufacturing bag-like two-compartment
packages, particularly tea bags.

4. US 5,797,244

Method and device for transferring filled tea bags from
a single tea bag packaging machine to a processing machine.

5. US

6,000,201

Device for transferring filled tea bags from a single
track tea bag packaging machine to a processing machine.

6. US

2003/0,164,313

Tea bag package.

7. US

2005/0,031,738

Tea bag package.

8. US 2007/0,110,852

System and method for packaging coffee or tea.

9. US

Packaging for a tea pouch.

2013/0,037,556
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS A 5524 : 2008
JIS A 5525 : 2009
JIS G 3120 : 2009

JIS G 3124: 2009
JIS G 3126: 2009
JIS G 3192 : 2008
JIS G 3193 : 2008
JIS G 3199 : 2009
JIS G 3312 : 2008
JIS G 3315: 2009
JIS G 3318: 2008
JIS G 3322: 2008
JIS G 3447 : 2009
JIS G 4109 : 2008
JIS G 4110 : 2008

Lath sheets (amendment 1).
Steel pipe piles.
Manganese-molybdenum and manganese-molybdenumnickel alloy steel plates quenched and tempered for
pressure vessels
High strength steel plates for pressure vessel for intermediate
and moderate temperature service.
Carbon steel plates for pressure vessels for low temperature
service.
Dimensions, mass and permissible variations of hot rolled
steel sections.
Dimension, mass and permissible variations of hot rolled
steel plates, sheets and strips.
Specification for through-thickness characteristics of steel
plate, wide flat and sections.
Prepainted hot-dip zinc-coated steel sheet and strip.
Chromium coated tin free steel (amendment 1).
Prepainted hot-dip zinc – 5% aluminium alloy-coated steel
sheet and strip.
Prepainted hot-dip – 55% aluminium –zinc alloy-coated
steel sheet and strip.
Stainless steel sanitary pipes.
Chromium-molybdenum alloy steel plates for boilers and
pressure vessels.
High strength chromium-molybdenum and chromiummolybdenum-vanadium alloy steel plates for pressure
vessels under high-temperature service.
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JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS A 5508 : 2009

Nails.

JIS C 8380 : 2009

Plastic coated steel pipes for cable-ways (amendment 1).

JIS G 3462: 2009

Alloy steel tubes for boiler and heat exchanger.

JIS G 3475: 2008

Carbon steel tubes for building structure.

JIS G 3523: 2008

Core wires for covered electrode (amendment 1).

JIS G 3533: 2008

Barbed wires (amendment 1).

JIS G 3536 : 2008

Steel wires and strands for prestressed concrete.

JIS G 3537 : 2008

Zinc-coated steel wire stands (amendment 1).

JIS G 3542 : 2008

Precoated color zinc-coated steel wires (amendment 1).

JIS G 3543 : 2008

Steel wire coated with colored plastics (amendment 1).

JIS G 3544 : 2008

Hot-dip aluminium-coated steel wires (amendment 1).

JIS G 3547 : 2008

Zinc-coated low carbon steel wires (amendment 1).

JIS G 3548 : 2008

Zinc-coated steel wires (amendment 1).

JIS G 4903: 2008

Seamless nickel-chromium-iron alloy pipes.

JIS G 4904: 2008

Seamless nickel-chromium-iron alloy heat exchanger tubes.
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SELECTED ARTICLES
2012 Petrochemicals review : South America (Hydrocarbon Processing 91 (12) 2012 : 57-65, 7-73)
Achievement V-methods for breaking the transmission of pathogens along the food chain
etection of viruses in food (Trends in Food Science & Technology 22 (S1) 2011 : 49-S57)
Analysis of bisphenol A, nonylphenol, and natural estrogens in vegetables and fruits using gas
hromatography-tandem mass spectrometry (Journal of Agricultural and Food Chemistry
61 (1) 2013 : 84-89)
Analysis of ceramices in soy sauce oil (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (11)
2012 : 2091-2102)
Analysis of the relationship between economic measures and Salmonella testing results in young
chicken slaughter establishments (Journal of Food Protection 75 (3) 2012 : 449-455)
Antibiotic resistance in bacterial pathogens from retail raw meats and food-producing animals in
Japan (Journal of Food Protection 75 (10) 2012 : 1774-1782)
Antifungal activity of borrelidin produced by a Streptomyces strain isolated from soybean
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (5) 2012 : 1251-1257)
Antimicrobial nanostructures in food packaging (Trends in Food Science & Technology 30 (1)
2013 : 56-69)
Biocatalytic conversion of coconut oil to natural flavor esters optimized with response surface
methodology (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (11) 2012 : 1991-1998)
Biological activities of medicinal plants from mangrove and beach forests (Mahidol University
Journal of Pharmaceutical Science 39 (1) 2012 : 9-18)
Body cues, not facial expressions, discriminate between intense positive and negative emotions
(Science 338 (6111) 2012 : 1225-1229)
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Boosting the performance of sunscreen formulations (HAPPI (Household & Personal Products
Industry) 49 (10) 2012 : 82-84)
Building the human brain (Science 338 (6111) 2012 : 1156-1157)
Characterization and quantitation of low and high molecular weight phenolic compounds in apple
seeds (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (5) 2012 : 1232-1242)
Chemical composition of 13 commercial soybean samples and their antioxidant and antiinflammatory properties (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (40) 2012 :
10027-10034)
Comparison of key aroma compounds in five different types of Japanese soy sauces by aroma
extract dilution analysis (AEDA) (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (15) 2012 :
3831-3836)
Comparison of microwave-assisted distillation and conventional hydrodistillation in the essential
oil extraction of flowers Rosa damascena mill (Journal of Essential Oil Research 25 (1) 2013 :
55-61)
Comparison of sample preparation methods for the recovery of foodborne pathogens from fresh
produce (Journal of Food Protection 75 (7) 2012 : 1213-1218)
A comprehensive approach to determine the probiotic potential of human-derived Lactobacillus
for industrial use (Food Microbiology 34 (1) 2013 : 19-28)
Cooking with alliums : maillard reactions with different forms of onion and garlic extract
(Perfumer & Flavorist 38 (4) 2013 : 34-41)
Detection and characterization of impurities in commercial products with fourier transform
microwave spectroscopy (Analyst 138 (7) 2013 : 1959-1961)
Detection of engineered silver nanoparticle contamination in pears (Journal of Agricultural and
Food Chemistry 60 (43) 2012 : 10762-10767)
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Development and characterization of silver-based antimicrobial ethylene-vinyl alcohol
copolymer (EVOH) films for food-packaging applications (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (21) 2012 : 5350-5359)
Dietary proteins extend the survival of Salmonella dublin in a gastric acid environment (Journal
of Food Protection 75 (2) 2012 : 353-358)
Diffusion of oxygen in cork (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (13) 2012 :
3348-3356)
Direct determination of sugar cane quality parameters by X-ray spectrometry and multivariate
analysis (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (43) 2012 : 10755-10761)
Diversity and assessment of potential risk factors of Gram-negative isolates associated with
French cheeses (Food Microbiology 29 (1) 2012 : 88-98)
Effect of orange juice's processing on the color, particle size, and bioaccessibility of carotenoids
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (6) 2012 : 1447-1455)
Effect of timing and duration of salt treatment during growth of a fragrant rice variety on yield
and 2-acetyl-1-pyrroline, proline, and GABA levels (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (15) 2012 : 3824-3830)
Effects of high hydrostatic pressure on structure and colour of red ginseng (Panax ginseng)
(Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (15) 2012 : 2975-2982)
Enrichment of whole grain foods with soluble fiber : enhancing health benefits and remedying a
critical shortfall (Cereal Foods World 57 (6) 2012 : 256-260)
Environmental compound technology for tyres (International Polymer Science and Technology
40 (3) 2013 : T45-T51)
The essential elements of spray drying (Food Technology 67 (3) 2013 : 70-72)
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Essential oil vapour and negative air ions : a novel tool for food preservation (Trends in Food
Science & Technology 26 (2) 2012 : 99-113)
Evaluation of spent coffee obtained from the most common coffeemakers as a source of
hydrophilic bioactive compounds (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (51) 2012 :
12565-12573)
The evolution of sun care : antioxidant protection (Happi 50 (3) 2013 : 42-45)
Fighting plastic litter in our oceans (Plastics Engineering 69 (3) 2013 : 42-44)
Flavour chemistry of mate and some common herbal teas (Trends in Food Science & Technology
27 (1) 2012 : 37-46)
Formation of Trans fatty acids induced by radicals in irradiated ground beef and liquid egg
(Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (12) 2012 : 2207-2213)
From seed to shore (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (3) 2013 : 63-64, 67-68, 71)
Good vibrations (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (3) 2013 : 43-44, 47, 49)
Growth kinetics of Listeria isolated from salmon and salmon processing environment : single
strains versus cocktails (Journal of Food Protection 75 (7) 2012 : 1227-1235)
Highly efficient sample preparation and quantification of constituents from traditional Chinese
herbal medicines using matrix solid-phase dispersion extraction and UPLC-MS/MS (Analyst
138 (8) 2013 : 2279-2288)
How to define traceability (Trends in Food Science & Technology 29 (2) 2013 : 142-150)
Influence of moisture content on the specific methanogenic activity of dry mesophilic municipal
solid waste digestate (Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87 (7) 2012 :
1032-1035)
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Lego-like DNA structures (Science 338 (6111) 2012 : 1159-1160)
Literature review : does a common theoretical framework to implement food traceability exist?
(Food Control 32 (2) 2013 : 409-417)
Long-chain anhydride modification : a new strategy for preparing xylan films (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 61 (3) 2012 : 655-661)
Medium and high substituted carboxymethyl starch : synthesis, characterization and application
(Starch / Starke 65 (1-2) 2013 : 22-33)
Meta-analysis for quantitative microbiological risk assessments and benchmarking data (Trends
in Food Science & Technology 25 (1) 2012 : 34-39)
The microbiological efficacy of decontamination methodologies for fresh produce : a review
(Food Control 32 (2) 2013 : 418-427)
Microbiological performance of a food safety management system in a food service operation
(Journal of Food Protection 75 (4) 2012 : 706-716)
Mold and aflatoxin reduction by gamma radiation of packed hot peppers and their evolution
during storage (Journal of Food Protection 75 (8) 2012 : 1528-1531)
Nanoscale ceramic surface modification of textiles by atomic layer deposition (American
Ceramic Society Bulletin 91 (6) 2012 : 24-27)
Natural rubber-silica combinations for low rolling resistance truck tire treads (Rubber World
247 (2) 2012 : 26-31)
Novel and established intestinal cell line models-an indispensable tool in food science and
nutrition (Trends in Food Science & Technology 22 (S1) 2011 : S11-S20)
Novel method for the determination of the methoxyl content in lignin by headspace gas
chromatography (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (21) 2012 : 5307-5310)
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Nutrikinetics : concept, technologies, applications, perspectives (Trends in Food Science &
Technology 26 (1) 2012 : 4-13)
Occurrence of arsenic imp;urities in organoarsenics and animal feeds (Journal of Agricultural and
Food Chemistry 61 (2) 2012 : 320-324)
Okara promoted acrylamide and carboxymethyl-lysine formation in bakery products (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (40) 2012 : 10140-10146)
Oxygen speciation in upgraded fast pyrolysis bio-oils by comprehensive two-dimensional gas
chromatography (Analyst 138 (8) 2013 : 2258-2268)
Paving the way for innovation in enhancing the intake of whole grain (Trends in Food Science &
Technology 25 (2) 2012 : 101-107)
PDMS based photonic lab-on-a-chip for the selective optical detection of heavy metal (Analyst
138 (3) 2013 : 839-844)
PHA biodegradable blow-molded bottles : compounding and performance (Plastics Engineering
69 (1) 2013 : 16-21)
Physical properties and antimicrobial efficacy of thyme oil nanoemulsions : influence of ripening
inhibitors (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (48) 2012 : 12056-12063)
Plastics recycling : insights into life cycle impact assessment methods (Plastics, Rubber and
Composites 42 (1) 2013 : 1-10)
Preparation and characterization of sustainable polyurethane foams from soybean oils (Journal of
the American Oil Chemists' Society 89 (11) 2012 : 2103-2111)
Prevalence of Salmonella on chicken carcasses from retail markets in Vietnam (Journal of Food
Protection 75 (10) 2012 : 1851-1854)
Probabilistic cost estimates for climate change mitigation (Nature 493 (7430) 2013 : 79-83)
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Proteomic profile of edible bird's nest proteins (Journal of Agricultural and Food Chemistry
60 (51) 2012 : 12477-12481)
Quantitative determination of PAHs in biochar : a prerequisite to ensure its quality and safe
application (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (12) 2012 : 3042-3050)
Rayleigh, ramsay, rutherford and raman-their connections with, and contributions to, the
discovery of the raman effect (Analyst 138 (3) 2013 : 729-734)
Robust photogeneration of H2 in water using semiconductor nanocrystals and a nickel catalyst
(Science 338 (6112) 2012 : 1321-1324)
Role of glutathione in winemaking : a review (Journal of Agricultural and Food Chemistry 61 (2)
2012 : 269-277)
Safe eats : an evaluation of the use of social media for food safety education (Journal of Food
Protection 75 (8) 2012 : 1453-1463)
Safety assessment of smoke flavouring primary products by the European Food Safe Authority
(Trends in Food Science & Technology 27 (2) 2012 : 97-108)
The silicone challenge (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (1) 2013 : 50-51)
Simple and disposable potentiometric sensors based on graphene or multi-walled carbon
nanotubes-carbon-plastic potentiometric sensors (Analyst 138 (8) 2013 : 2363-2371)
Speciation and monitoring test for inorganic arsenic in white rice flour (Journal of Agricultural
and Food Chemistry 60 (4) 2012 : 1122-1127)
Spectroscopic imaging based approach for condom identification in condom contaminated
fingermarks (Analyst 138 (9) 2013 : 2546-2557)
Spotlight on silicone (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (1) 2013 : 46-47, 49)
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Spray method for recovery of heat-injured Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes
(Journal of Food Protection 75 (10) 2012 : 1867-1872)
Stability of white wine proteins : combined effect of pH, ionic strength, and temperature on their
aggregation (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (5) 2012 : 1308-1319)
Sugar cane and sugar beet molasses, antioxidant-rice alternatives to fefined sugar (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (51) 2012 : 12508-12515)
Supplementation of laying-hen feed with palm tocos and algae astaxanthin for egg yolk nutrient
enrichment (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (8) 2012 : 1989-1999)
Synergistic effect of oleic acid and glycerol on zein film (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (40) 2012 : 10075-10081)
Tattoo-based potentiometric ion-selective sensors for epidermal pH monitoring (Analyst 138 (1)
2013 : 123-128)
Technologies for enhanced exploitation of the health-promoting potential of cereals (Trends in
Food Science & Technology 25 (2) 2012 : 78-86)
Terahertz time domain spectroscopy and imaging : emerging techniques for food process
monitoring and quality control (Trends in Food Science & Technology 25 (1) 2012 : 40-46)
Thermal degradation and stability of starch under different processing conditions (Starch / Starke
65 (1-2) 2013 : 48-60)
Thermal inactivation kinetics of Bacillus coagulans spores in tomato juice (Journal of Food
Protection 75 (7) 2012 : 1236-1242)
Time-scarcity, ready-meals, ill-health and the obesity epidemic (Trends in Food Science &
Technology 27 (1) 2012 : 4-11)
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Toward improving technological and functional properties of probiotics in foods (Trends in Food
Science & Technology 26 (1) 2012 : 56-63)
U.S. regulation of stem cells as medical products (Science 338 (6112) 2012 : 1296-1297)
Ultrasonics in food processing-food quality assurance and food safety (Trends in Food Science &
Technology 26 (2) 2012 : 88-98)
Understanding and combating food fraud (Food Technology 67 (13) 2013 : 30-35)
Use of screen-printed microelectrodes working as generator/collector systems for the
determination of the antioxidant capacity of phenolic compounds (Analyst 138 (7) 2013 :
2192-2198)
Validation of a mass spectrometry method to quantify oak ellagitannins in wine samples (Journal
of Agricultural and Food Chemistry 60 (6) 2012 : 1373-1379)
Value-added bioconversion of biomass by solid-state fermentation (Journal of Chemical
Technology and Biotechnology 87 (12) 2012 : 1619-1625)
Zinc oxide (Concrete International 35 (1) 2013 : 42-46)
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2013 : 731-739)

IF 7 (44)

Thermal behavior of delithiated Li1-xMnPo4 (0≤x<1) structure for lithium-ion
Batteries (International Journal of Applied Ceramic Technology 10 (5) 2013 :
764-772)

- 23 -

บทความวารสารไทย
51 ปโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 541 (ธ.ค. 2555) 65-66)
Aidol MYH บานแนวคิดใหมใสใจพลังงาน (ENERGY SAVING 5, 56 (ก.ค. 2556) 38-39)
Capacitive Sensing เทคโนโลยีระบบสัมผัสที่ชวยในการติดตอ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส
384 (Special Editor) 173-179)
Creative Economy คิดใหญ คิดไกลแบบสิงคโปร (เสนทางเศรษฐี 19, 326 (มิ.ย. 2556) 69-71)
Data logger เครื่องวัดอุณหภูมิขนาดเล็กเหมาะสําหรับพืน้ ที่ปด (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส
386 (พ.ค. 2556) 87-92)
Digital Watt Hour Meter (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 384 (Special Editor) 99-106)
Green Product เทรนดโลกคําตอบของพลังงานที่ยั่งยืน (ENERGY SAVING 5, 52 (มี.ค. 2556) 30-35)
LTC 4060 ไอซีชารจแบตเตอรี่ NiMH/NiCd เชิงเสนแบบรวดเร็ว (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส
386 (พ.ค. 2556) 119-128)
Nanotubes ชองดูดพลังงานแบบซึมผาน (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 350 (พ.ค. 2556) 52-54)
Tablet PC 2013 (ฉลาดซื้อ 19, 143 (ม.ค. 2556) 19-25)
Walking Assist นวัตกรรมเครื่องชวยเดินสําหรับผูปวย (ENERGY SAVING 5, 56 (ก.ค. 2556) 88-89)
กบยัดอัว่ ะ สูตรภูมิปญญาชาวบานสกลนคร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 558 (ก.ย. 2556) 101)
กฟผ. เสริมความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ พรอมใชโรงไฟฟาพลังน้ํารับมือสถานการณฉุกเฉิน
(ENERGY SAVING 5, 52 (มี.ค. 2556) 24-25)
กรมวิทยาศาสตรบริการ เตรียมพรอมจัดประชุมนานาชาติดานแกว ICG Annual Meeting 2015
(วารสารวิทยาศาสตร 66, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 45-48)
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กระเจีย๊ บเขียว GAP ผักพื้นบานเพื่อการสงออก (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 41-48)
กระบวนหลอโลหะกึ่งของแข็งสมัยใหม (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 13, 135
(Feb. 2013) 48-52)
“กลวยหอมทอง" ไมผลทําเงินที่จังหวัดสกลนคร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย. 2555) 46-47)
กลอย...มีพิษแตก็เปนสมุนไพรเหมือนกัน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 83-84)
กลูตาไธโอน คืออะไร ตอนที่2 : ยาฉีด ยากิน และยาทา (ฉลาดซื้อ 19, 146 (เม.ย. 2556) 56-57)
กังหันลมทดแทน ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Port) (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 386 (พ.ค.
2556) 155-161)
กานพลู ครบเครื่องเรื่องปากและฟน (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 61)
การกําจัดโครเมียม (VI) จากน้ําเสียสังเคราะหดว ยถานกัมมันตจากเปลือกและเมล็ดลิน้ จี่โดยกระบวนการ
ดูดซับ (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 129-144)
การขนานระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 350 (พ.ค. 2556) 77-83)
การขับขี่ใหประหยัดน้ํามัน ECO Driving (ชางพูด ฉ.1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 12-13)
การควบคุมเชือ้ ราภายในอาคาร (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 351 (มิ.ย. 2556) 71-76)
การจัดการเกษตรในภาวะแหงแลง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 5 (2556) 50-55)
การฉีดสารเติมเต็ม 'ฟลเลอร' อันตรายถึงตายหรือเสียโฉมตลอดชีวิต ? (ฉลาดซื้อ 19, 140 (ต.ค. 2555) 56-57)
การใชสาหรายทะเลเพื่อการบําบัดน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 544
(ก.พ. 2555) 95)
การเดินทางยุค2013 เลี่ยงรถติดดวยขอมูลรายงานจราจรบนระบบเนวิกเกเตอร (ไมโครคอมพิวเตอร
31, 332 (Mar. 2013) 82-83)
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การตอลงดินเพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟา (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 352 (ก.ค. 2556) 86-102)
การตอสูระหวางมนุษยกับเชือ้ แบคทีเรียที่ดอื้ ตอยาปฏิชีวนะ (วารสารวิทยาศาสตร 66, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555)
80-83)
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการสิง่ แวดลอมของอุตสาหกรรมโรงงาน
(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 32, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 1-16)
การบรรจุสินคาลงภาชนะบรรจุ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 350 (พ.ค. 2556) 90-101)
การบริหารจัดการความเสี่ยงอาหารที่มหี รือผสมกาเฟอีน (วารสารอาหารและยา 19, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 46-57)
การปฏิบัติการบํารุงรักษาที่ดี (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 29, 347 (ก.พ. 2556) 94-99)
การประยุกตใชงานเซลลเชื้อเพลิง (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 86 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 8-20)
การประหยัดพลังงานสําหรับ Desiccant Wheel (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 352 (ก.ค. 2556)
63-73)
การปรับปรุงสูตรแกว เพื่อการลดพลังงานการหลอมแกว (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 43-49)
การผลิตกระดาษอางอิงมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื่องวัดความขาวสวางของกระดาษชนิด Fluorescence
(วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 72-90)
การผลิตเครื่องดื่มไซเดอรกลวย (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 188 (ม.ค. 2555) 8-9)
การผลิตเครื่องดื่มไซเดอรกลวย (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555)
142-157)
การพัฒนาการผลิตกาซชีวภาพจากขยะมูลฝอยชุมชนโดยการหมักแบบแหง (ENERGY SAVING 5, 52
(มี.ค. 2556) 78-79)
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การพัฒนาถานชีวภาพจากเปลือกทุเรียนเพือ่ ใชเปนวัสดุปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารสําหรับเกษตรกรรม
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 133-141)
การพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงตมเนื้อคอรเดียไรต (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 59-71)
การเพิ่มประสิทธิภาพหมอน้าํ ประเภททอไฟดวยเทอรบูเลเตอร (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ
30, 351 (มิ.ย. 2556) 59-64)
การลอกผิวหนาดวยสารเคมีใหกระจางใสเนียน ไรรวิ้ รอยและจุดดางดํา (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556)
56-57)
การเลือกใชวัสดุกอสรางอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "โปรแกรมบานยัง่ ยืน" (วิศวกรรมสาร
65, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 80-87)
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีเตรียมตัวอยางขาวเพื่อทดสอบสารหนูอนินทรีย (วารสารผลงานวิชาการกรม
วิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 110-121)
การศึกษาผลของตัวทําละลายในการสกัดสมุนไพรที่มีผลตอการยับยั้งแบคทีเรีย (วารสารผลงานวิชาการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 99-109)
การศึกษาผลของสภาวะแวดลอมที่มีตอความตานแรงกระแทกของพลาสติก (วารสารผลงานวิชาการกรม
วิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 37-42)
การศึกษาวิธีหาปริมาณทาเลตในของเลนพลาสติกชนิดพีวีซี โดยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ
แมสสเปกโทรเมตรี (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 23-29)
การศึกษาสถานการณ กฎหมายและการควบคุมสารพิษตกคางในผักสดและผลไมสดนําเขาจากตางประเทศ
(วารสารอาหารและยา 19, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 36-45)
การสะทอนความรอนที่หลังคากับสภาพแวดลอม (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 350 (พ.ค. 2556)
69-75)
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การสังเคราะหโซลเจลTEOS-sio-PDMS เพื่อเคลือบผิวเซรามิก ใหมีสมบัติไมชอบน้ํา (วารสารผลงาน
วิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 50-58)
การสํารวจคุณภาพน้ําของลุมน้ําจัน จังหวัดเชียงราย (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 91-98)
การหลอลื่นในระบบไฮดรอลิก (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 353 (ส.ค. 2556) 58-62)
การออกแบบระบบปองกันน้าํ ทวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิศวกรรมสาร 65, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 62-72)
กินดิน (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 62-64)
เก็บเกีย่ วถัว่ เขียวดวยเครื่องเกี่ยวนวด (กสิกร 86, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2556) 25-33)
“เกาต" โรคสําหรับคนทุกเพศ...ทุกวัย (นิตยสารยางไทย 4, 8 (ส.ค. 2556) 46-47)
แกนตะวันพืชสมุนไพรควบคุมน้ําหนัก (หมอชาวบาน 34, 404 (ธ.ค. 2555) 10-15)
ขนมลา เมืองนครศรีธรรมราช (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 542 (ม.ค. 2556) 109-110)
ขอมูลการทดสอบ "สีทนไฟ" สําหรับโครงสรางเหล็กในประเทศไทย (วิศวกรรมสาร 65, 4 (ก.ค.-ส.ค.
2555) 54-61)
ขาวไรซเบอรรี่ แอนด ขาวสินเหล็ก อินทรีย 300 ไร กลางทุงสิงหบุรี อาจารยชัชวาลย เวียรรา...นําเสนอ
(เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 24, 26, 28, 30)
ไขกินแคไหนดี (หมอชาวบาน 35, 410 (มิ.ย. 2556) 22-23)
คนริมน้ํานานเลี้ยงปลากระชังอยางไรจึงได GAP (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 558 (ก.ย. 2556) 94-95)
ครีมขัดผิวหนาผสมเอนไซมจากขิง (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555)
122-132)
ความปลอดภัย ในการขนสงเชื้อเพลิงในเมือง (วิศวกรรมสาร 65, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 50-53)
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คุณภาพอากาศภายในอาคารและระบบระบายอากาศ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 353 (ส.ค.
2556) 63-75)
เครื่องคั่วถั่วลิสงกึ่งอัตโนมัติผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 58)
เครื่องชวยตอกตะปูขนาดเล็กอเนกประสงคผลงาน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 558 (ก.ย. 2556) 76)
เครื่องซอยขิงผลงานนักศึกษาเทคนิคนครปฐม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย. 2555) 73)
เครื่องดื่ม น้ําวานรางจืด ผลงานนศ. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย.
2555) 60)
เครื่องตัดกนหอยขมผลงานนักศึกษาเทคนิคสุราษฎรธานี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 541 (ธ.ค. 2555) 60)
เครื่องตําน้ําพริกแกง ระบบกึ่งอัตโนมัต-ิ V2ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 553 (มิ.ย. 2556) 56)
เครื่องบรรจุสิ่งของลงในถุงพลาสติกแบบสูญญากาศ ใชงานไดจริง คุณภาพเจง ราคาถูก (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 538 (พ.ย. 2555) 72)
เครื่องพนสารกําจัดวัชพืชยุคไฮเทค (นิตยสารยางไทย 3, 12 (ธ.ค. 2555) 14-16)
เครื่องยนตตนกําลังไมงอน้ํามันแหลงพลังงานแหงอนาคต (ENERGY SAVING 5, 52 (มี.ค. 2556) 80-81)
เครื่องโรยขาวงอก นวัตกรรมของคนทํานา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 543 (ม.ค. 2556) 51)
เครื่องลางขัดผิวขมิ้นสําหรับบดเครื่องแกงผลงานการอาชีพคลองทอม กระบี่ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 539
(พ.ย. 2555) 62)
เคลือบสําเร็จรูป...สวยเต็มมิติ (เซรามิกส 17, 40 (ม.ค.-เม.ย. 2556) 27-28)
แครอท : ลดมะเร็งปอด (ผูสง ออก 26, 616 (ก.ค. 2556) 98)
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โครงการทาเรือน้ําลึกทวาย : สะพานเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอาวไทย (วารสารกรมประชาสัมพันธ
18, 197 (เม.ย. 2556) 26-28)
งานทดลองเทคนิคการตกแตงงานศิลปะดวย...น้ําสมควันไม(การรมควัน) (เซรามิกส 17, 40 (ม.ค.-เม.ย.
2556) 31-33)
จอบหมุนพรวนดินกําจัดวัชพืช (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 33-36)
จับกระแสเทคโนโลยี 2013 (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 329 (Dec. 2012) 56-60)
จับตา“แกนตะวัน”พืชอาหารและพลังงาน (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 63-67)
จาก E-Learining สู M-Learning นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบไรสาย (นิตยสาร สสวท. 41, 181
(มี.ค.-เม.ย. 2556) 19-21)
จากหนังปลามาเปนถุงเครื่องปรุงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย. 2555) 24)
“จาเฉย อัจฉริยะ”ชวยตรวจจับผูทําผิดกฎจราจร (PANTIP GUIDE 13, 58 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 63-66)
“เจดดิว” (Jade Dew) แคนตาลูปขึ้นชื่อแดนอีสาน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 541 (ธ.ค. 2555) 36-37)
เจาแหงสีสัน "เลิฟเบิรด" ราชินนี กเล็ก (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 541 (ธ.ค. 2555) 87-89)
ชวนกันเตรียมความพรอมเขาสูยุคทีวีดิจติ อล (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 9-14
ชวนกันมาอาน ฉลากโภชนาการ (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 54-55)
ชาน้ํามัน...มากดวยสรรพคุณ (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 68-72)
“ชีวิตเอาถาน" ของชาว ต.นาหมอบุญ นครศรีธรรมราช (เพลินพลังงาน 3, 4 (ก.ค. 2556) 18-19)
ชุดตรวจ mu3ABC ELISA สําหรับวินจิ ฉัยแยกโคที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยออกจากโคที่ไดรับ
วัคซีน (จดหมายขาว วช. 7, 41 (มิ.ย.-ก.ค. 2555) 7)
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ชุดตรวจวัดฟอรมาลดีไฮดราคาประหยัด (จดหมายขาว วช. 7, 41 (มิ.ย.-ก.ค. 2555) 5)
ซังขาวโพดพลังงานทดแทนจากพืชผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาชีวมวล (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538
(พ.ย. 2555) 74, 76)
ซิงคออกไซด...วัสดุอเนกประสงค (เทคโนโลยีวัสดุ ฉ. 69 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 13-22)
“ดอกขจร" ปลูกกินไดคณ
ุ คา...ปลูกขายไดราคา (กสิกร 86, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2556) 37-39)
ดื่มน้ํา 5 แกวรักษาโรค (นิตยสารยางไทย 4, 5 (พ.ค. 2556) 46-47)
ดูราคาทองแบบ Real-time ผานเครือขายไรสายดวย PIC24F (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส
384 (Special Editor) 64-77)
เด็กไทยเจงทําไอศกรีมกะทิธัญพืชขาวกลองงอกหอมมะลิแดงมีประโยชนดีตอสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 553 (มิ.ย. 2556) 52)
ตาลโตนด : เสนทางจากหัวไรปลายนาสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 50, 1 (ม.ค.-มี.ค.
2556) 37-40)
ตูปลา บนโตะทํางาน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 104)
ตูไฟอเนกประสงคพลังงานทดแทน ผลงาน นักศึกษา เทคนิคอุบลราชธานี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552
(มิ.ย. 2556) 60)
ตูหุงขาวดวยไอน้ํา กําลังผลิตสูง ผลงานตนแบบจาก มอ. (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 543 (ม.ค. 2556) 50)
เติมไอเดีย น้ําเมา สกลนคร ผสมคอลลาเจน-เจลเม็ดแมงลัก (เสนทางเศรษฐี 19, 326 (มิ.ย. 2556) 38-39)
ถวยดินเผารองรับน้ํายาง (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 188 (ม.ค. 2555) 6-7)
ทิศทางและเทคโนโลยี SECURITY ในป 2012 แนวโนมและทิศทางในป 2013 (ไมโครคอมพิวเตอร
30, 329 (Dec. 2012) 90-91)

- 31 -

เทคนิคการบํารุงรักษาไฟฟา (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 29, 347 (ก.พ. 2556) 87-92)
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Embedded Technology) (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส 384 (Special Editor)
180-192)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว (Post Harvest Technology) (FOR QUALITY 20, 188 (Jan. 2013) 23-26)
ธัญพืช สําคัญอยางไร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 553 ( มิ.ย. 2556) 99-100)
นวัตกรรมการกอสรางจากขยะถุงพลาสติกทดแทนแอสฟลตคอนกรีต (CONSTRUCTION AND
PROPERTY issue36 (Nov.- Dec. 2012) 54-55)
นักวิจัยแมโจโชวอาหารสุขภาพและเครื่องสําอางจากสาหรายเตา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย.
2555) 54-55)
นําชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 7-10)
น้ํายาบวนปาก (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 30-36)
น้ําเสีย : สารมลพิษหรือผลิตภัณฑ (วารสารวิทยาศาสตร 66, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 81-89)
แนวทางการพัฒนาใชพลังงานทางเลือก สําหรับในอนาคต (INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW
19, 243 (ก.พ. 2556) 124-130)
แนวโนมเทคโนโลยีทีวี 2013 (FOR QUALITY 19, 185 (Mar. 2013) 18-22)
บารโคด กับความสามารถในการติดตามที่เชื่อถือได (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 386 (พ.ค. 2556)
145-149)
บารโคดกับความสามารถในการติดตามที่เชื่อถือได (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 351 (มิ.ย.
2556) 77-80)
บุก พืชอาหารมหัศจรรยที่ดตี อสุขภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 543 (ม.ค. 2556) 62-67)
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บุญใจ ทองคง นักประดิษฐ ป.4 ผูสรางกังหันลมโนอาหพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 539 (พ.ย. 2555) 26, 28)
ประจวบคีรีขนั ธ ตั้งศูนยจดั การศัตรูพืชชุมชนรับมือ-แกนนําเฝาระวังแมลงดําหนาม และหนอนหัวดํา
(เทคโนโลยีชาวบาน 25, 553 ( มิ.ย. 2556) 60, 62-63)
“ปลาดุกรา” นาขยาด ไรสารดังกระฉอน ถึง สวิตเซอรแลนด (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 544 (ก.พ. 2556) 117)
ปวดทอง (ที่ตอ ง) รองหาหมอ (หมอชาวบาน 34, 404 (ธ.ค. 2555) 30-35)
เปลือกแตงโมแผนปรุงรสอรอย-แปลก ผลงาน นศ.อาชีวศึกษาสงขลา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 539 (พ.ย.
2555) 56)
เปดตัว “ขาวโพดแฟนซี สีมว ง 111” นวัตกรรมใหม ของวงการเกษตรไทย (ตอนจบ) (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 544 (ก.พ. 2556) 79-81)
เปยกสลับแหง แกลงขาว นวัตกรรมใหมทํานาตนทุนต่ํา (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 5 (2556) 29-40)
แปลนทอยสสู"ของเลนสีเขียว"ปรับรับเทรนดโลก (นิตยสารยางไทย 4, 5 (พ.ค. 2556) 51-53)
ผงไหมไทย ประโยชนเพื่อสุขภาพและความงาม (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 59)
ผลกระทบของน้ํามันและไขมันตอสิ่งแวดลอม (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 188 (ม.ค. 2555) 33-35)
ผลิตภัณฑทําความสะอาดพืน้ ผิวฉลากเขียว (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 188 (ม.ค. 2555) 23)
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อการรับมือภัยพิบัติ (จดหมายขาว วว. 15, 8 (ส.ค. 2555) 8-9)
ผักแพวพืชพื้นบานมากคุณคา (หมอชาวบาน 34, 404 (ธ.ค. 2555) 20-23)
ผักและผลไมไทย...ตานตอกระจก (จดหมายขาว วว. 15, 6 (มิ.ย. 2555) 10)
ผายอมมูลควาย สินคา รัก (รักษ) โลก รักบานเกิด (เสนทางเศรษฐี 19, 326 (มิ.ย. 2556) 32-34)
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พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ (สลค. สาร
20, 3 (พิเศษ) (ส.ค. 2555) 5-13)
พลังงานทางเลือกใหมสําหรับรถยนต (นิตยสาร สสวท. 41, 181 (มี.ค.-เม.ย. 2556) 3-6)
พืชศักยภาพสูงในสวนยาง ตอน ขาวโพดหวาน (นิตยสารยางไทย 4, 8 (ส.ค. 2556) 8-10)
พื้นคอนกรีตและการจัดสวนอยางงาย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 107-108)
เพราะคุณไมคคู วร (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 23-29)
โฟมกันกระแทกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ (วารสารการบรรจุภัณฑ 20, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 28-29)
ไฟฟาแสงสวางสําหรับศตวรรษที่ 21 แนวโนมในปจจุบัน (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 3 (พ.ค.-มิ.ย.
2556) 64-66)
ภารกิจทาทายวิศวกรรมอากาศยาน THAI AERIAL MISSION ENGINEERING CHALLENGE
(เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 386 (พ.ค. 2556) 129-136)
ภาวะกระดูกพรุนภัยเงียบที่ปอ งกันได (FOR QUALITY 19, 185 (Mar. 2013) 44-45)
ภาวะอาหารเปนพิษ (FOR QUALITY 20, 187 (May. 2013) 48-49)
ภูมิปญญาใชประโยชนวานสูง านวิจยั ผลิตภัณฑสมุนไพรจากวานสาวหลง (เกษตรกรรมธรรมชาติ
16, 6 (2556) 64-70)
มจธ. รวมกับ MTEC ศึกษาเทคโนโลยียานยนตไฮบริดและไฟฟารับเทรนดในอนาคต แนะรัฐเปดไฟเขียว
สงเสริมอยางจริงจัง (ENGINEERING TODAY 11, 125 (พ.ค. 2556) 26-28)
มทร. ธัญบุรี จับมือ ร.พ. พระมงกุฎเกลา และ ม. ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พัฒนา
นวัตกรรมสําหรับผูพิการ(เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 42-43)
มทร. ศรีวิชัยคิดคนเครื่องผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด 3 in 1 เพิ่มทางเลือกใหมใหเกษตรกร (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 539 (พ.ย. 2555) 52-53)
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มทร.ธัญบุรี ทําปลารากอนแหงสนิทเก็บไดนานเปนป (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 542 (ม.ค. 2556) 70)
มทร.ธัญบุรี วิจัยการผลิตกระดาษจากกาบกลวยน้ําวาดวยวิธีชีวภาพ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 553
(มิ.ย. 2556) 26)
มธ. โชวเทคนิคทําลิ้นจี่นอกฤดูแกปญหาบนพื้นที่สูง (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 542 (ม.ค. 2556) 34-35)
มหัศจรรยธัญพืช : ขาวเจา-ขาวสาลี (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 119-117)
มะมวงหาว มะนาวโห แยมสมุนไพร ผลงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
(เทคโนโลยีชาวบาน 25, 558 (ก.ย. 2556) 77-78)
มาตรวิทยาความดันกับการยกระดับมาตรฐานเครื่องวัดความดันโลหิตทั่วประเทศ (ENGINEERING
TODAY 11, 125 (พ.ค. 2556) 45-47)
มาทําความรูจกั กับสมโอพันธุหอมหาดใหญ (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 27-32)
มารูจัก E.M. ball กันเถอะ (วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ 60, 188 (ม.ค. 2555) 43)
เมื่อ Big Data เขามามีบทบาทในบริบทของการแพทยและสาธารณสุข (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 332
(Mar. 2013) 55-60)
เมืองสีเขียว (Green City) กับการลดของเสียอยางยั่งยืน (ENERGY SAVING 5, 56 (ก.ค. 2556) 53-54)
ไมพอใจสินคา ยินดีคืนเงิน (ฉลาดซื้อ 19, 147 (พ.ค. 2556) 15-22)
ยอนเสนทางกุหลาบกับวันวาเลนไทน (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 49-62)
รถขนสงตูสินคาในสนามบินแบบรางเลื่อน การขนถายตูสินคาขึ้นลงคลังสินคาภายในสนามบินมีความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 13, 135 (Feb. 2013) 70-74)
รถไถอัจฉริยะเคลื่อนที่ตามจีพีเอส ตัวชวยเกษตรกรไทยทําไดทุกอยางตามสั่ง! (นิตยสารยางไทย 4, 5
(พ.ค. 2556) 20-21)

- 35 -

รถบัส ED95 ใชเอทานอลแทนดีเซลสมรรถนะดีเยีย่ มเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ENGINEERING TODAY
11, 125 (พ.ค. 2556) 40-41)
รองเทาแตะยางเพิ่มท็อปปงไอเดียสุดเจิดจาก'โช-อิ-เซะ' (นิตยสารยางไทย 4, 6 (มิ.ย. 2556) 48-50)
ระบบการจัดการความปลอดภัยในระบบทอสงกาซธรรมชาติ (จุลสารกาซไลน 24, 90 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 11)
ระบบการผลิตแกสชีวมวลอเนกประสงคสําหรับเครื่องยนตเล็ก (ENERGY SAVING 5, 52 (มี.ค. 2556) 64-65)
ระบบเชิงรุกบํารุงรักษาเพื่อประกันงานซอม (เทคนิคเครือ่ งกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 351 (มิ.ย. 2556) 85-90)
ระบบเซลลแสงอาทิตยฺ แบบเชื่อมตอระบบจําหนายและมาตรฐานการเชื่อมตอระบบจําหนายของประเทศไทย
(เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 386 (พ.ค. 2556) 150-154)
ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือรวมกับบันทึกภาพถายบนคอมพิวเตอรชนิดมือถือ (นาวิกศาสตร 96, 5
(เม.ย. 2556) 66-72)
ระบบภายในเครือขายสื่อสัญญาณและการประยุกตใชงาน ตอน 2 (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส
386 (พ.ค. 2556) 93-106)
ระบบสมองกลฝงตัวระบบเรียลไทม (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส 384 (Special Editor) 139-149)
ราชมงคลสกลนครเจงสรางเครื่องประกอบลวดหนามอัตโนมัติ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย. 2555)
22, 24)
รูทัน"เฟซบุค"โฉมใหม (PANTIP GUIDE 12, 55 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 63-66)
เรือเก็บวัชพืชขนาดเล็ก (วารสารขาวชลประทาน 21, 168 (เม.ย. 2556) 10)
เรือหุนยนตสําหรับเก็บขอมูลสิ่งแวดลอมทางน้ํา (วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตรบริการ
1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 158-173)
โรคงูสวัดกับการรักษาดวยแพทยแผนไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 543 (ม.ค. 2556) 74-75)
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โรคตาแหง (หมอชาวบาน 34, 404 (ธ.ค. 2555) 36-37)
โรงงานไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก ทายเขื่อนตอบโจทยประโยชนสูงสุดจากน้ําชลประทาน (เทคโนโลยีชาวบาน
25, 553 (มิ.ย. 2556) 103)
วานชักมดลูก (หมอชาวบาน 35, 411 (ก.ค. 2556) 15-18)
ไวรัสมรณะ (วารสารวิทยาศาสตร 67, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 85-86)
ศิลปบนขวด (นิตยสารยางไทย 4, 5 (พ.ค. 2556) 48-50)
สงตอความรูอาเซียนสูแรงงานไทย (วารสารแรงงาน 11 (ม.ค. 2556) 20-21)
สเตียรอยดกับปญหาการปลอมปนในสมุนไพรไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 538 (พ.ย. 2555) 80-81)
สมุนไพรตานพิษโลหะหนัก (หมอชาวบาน 35, 410 (มิ.ย. 2556) 19-21)
สรางแหลงน้ําตนทุนปลูกขาวไดในภาวะแหงแลง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 5 (2556) 41-49)
สวนลุงวุฒิ แหลงผลิตสับปะรดสีใหญที่สดุ ในประเทศ (ตอนที่ 1) (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย.
2556) 18, 20)
สัตวแพทยจฬุ าฯ ชี้ปจจัยทําสุกรสาวใหลูกดก (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 541 (ธ.ค. 2555) 85-86)
สํารวจโลก Mobile Broadband ฤาการรอคอยที่แสนยาวนานถึงจุดสิ้นสุด (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 329
(Dec. 2012) 61-74)
สุขภาพดีดว ย "น้ํารอน น้ําเย็น" (นิตยสารยางไทย 4, 6 (มิ.ย. 2556) 46-47)
“สุจินต แสงแกว" กับการเลีย้ งไกฟาโกลเดนเชิงพานิชย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 542 (ม.ค. 2556) 14, 18)
สูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย พลังงานทางเลือกของเกษตรกร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 553 (มิ.ย. 2556)
48-49)
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“ไสกรอก"...ทําไมตองไสกรอกอีสาน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 544 (ก.พ. 2556) 106-107)
หงสดํา สัตวเลีย้ งเสียงทรัมเปต (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 542 (ม.ค. 2556) 93-94)
หญาเนเปยร พืชอาหารสัตวอนาคตไกล ตนแบบพลังงานทดแทน (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย.
2556) 68, 70)
“หญายักษ" พืชพลังงานตัวใหม ทําในประเทศไทย (นิตยสารยางไทย 4, 8 (ส.ค. 2556) 14-16)
หมอหอม(มอฮอม)...อีกหนึง่ ภูมปิ ญญาไทย (กสิกร 86, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 11-16)
หมอหุงขาวไฟฟา : เปลี่ยนงานยุงยากใหเหลือเพียงแคกดปุม (วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
ฉ. 69 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 45-50)
หม้ํา...หม่ํา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 541 (ธ.ค. 2555) 104)
หลักการออกแบบและกอสรางสระเก็บน้าํ ตานภัยแลง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 5 (2556) 56-61)
เห็ดโคนนอย (เห็ด 7 วัน) ฐานเรียนรูแ มโจสงเสริมเกษตรกรสรางรายได (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 544
(ก.พ. 2556) 40, 42)
เห็ดสกุลนางรมกับการกาวไปใหถึง AEC ของมาตรฐานสินคาเกษตร (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 558
(ก.ย. 2556) 112-114)
เหมืองแรกับมาตรการดานสิง่ แวดลอม (วารสารขาว สผ. 14, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 8-11)
อนุรักษปาสาคู สรางแหลงน้ําชุมชนตานภัยแลงดวยตัวเอง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 5 (2556) 62-69)
อยูคอนโดฯ อยางไร ใหปลอดภัยจากเพลิงไหม (วิศวกรรมสาร 65, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 46-49)
อาหารจาน "สลัด" อยางไรทีเ่ รียกวา "สลัด" (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 112-113)
อินนูลินในแกนตะวันกับสุขภาพ (หมอชาวบาน 34, 404 (ธ.ค. 2555) 16-18)
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อุทยานธรณี อัศจรรยปฐพีแหงเมืองไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 552 (มิ.ย. 2556) 87-88)
โอริงามิบําบัด (เทคโนโลยีวสั ดุ ฉ. 69 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 41-44)
ฮีตปมที่ใชแหลงความรอนจากพื้นดิน (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 30, 352 (ก.ค. 2556) 74-85)
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กฤตภาค
ก13895

'111ปกรมชลประทาน' ประกาศเปนองคการนําตั้งเปาขยายพื้นที่ตดิ อันดับ1ใน10ของโลก
(แนวหนา 34, 11747 (13 มิ.ย. 2556) 13)

ก13900

2 มหาวิทยาลัยรวมจัด"นวัตกรรมอาหาร" (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9030 (13 มิ.ย. 2556) 9)

ก13973

ก.ไอซีที หนุนคนพิการไดเขาถึงเทคโนโลยี (เดลินิวส ฉ. 23,281 (10 ก.ค. 2556) 10)

ก13860

กรมวิชาการเกษตรจับมือเอกชนพัฒนา Seed Hub รับอาเซียน (เดลินิวส ฉ.23, 244 (3 มิ.ย.
2556) 28)

ก13866

กรมวิชาการเกษตรจับมือเอกชนพัฒนา 'Seed Hub' รับอาเซียน (แนวหนา 34, 11739 (5 มิ.ย.
2556) 25)

ก13968

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จับมือ ศิริราช วิจัยใชสเต็มเซลลรักษาผูปวยจอตาเสื่อมชนิด RP
ทางพันธุกรรม (สยามรัฐ 64, 21988 (9 ก.ค. 2556) 9)

ก13929

กรมหมอนไหมกับความพรอมสู AEC (แนวหนา 34, 11753 (19 มิ.ย. 2556) 13)

ก13980

กรมอุทยานฯ ลุยปาพรุควนเคร็งแสวงหาดึงผูนํา-อส. ชวยรักษปา (เดลินิวส ฉ. 23,282
(11 ก.ค. 2556) 28)

ก13930

'กระทง' จากกะลามะพราว งานทํามือ-รักษภูมิทองถิน่ (คมชัดลึก 12, 4260 (19 มิ.ย. 2556) 12)

ก13861

กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวดีเดนแหงชาติย้ํา...ระบบปลูกขาวคือทางออกทีย่ ั่งยืน (เดลินวิ ส
ฉ. 23,244 (3 มิ.ย. 2556) 28)

ก13970

'กังหันพลังงานน้ําไหล' ภูมปิ ญญาทองถิ่นลดคาไฟฟา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9057 (10 ก.ค.
2556) 9)

ก13886

กาซเรือนกระจกเพิ่มทะลุสถิติสง 4 มาตรการใหมลดโลกรอน (คมชัดลึก 12, 4252 (11 มิ.ย.
2556) 14)
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ก13842

'กาแฟสวนยาหลวง'....กาแฟดีที่ทาวังผา (เดลินิวส ฉ. 23,238 (28 พ.ค. 2556) 24)

ก13937

การจัดการซากบรรจุภณ
ั ฑเคมีเกษตร (เดลินิวส ฉ. 23,273 (2 ก.ค. 2556) 28)

ก13947

การดูแลผูปวยโรคอัลไซเมอรเขาใจ หวงใย ไมทอดทิ้ง (เดลินิวส ฉ. 23,275 (4 ก.ค. 2556) 8)

ก13939

การแพทยล้ํายุค...! (สยามรัฐ 64, 21982 (3 ก.ค. 2556) 15)

ก13874

กาวใหมงานวิจัยภาคเกษตรไทยมุงเปาคนรากหญาสูเชิงพาณิชย (คมชัดลึก 12, 4247 (6 มิ.ย.
2556) 12)

ก13879

เกษตรฯหนุน"ลําไยนอกฤดู" ชิงตลาดAEC (สยามรัฐ 63, 21958 (9 มิ.ย. 2556) 9)

ก13914

'ไกลกังวล' 'ชั่งหัวมัน' นามนี้มีความหมาย (แนวหนา 34, 11750 (16 มิ.ย. 2556) 20)

ก13913

'ขอควรปฏิบัติเพื่อลดอันตรายและผลขางเคียงจากการใชยา' (เดลินวิ ส ฉ. 23,257 (16 มิ.ย.
2556) 6)

ก13936

ขับเคลื่อนนิคมเศรษฐกิจพอเพียง...สรางความเขมแข็ง รับ AEC (เดลินวิ ส ฉ. 23,273 (2 ก.ค.
2556) 28)

ก13907

ขาวหมากแหลงโปรไบโอติกชั้นยอด (คมชัดลึก 12, 4255 (14 มิ.ย. 2556) 22)

ก13950

ขุดคลองใหมเชื่อม 'ปง-แมกลอง' ทางแกนา้ํ ทวม-แลงลุมเจาพระยา (คมชัดลึก 12, 4275
(4 ก.ค. 2556) 12)

ก13843

ขุดสระน้ําในไรนานอกเขตชลประทานหวังแกปญหาขาดแคลนน้ําอยางยั่งยืน (เดลินวิ ส
ฉ. 23,239 (28 พ.ค. 2556) 24)

ก13878

'แขนกลหุนยนตชวยผาตัด' เพิ่มความแมนยําเปลี่ยนขอเขา-ตะโพกเทียม (เดลินวิ ส ฉ. 23,250
(9 มิ.ย. 2556) 4)

ก13891

ไขปญหาปรากฏการณ 'ฟาผา' ไทยเสีย่ ง!เกิดบอย...แนะวิธีปองกัน (เดลินิวส ฉ. 23,253
(12 มิ.ย. 2556) 4)
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ก13978

คนคลัง 'พืชสมุนไพร' ภูมิปญ
 ญาไทยเสริมแรง 'ไลยุง' ไรสารเคมี (เดลินิวส ฉ. 23, 282
(11 ก.ค. 2556) 4)

ก13946

เครื่องหยอดเมล็ด ฝมือนักวิจยั ม.เกษตรฯ (เดลินิวส ฉ. 23,274 (3 ก.ค. 2556) 11)

ก13845

'โคเด็กซ'ปรับคาปนเปอนตะกั่วในอาหาร (คมชัดลึก 12, 4240 (30 พ.ค. 2556) 12)

ก13870

โคนปายางปลูกลําไย'อีดอ' ขายตลอดปตลาดตองการ (คมชัดลึก 12, 4246 (5 มิ.ย. 2556) 12)

ก13873

โครงการพัฒนาพื้นที่บานโคกอิฐ-โคกในแกปญหาดินเปรี้ยวจัดอยางยั่งยืน (แนวหนา
34, 11740 (6 มิ.ย. 2556) 13)

ก13869

โครงการฟารมตัวอยางฯตําบลคลองหอยโขงแหลงจางงาน-เรียนรูอาชีพเกษตร พัฒนาชุมชน
(สยามรัฐ 63, 21954 (5 มิ.ย. 2556) 8)

ก13857

งานวิจยั 'หัวใจ'พัฒนาชาติ รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (คมชัดลึก 12, 4244 (3 มิ.ย.
2556) 10)

ก13938

จมูกขาวรุงอรุณสูผลิตภัณฑ'กุกกิก๊ 'วิจัยเพิ่มคาขาวกลุมชาวบานทุงสมอ (คมชัดลึก 12, 4273
(2 ก.ค. 2556) 12)

ก13867

จัดโควตาสงออกกลวยสดไปญี่ปุน (เดลินวิ ส ฉ. 23,246 (5 มิ.ย. 2556) 24)

ก13933

เจียระไนจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกขาว เขียนสวยหรู...แตเกษตรกรเมิน (คมชัดลึก 12, 4272
(1 ก.ค. 2556) 12)

ก13899

ชวนคนกรุงชอปผลไมสดป 56 (เดลินวิ ส ฉ. 23,254 (13 มิ.ย. 2556) 24)

ก13885

ชาวเมืองลับแลรุมตานสรางโรงไฟฟาชีวมวล (คมชัดลึก 12, 4252 (11 มิ.ย. 2556) 8)

ก13966

ชาวอีสานทิ้งงานเกาแหเลี้ยงจิ้งหรีดซีพีเอสสบชองผลิตอาหารคุณภาพ (คมชัดลึก 12, 4279
(8 ก.ค. 2556) 12)

ก13847

ชีววิถีที่แมเมาะ จ.ลําปาง (เดลินิวส ฉ. 23,240 (30 พ.ค. 2556) 24)
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ก13893

ชูธงใหไทยเปนผูนํามาตรฐานสินคาเกษตร...และศูนยกลางฝกอบรมของอาเซียน (เดลินิวส
ฉ. 23,253 (12 มิ.ย. 2556) 23)

ก13854

'ซีที โลว โดส'คัดกรองมะเร็งปอด ปริมาณรังสีต่ํา..ปลอดภัยรักษาไดทนั ทวงที (เดลินวิ ส
ฉ. 23,243 (2 มิ.ย. 2556) 4)

ก13964

ดูแลสวนยางชวงหนาฝน (เดลินิวส ฉ. 23,279 (8 ก.ค. 2556) 28)

ก13850

ดูวิธีเลี้ยงกบภูเขาที่อาวคุงกระเบน (เดลินวิ ส ฉ. 23,241 (31 พ.ค. 2556) 24)

ก13932

เดินหนา 8 ยุทธศาสตร...เตรียมเขาสู AEC (เดลินวิ ส ฉ. 23,272 (1 ก.ค. 2556) 24)

ก13880

เดินหนายุทธศาสตร 5 ป การพัฒนาสมุนไพรไทยดึงทุกภาคสวนเขารวม (สยามรัฐ
63, 21959 (10 มิ.ย. 2556) 18)

ก13841

ตั้งโรงผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดกทม. เพิ่มคาเศษขยะ – ลดปญหามลพิษ (คมชัดลึก 12, 4238
(28 พ.ค. 2556) 12)

ก13917

ตั้งหมูบานนํารองปลอดเพลี้ยจัดเทคโนโลยีทุกรูปแบบลงพื้นที่ (เดลินวิ ส ฉ. 23,258 (17 มิ.ย.
2556) 32)

ก13862

เตาควบคุมอุณหภูมแิ บบใยแกวเคลื่อนยายงาย-ชวยลดโลกรอน (คมชัดลึก 12, 4245 (4 มิ.ย.
2556) 12)

ก13863

เตือนผูเลี้ยงกุงระวัง 'โรคตายดวน'สคก.ชี้สรางความเสียหายแลวในพืน้ ทีต่ ะวันออก (แนวหนา
34, 11738 (4 มิ.ย. 2556) 13)

ก13916

เตือนฤดูฝนปลาติดไวรัส กรมประมงแนะเคล็ด6 วิธีเลี้ยง-ปองกันลดความเสียหาย (แนวหนา
34, 11751 (17 มิ.ย. 2556) 13)

ก13934

ไตเสีย...ซอมได (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9048 (1 ก.ค. 2556) 3)

ก13888

ถักทอ'ไหมพรม'คุณภาพขายนักเทีย่ ว ฝมือชาวเขาคอ (คมชัดลึก 12, 4253 (12 มิ.ย. 2556) 12)
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ก13854

ถั่วฝกยาวพันธุใ หมอายุเก็บเกีย่ วสั้น-ผลผลิตสูง (เดลินิวส ฉ. 23,245 (4 มิ.ย. 2556) 28)

ก13898

ถานชีวภาพเพือ่ การปรับปรุงดิน (เดลินิวส ฉ. 23,254 (13 มิ.ย. 2556) 24)

ก13883

โถประหยัดพรอมระบบผลิตปุย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9028 (11 มิ.ย. 2556) 9)

ก13865

เทคนิคผลิตปุยหมักแบบเติมอากาศ...เพื่อฟารมพืชอินทรีย (เดลินวิ ส ฉ. 23,245 (4 มิ.ย.
2556) 28)

ก13881

เทรนดที่คุมคา 'อาคารเขียว' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9027 (10 มิ.ย. 2556) 27)

ก13952

เทรนดใหม 'สบูธรรมชาติ' กระตุนผูบริโภคใสใจสิ่งแวดลอม (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9051
(4 ก.ค. 2556) 11)

ก13884

โทรทัศน VS Digital Marketing ในยุคสมารททีวี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9028 (11 มิ.ย. 2556) 28)

ก13906

ไทย-มะกันกระหึ่มพบยาตานเอดสกลุมฉีดเขาเสน (คมชัดลึก 12, 4255 (14 มิ.ย. 2556) 2)

ก13925

นมไทย (ตอง) แขงขันได!!! (แนวหนา 34, 11752 (18 มิ.ย. 2556) 13)

ก13927

นวัตกรรมไมเทาสารพัดประโยชน (เดลินิวส ฉ. 23,260 (19 มิ.ย. 2556) 10)

ก13918

นวัตกรรมใหมการทําถนน'ยางแหง' ผสมยางมะตอย (เดลินิวส ฉ. 23,258 (17 มิ.ย. 2556) 32)

ก13915

นับถอยหลังสูAEC'กองหนุนFTA' เรงเสริมจุดเดนเกษตรไทยพัฒนาไกลแบบสมารท
ฟารมเมอร (แนวหนา 34, 11751 (17 มิ.ย. 2556) 13)

ก13941

น้ําพริกแจวดํา-น้ําผักสะทอน โอท็อปหาดาวเมืองดานซาย (คมชัดลึก 12, 4274 (3 ก.ค. 2556) 12)

ก13904

น้ําสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9031 (14 มิ.ย. 2556) 8)

ก13923

'นิมิตร ทักโลวา' ยึดทฤษฏีใหมบนพื้นฐานแหงความพอเพียง (เดลินวิ ส ฉ. 23,259 (18 มิ.ย.
2556) 24)
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ก13942

แนวทางบริหารจัดการผลไมอยางครบวงจรภายใตกองทุนพัฒนาสหกรณ (แนวหนา
34, 11767 (3 ก.ค. 2556) 13)

ก13974

แนวทางลดตนทุนการผลิต 'ขาว' (เดลินวิ ส ฉ. 23,281 (10 ก.ค. 2556) 28)

ก13855

แนวปะการังรูปโดมจากเถาถานหินนวัตกรรมแกปญหากัดเซาะชายฝง (เดลินวิ ส ฉ. 23,243
(2 มิ.ย. 2556) 19)

ก13905

แนะเพิ่มพท.สีเขียวลดโดมรอน (คมชัดลึก 12, 4255 (14 มิ.ย. 2556) 2)

ก13919

บริหารจัดการศัตรูพชื ในชุมชน...ดวยชุมชน (เดลินวิ ส ฉ. 23,258 (17 มิ.ย. 2556) 32)

ก13926

ปลูกแตงกวา'พันธุไฮโซ' ทนไวรัส-ลูกดก-ราคาดี (คมชัดลึก 12, 4259 (18 มิ.ย. 2556) 12)

ก13949

ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร ได 1 แสน (เดลินิวส ฉ. 23,275 (4 ก.ค. 2556) 24)

ก13951

ปวดศรีษะเรื้อรัง...อาจสายตาเอียง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9051 (4 ก.ค. 2556) 3)

ก13935

ปวดศีรษะเรื้อรังระวัง! สายตาเอียง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9048 (1 ก.ค. 2556) 3)

ก13912

ปองกันภัย 'ลื่นลม' ชวงหนาฝนปฐมพยาบาลถูกวิธี...ลดความเสี่ยง! (เดลินิวส ฉ. 23,257
(16 มิ.ย. 2556) 4)

ก13852

เปดตัว"เลสิกไรใบมีด"คนไขสุดปลื้มไดเห็นโลกใหมไรกรอบ (คมชัดลึก 12, 4241 (31 พ.ค.
2556) 5)

ก13948

เปดโลกเกษตรไทย ดวยเทคนิคใหมจากอิสราเอล (ตอนที่ 1) (เดลินวิ ส ฉ. 23,275 (4 ก.ค.
2556) 24)

ก13979

เปดโลกเกษตรไทยดวยเทคนิคใหมๆ จากอิสราเอล (ตอนที่ 2) (เดลินิวส ฉ. 23,282 (11 ก.ค.
2556) 28)

ก13954

เปดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นนานาสาขาพรอมปจจัยการผลิตทุกที่นั่งฟรี (เดลินิวส ฉ. 23,276
(5 ก.ค. 2556) 27)
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ก13957

แปรรูป 'ชาใบหมอน' ออรแกนิก สูสินคาคุณภาพ ' กาญจนา มูเบอรี่ ' (คมชัดลึก 12, 4276
(5 ก.ค. 2556) 12)

ก13931

ผสานความรวมมือพัฒนาสายพันธุ 'ศูนยขาวไรแหงอาเซียน' (เดลินิวส ฉ. 23,272 (1 ก.ค.
2556) 4)

ก13960

'ผาตัดอนุรักษเตา' รักษามะเร็ง! เติมความสวยเพิ่มความมัน่ ใจใหผูหญิง (เดลินวิ ส ฉ. 23,278
(7 ก.ค. 2556) 4)

ก13858

เผยยาฆาแมลงกระทบสุขภาพเด็ก สะสมในพืช-ดิน-น้ํา-สารพิษแพรจากแมสูลูก (คมชัดลึก
12, 4244 (3 มิ.ย. 2556) 10)

ก13920

แผนฟลมวัดสารกอมะเร็งฝมือคนไทย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9034 (17 มิ.ย. 2556) 3)

ก13890

พริกปลอดภัย สรางกําไรทั้งคนปลูก-คนกิน (แนวหนา 34, 11746 (12 มิ.ย. 2556) 13)

ก13911

พลังงานสะอาด 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแหงอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9033 (16 มิ.ย. 2556) 2)

ก13953

พลาสติกจากหญา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9051 (4 ก.ค. 2556) 9)

ก13844

พลิกชีวิตหลังเกษียณปลูก'มะนาว'พันธุดีสวมบทเกษตรกรเต็มขั้น'จํารัส คูหเจริญ' (คมชัดลึก
12, 4240 (30 พ.ค. 2556) 12)

ก13922

พลิกดินเค็มเปนแหลงผลิตอาหารจาก 'เมืองเพียโมเดล' สูกาฬสินธุ (คมชัดลึก 12, 4258
(17 มิ.ย. 2556) 12)

ก13969

พัฒนา 'ไหมอีรี่' เปนไหมการคาเพื่อการสงออก (เดลินวิ ส ฉ. 23,280 (9 ก.ค. 2556) 28)

ก13853

พัฒนาสหกรณไทยสูความยั่งยืน (เดลินวิ ส ฉ. 23,242 (1 มิ.ย. 2556) 6)

ก13956

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนคนรักสุขภาพรวมงาน 'สุขภาพดี วิถีเกษตรไทย'
6-7 กรกฎาคม (แนวหนา 34, 11769 (5 ก.ค. 2556) 13)

ก13851

เพาะเมล็ดพันธุจิตอาสาพัฒนาสังคม (เดลินิวส ฉ. 23,241 (31 พ.ค. 2556) 24)
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ก13910

เพาะศูนยพัฒนาปศุสัตวตามราชดําริชาวบานนาเจียงคุณภาพชีวิตดีขึ้นดวยวิถีพอเพียง
(สยามรัฐ 63, 21964 (15 มิ.ย. 2556) 5)

ก13959

เพิ่มศักยภาพ หวงโซธุรกิจขาวของสหกรณ (เดลินิวส ฉ. 23,277 (6 ก.ค. 2556) 6)

ก13965

ฟนธง! 'แมลง' อาหารแหงอนาคต? ไทยไดเปรียบ 'มีมาก-กินมานาน' (คมชัดลึก 12, 4279
(8 ก.ค. 2556) 12)

ก13859

'ฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ '(หนองลาด)สิงหบุรี (เดลินิวส ฉ.23, 244 (3 มิ.ย. 2556) 28)

ก13897

มกอช.ปลื้มโครงการปายสินคาตัวคิวรานอาหารทั่วไทยแหเขารวม994แหง (คมชัดลึก
12, 4254 (13 มิ.ย. 2556) 12)

ก13876

มจธ. ผลิตแผนฟลมตรวจสารเบนซีนรั่ว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9024 (7 มิ.ย. 2556) 9)

ก13944

มะนาวพันธุใหม 'พิจิตร 1' ลูกดก ตานทานโรคแคงเคอร (เดลินิวส ฉ. 23,274 (3 ก.ค. 2556) 28)

ก13868

มาตรฐานผลิต 'เชื้อเห็ด'...รองรับตลาดAEC (เดลินิวส ฉ. 23,246 (5 มิ.ย. 2556) 24)

ก13875

'ยาหมู' สมุนไพรอายุวัฒนะ (1) (คมชัดลึก 12, 4248 (7 มิ.ย. 2556) 22)

ก13882

ยุทธการเอาชนะโรคอีเอ็มเอสความหวังใหมของชาวนากุง (คมชัดลึก 12, 4251 (10 มิ.ย.
2556) 12)

ก13872

เยาวชน 17 สถาบันเรียนรูงานการเกษตร.(เดลินวิ ส ฉ. 23,247 (6 มิ.ย. 2556) 24)

ก13967

รถแทรกเตอรบังคับ 'รีโมท' ใชแทนคน-ลดตนทุนผลิต (คมชัดลึก 12, 4280 (9 ก.ค. 2556) 12)

ก13877

รักษโลกกับพลาสติกผลิตจาก'หญา' (คมชัดลึก 12, 4249 (8 มิ.ย. 2556) 14)

ก13962

เรงเครื่องพัฒนางานวิจัยพืชสวน...สรางความเขมแข็งเกษตรกรไทยรับอาเซียน (เดลินิวส
ฉ. 23,279 (8 ก.ค. 2556) 28)

ก13943

เรงดวนปฏิบัตกิ าร 'ฝนหลวง' เตรียมพรอมภาวะฝนทิ้งชวง (เดลินิวส ฉ. 23,274 (3 ก.ค. 2556) 28)
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ก13977

โรคหนุมสาวออฟฟศยุคใหม (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9058 (11 ก.ค. 2556) 28)

ก13902

'ลดความเสี่ยงถูกตัดเทา' เปดคลินิกสุขภาพเทา เบาหวาน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9031 (14 มิ.ย.
2556) 7)

ก13945

วิจัยสารสกัดพริกเสริมอาหารสัตว (เดลินวิ ส ฉ. 23,274 (3 ก.ค. 2556) 11)

ก13889

ศาสตรและศิลปแหงการปลูกผม"การปลูกผมมีอะไรซับซอนมากกวาเพียงแคการเอารากผม
ไปใส" (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9029 (11 มิ.ย. 2556) 5)

ก13924

ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรีลุยปราบวัชพืช-เพลี้ยกระโดด ผุดหมูบานตนแบบชุมชนหนุนการ
เรียนรูของเกษตรกร (เดลินวิ ส ฉ. 23,259 (18 มิ.ย. 2556) 25)

ก13963

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ...ความสําเร็จที่ตอยอดถึงเกษตรกร (เดลินวิ ส ฉ. 23,279
(8 ก.ค. 2556) 28)

ก13976

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ ความสําเร็จที่ตอยอดถึงเกษตรกร (แนวหนา 34, 11774
(10 ก.ค. 2556) 13)

ก13848

ศูนยศึกษาหวยทรายฯจัดคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (เดลินวิ ส ฉ. 23,240 (30 พ.ค.
2556) 24)

ก13901

เศรษฐกิจสีเขียวกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9030 (13 มิ.ย.
2556) 10)

ก13928

ส.ป.ก. ชวนเทีย่ วงาน...'เลิศศาสตรเลิศศิลป ศิลปาชีพ บางไทรฯ' (เดลินิวส ฉ. 23,260
(19 มิ.ย. 2556) 28)

ก13921

สจล.-กรมขาวฟนขาวพืน้ เมืองเฟน12สายพันธุปอนชาวนา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9034 (17 มิ.ย.
2556) 7)

ก13961

'สเตมเซลล' กับการเสริมความงาม (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9055 (8 ก.ค. 2556) 2)

ก13856

สมุนไพรกับมะเร็งเตานม (เดลินิวส ฉ. 23,243 (2 มิ.ย. 2556) 19)
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ก13894

สรางระบบอนุรักษดิน+น้ํามันพื้นที่สูงชวยเกษตรกรชาวเขามีที่ทํากิน (เดลินิวส ฉ. 23,253
(12 มิ.ย. 2556) 23)

ก13896

สหกรณรุกแกปญหา 'ผลไมตะวันออก' มุงกระจายสินคาออกนอกแหลงผลิต (คมชัดลึก
12, 4254 (13 มิ.ย. 2556) 12)

ก13958

สารสกัดจาก 'พริก' โกอินเตอร ทางเพิ่มมูลคา-ตางชาติตองการ (คมชัดลึก 12, 4277 (6 ก.ค.
2556) 11)

ก13849

สารอินทรียสกัดตานไวรัสมะละกอ (เดลินิวส ฉ. 23,240 (30 พ.ค. 2556) 24)

ก13846

สํารวจตลาดระบบนําทางไทยโอกาสเทคโนโลยีจราจรอัจฉริยะ (เดลินิวส ฉ. 23,240
(30 พ.ค. 2556) 10)

ก13871

สุดยอดผลงานวิจัยดีเดนกรมวิชาการเกษตรป56 (เดลินวิ ส ฉ. 23,247 (6 มิ.ย. 2556) 24)

ก13975

'สุรนารีโมเดล' ตนแบบการปลูกมันสําปะหลัง (เดลินิวส ฉ. 23,281 (10 ก.ค. 2556) 28)

ก13903

หมวกอัจฉริยะสําหรับนักปน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9031 (14 มิ.ย. 2556) 8)

ก13887

หลักการสําคัญในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (คมชัดลึก 12, 4253 (12 มิ.ย. 2556) 9)

ก13940

หลุมพอเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือสูความสําเร็จในการทําเกษตรแบบพอเพียง (สยามรัฐ
64, 21982 (3 ก.ค. 2556) 17)

ก13892

หวายเทียมแบรนดไทย...โกอินเตอร (เดลินิวส ฉ. 23,253 (12 มิ.ย. 2556) 12)

ก13955

‘หุนกูภยั ไทย’ แชมปโลก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9052 (5 ก.ค. 2556) 8)

ก13972

“ออย” พืชมหัศจรรยแหงอนาคต (คมชัดลึก 12, 4281 (10 ก.ค. 2556) 12)

ก13908

ออรัลเซ็กสกับมะเร็งชองปาก (คมชัดลึก 12, 4255 (14 มิ.ย. 2556) 29)

ก13909

อารแอนดดีสําคัญ...? (สยามรัฐ 63, 21963 (14 มิ.ย. 2556) 15)

ก13971

'อิฐดินประสาน' ลดโลกรอนภูมิปญญาทําเงิน 'ชาวหนองไฮ' (คมชัดลึก 12, 4281 (10 ก.ค.
2556) 12)

