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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
CHEMICALS
669.723
SIR

Sircus, Mark.
Transdermal magnesium therapy : a new modality for the maintenance of health /
Dr. Mark Sircus, Ac., OMD. Bloomington : iUniverse, c2011. xiv, 339 p.

COMPILING FILES
BSTI
CF-54

BSTI
CF-55

BSTI
IR 32

BSTI
IRF-32

การบําบัดน้ําเสียจากการฟอกยอม (Wastewater treatment from textile dying) : แฟม
ประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 1 เลม
(ไมปรากฏเลขหนา).
ผลิตภัณฑกะป (Shrimp paste products) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง /
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร
บริการ. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2557. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).
พริกแกง (Curry paste) : ประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).
พริกแกง (curry paste) : แฟมประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. กรุงเทพฯ :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).
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LAWS & LEGISLATION
343.0786205
SUT
Sutton, Victoria.
Nanotechnology law and policy : cases and materials / Victoria Sutton. Durham,
N.C. : Carolina Academic Press, c2011. xviii, 519 p.
MATERIALS
620.11
ASHb
2nd ed.

Ashby, Michael F.
Materials : engineering, science, processing and design / Michael F. Ashby,
Hugh Shercliff and David Cebon. 2nd ed. Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ;
London : Elsevier Butterworth-Heinemann, c2010. 1 v. (various pagings).

STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASTM
2013

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2014 / ASTM International. West Conshohocken,
Pa. : ASTM International, c2014. 5 v.

วิทยาศาสตรทวั่ ไป
333.7962
ส 144
2555
658.408
ส 144
2556

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. กองสงเสริมและเผยแพร.
คูมือสํานักงานสีเขียว = Green office / กองสงเสริมและเผยแพร, กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรม, 2555. 96 หนา.
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. ศูนยวิจยั และฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม.
แนวทางแสดงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของสินคาและบริการสําหรับ
ผลิตภัณฑชุมชนนํารอง / โดย ศูนยวจิ ัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม, กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม. ปทุมธานี : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ, 2556. 111 หนา.
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354.4
ว 587
2555

601
ว 587
2556

601
ว 587
2557

597.8
ธ 461
2554

547
ว 721
ล1

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ.
นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555-2564) ฉบับยอ / สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555. 95 หนา.
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี.
หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี = Science villages : สรางงาน
เพิ่มรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต ดวย วทน. / สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : กระทรวง,
[2556?]. 119 หนา.
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ.
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน / สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
ปทุมธานี : สํานักงาน, 2557. 106 หนา.
ธัญญา จั่นอาจ.
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในภาคตะวันออกและทะเบียนรายชื่อของประเทศไทย /
โดย ธัญญา จั่นอาจ, ไมเคิล โคตา, สัญชัย เมฆฉาย. ปทุมธานี : องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.), 2554. 160 หนา. (หนังสือชุด : ความหลากหลาย
ทางชีวภาพไทย).
วิลาศ พุมพิมล, รศ.ดร.
เคมีอินทรียขนั้ สูง 2 (ภาค 1) / รศ.ดร.วิลาศ พุม พิมล. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง,
2556. 336 หนา.
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547
ว 721
ล2
595.796
ว 819
2554

543.24
ศ 463
2557

วิลาศ พุมพิมล, รศ.ดร.
เคมีอินทรียขนั้ สูง 2 (ภาค 2) / รศ.ดร.วิลาศ พุม พิมล. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง,
2556. 360 หนา.
วียะวัฒน ใจตรง.
คูมือจําแนกสกุลมดในประเทศไทย. / วียะวัฒน ใจตรง. ปทุมธานี : องคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.), 2554. 115 หนา. (หนังสือชุด :
ความหลากหลายทางชีวภาพไทย).
ศิริพร จันทรคีรี, ผศ.
เคมีวิเคราะห (การวิเคราะหเชิงปริมาณ) / ผศ. ศิริพร จันทรคีรี. พิมพครั้งที่ 4
ฉบับปรับปรุง. สงขลา : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. 377 หนา.

660.28449
ส 683
สาโรจน ศิริศันสนียกุล.
2556
วิศวกรรมกระบวนการหมัก / สาโรจน ศิริศนั สนียกุล. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2556. 605 หนา.
620.5068
ค 121
2555

664.0284
ส 716
2555

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
(สวทน.).
สาระสําคัญของกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
(พ.ศ. 2555-2564) / สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) โดยความรวมมือของ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
(ศน.). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงาน, [2555?]. 72 หนา.
สิงหนาท พวงจันทนแดง, รศ.ดร.
เทคโนโลยีการทําแหงอาหาร / รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทนแดง. ขอนแกน :
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 397 หนา.
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572.33
ส 742
2557

สุขใจ ชูจันทร.
พอลิเมอรจากจุลินทรีย = microbial polymers / สุขใจ ชูจนั ทร. กรุงเทพฯ :
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557. 343 หนา.

วิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน
ย 89

ลอยด, จอหน.
เมื่อคิดใหดีโลกนี้มีแตสัตวประหลาด = The book of animal ignorance /
จอหน ลอยด, จอหน มิทชินสัน ; พรเลิศ อิฐฐ, อิทธิพล จึงวัฒนาวงศ, ผูแปล.
กรุงเทพฯ : วีเลิรน, [2554?]. 210 หนา.

ย 90

ลอยด, จอหน.
เมื่อคิดใหดีโลกนี้มีแตสัตวประหลาด 2 = The book of animal ignorance /
จอหน ลอยด, จอหน มิทชินสัน ; พรเลิศ อิฐฐ, อิทธิพล จึงวัฒนาวงศ, ผูแปล.
กรุงเทพฯ : วีเลิรน, 2555. 206 หนา.

ย 86

สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร.
ผจญ จราจรมหัศจรรยในวันเดอรแลนด / สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : สํานัก, 2555. 127 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 205 : Method for determination of nitrosamines
1. CN 102,095,814

Method for determining volatile nitrosamines in cosmetics.

2. RO 123,039

Method for identifying noxious elements in rubber products in
the food and toy fields.

3. RU 2,241,219

Method of determining toxicity of 1-nitrosamines in foods.

4. US 4,256,462

Method and composition for determination of n-nitrosamines.

5. US 4,295,856

Nitrosamine specificity for electrolytic conductivity detector.

6. US 4,303,419

Method and composition for determination of n-nitrosamines.

7. US 4,336,158

Composition for determination of n-nitrosamines.
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STANDARDS & REGULATIONS
ประเทศไทย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก. 298 – 2556

แผนอะคริลิกใชงานทั่วไป : แผนหลอขึ้นรูป

มอก. 10013 – 2556
[ISO/TR 10013 : 20001]

แนวทางการจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
มกษ. 2 – 2556

มังคุด

มกษ. 21- 2556

นอยหนา

มกษ. 22 – 2556

สละ

มกษ. 2506 – 2556

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี ําหรับขาวโพดหวาน

มกษ. 2507 – 2556

การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตเชื้อเห็ด

มกษ. 5905 – 2556

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสี ําหรับใบชาสด

มกษ. 7019- 2556

กุงทะเล

มกษ. 7417(G)- 2556

แนวปฏิบัติทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว
น้ําจืด

มกษ. 7427(G) – 2556

แนวปฏิบัติทางการเพาะเลีย้ งสัตวนํา้ ที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงปูมา
และฟารมเลี้ยงปูทะเล
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มกษ. 8002 – 2556

เสนไหมดิบ เลม 2 : เสนไหมสาวดวยเครือ่ งจักร

มกษ. 9000 เลม 6 – 2556

เกษตรอินทรีย เลม 6 : ผึ้งอินทรีย

มกษ. 9002- 2556

สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด

มกษ. 9039 – 2556

การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตผักและผลไมสดตัดแตงพรอม
บริโภค
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SELECTED ARTICLES
Asssessing aggregates for radiation-shielding concrete (Concrete International 35 (5) 2013 : 31-38)
Biodiversity of yeasts, lactic acid bacteria and acetic acid bacteria in the fermentation of "Shanxi
aged vinegar", a traditional Chinese vinegar (Food Microbiology 30 (1) 2012 : 289-297)
Characterisation of the spoilage microbiota in raw salmon (Salmo salar) steaks stored under
vacuum or modified atmosphere packaging combining conventional methods and PCRTTGE (Food Microbiology 30 (1) 2012 : 164-172)
Citrus flavanones : what is their role in cardiovascular protection? (Journal of Agricultural and
Food Chemistry 60 (36) 2012 : 8809-8822)
Consumer perception of fine lines and wrinkles assessed by qualitative methods (Cosmetics &
Toiletries 128 (1) 2013 : 42, 44-46)
Cracking...defect of normal? Part 1 : When is concrete cracking a construction defect? (Concrete
International 35 (9) 2013 : 35-38)
Effect of CaO addition on compressive deformation of silicon nitride ceramic with Y-Mg-Si-O-N
glassy system (International Journal of Applied Ceramic Technology 10 (5) 2013 : 756-763)
Effect of particle size and preflocculation of talc filler on sizing characteristics of paper (Appita
Journal 66 (1) 2013 : 66-72)
The effects of color concentrates on the rheology of tint bases (Coatings Tech 10 (9) 2013 : 34-40)
Enhancing the superconducting properties of magnesium diboride without doping (Journal of the
American Ceramic Society 96 (9) 2013 : 2893-2897)
Environmental analysis of the logistics of agricultural products from roof top greenhouse in
Mediterranean urban areas (Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (1) 2013 :
100-109)
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Er3+ -doped Y2O3 nanophosphors for near-infrared fluorescence bioimaging applications
(Journal of the American Ceramic Society 96 (9) 2013 : 2759-2765)
Evaluation of fast volatile analysis for detection of Botrytis cinerea infections in strawberry
(Food Microbiology 32 (2) 2012 : 406-401)
Evolution of phenolic compounds from color and flavor problems to health benefits (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (27) 2012 : 6658-6677)
An expansionist's dream? : Indonesia in the spotlight (Asian Ceramics (October) 2013 : 46-48,
50, 52-53)
Factors controlling properties of Ca-Mg, Ca-Er, Ca-Nd, or Ca-Y-modified aluminosilicate
glasses containing nitrogen and fluorine (Journal of the American Ceramic Society
96 (9) 2013 : 2839-2845)
Finding an alternative (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (8) 2013 : 37-38, 41, 43)
Fluid and soil load combinations (Concrete International 35 (5) 2013 : 47-51)
Food safety : handling problems and solutions part 2 (Food & Beverage Asia (August/September)
2011 : 38-40)
Formulating more natural products : a discussion (Cosmetics & Toiletries 128 (1) 2013 : 48, 50-51)
Glucose oxidase-mediated gelation : a simple test to detect glucose in food products (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 60 (36) 2012 : 8963-8967)
Green tea prevents obesity by increasing expression of insulin-like growth factor binding protein1 in adipose tissue of high-fat diet-fed mice (Journal of Agricultural and Food Chemistry
60 (36) 2012 : 8917-8923)
Growth and application of ZnO nanostructures (International Journal of Applied Ceramic
Technology 10 (5) 2013 : 814-838)
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Health benefits of almonds beyond cholesterol reduction (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (27) 2012 : 6694-6702)
Healthier future for gums and jellies (Food & Beverage Asia (August/September) 2011 : 20-22)
Healthy makeover for fine bakery (Food & Beverage Asia (August/September) 2011 : 26-27)
Hemicellulose in pulp affects paper properties and printability (Appita 66 (2) 2013 : 139-144 )
The impact of food safety modernisation act on Asia Pacific (Food & Beverage Asia
(August/September) 2011 : 31-33)
Influence of maize flour particle size on gluten-free breadmaking (Journal of the Science of Food
and Agriculture 93 (4) 2013 : 924-932)
Inhibiting cathepsin G to protect against photoaging and infra'aging (Cosmetics & Toiletries
128 (9) 2013 : 658, 660, 662-666)
Ionic diffusion oxidation model of uranium (Journal of the American Ceramic Society 96 (9)
2013 : 2943-2949)
Joining of SiC fiber-bonded ceramics using silver, copper, nickel, palladium, and silicon-based alloy
interlayers (International Journal of Applied Ceramic Technology 10 (5) 2013 : 801-813)
Kinetic model for the formation of acrylamide during the finish-frying of commercial french fries
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (36) 2012 : 9321-9331)
A lead-free and high-energy density ceramic for energy storage applications (Journal of the
American Ceramic Society 96 (9) 2013 : 2699-2702)
Liquid lignin as fuel : a new process provides a significant first step toward producing lignin for
value-added markets (Paper 360° 8 (2) 2013 : 40)
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Low-cost, damage-free patterning of lead zironate titanate films (Journal of the American
Ceramic Society 96 (9) 2013 : 2799-2805)
New innovations for the study of fibre furnish characteristics (Appita 66 (1) 2013 : 39-44)
New testing instruments for the papermaking process (Appita Journal 66 (2) 2013 : 127-131)
Paints and coatings in step with the green building movement (Coatings Tech 10 (8) 2013 :
20-28)
Polyphenols and health : current state and progress (Journal of Agricultural and Food Chemistry
60 (36) 2012 : 8773-8775)
Preparation and enhancement of oral bioavailability of curcumin using microemulsions vehicle
(Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (29) 2012 : 7137-7141)
Removal of formaldehyde from air using functionalized silica supports Environmental Science &
Technology 46 (24) 2012 : 13354-13360)
Rethinking optical fiber : new demands, old glasses (Journal of the American Ceramic Society
96 (9) 2013 : 2675-2692)
Sapphire : an extreme performer (Ceramic Industry 163 (10) 2013 : 14-16)
Simultaneous extraction and quantitation of carotenoids, chlorophylls, and tocopherols in
Brassica vegetables (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (29) 2012 : 7238-7244)
Specialty thermoplastic elastomer compounds for medical applications (Rubber World
248 (3) 2013 : 30-32)
Structured surfactant systems for improved, lasting deposition of perfume on skin and hair
(Cosmetics & Toiletries 128 (1) 2013 : 34, 36-38, 40-41)
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Talking shop : Chinese sanitary ware output (Asian Ceramics (October 2013) : 62)
Understand the basics of process analytical technology (Chemical Engineering Progress
109 (8) 2013 : 40-44)
Young's modulus of elasticity of carbon-bonded alumina materials up to 1450 C (Journal of the
American Ceramic Society 96 (9) 2013 : 2958-2965)
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INFORMATION FILES
IF 89 (51)

Advances and ongoing challenges in the development of gluten-free baked
goods (Cereal Foods World 58 (6) 2013 : 298-303)

IF 98 (111)

Analysis of pesticide residues in strawberries and soils by GC-MS/MS, LCMS/MS and two-dimensional GC-time-of-flight MS comparing organic
and integrated pest management farming (Food Additives & Contaminants :
Part A 31 (2) 2014 : 262-270)

IF 31 (189)

Annual weight management ingredient survey (Prepared Foods 182 (12) 2013 :
11-12, 14, 16, 19-22)

IF 92 (181)

Brick industries under fire : funding changes to improve economic outlook
(Asian Ceramics (November) 2013 : 20-22, 24, 26)

IF 43 (14)

Carbon nanofluidics of rapid water transport for energy applications
(Chemical Society Reviews 43 (2) 2014 : 565-576)

IF 112 (48)

Cellulosic bioproducts will be important to pulp and paper (Paper 360 8 (6)
2013 : 18-19)

IF 19 (40)

Cereal fiber and health : current knowledge (Cereal Foods World 58 (6) 2013 :
309-313)

IF 27 (22)

The changing face of fire detection (International Fire Protection March (57)
2014 : 43-44, 46)

IF 91 (94)

Comparative pharmacological and phytochemical investigation on the woundhealing effects of the frequently used essential oils (Journal of Essential Oil
Research 26 (1) 2014 : 41-49)

IF 35 (265)

Composition of garlic essential oil (Allium sativum L.) as influenced by drying
method (Journal of Essential Oil Research 26 (2) 2014 : 91-96)
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IF 32 (28)

Concrete with recycled glass as fine aggregates (ACI Materials Journal 111 (1)
2014 : 47-57)

IF 81 (128)

Cosmetic formulary (HAPPI (Household & Personal Products Industry) 50 (12)
2013 : 16, 18, 20-21)

IF 107 (107)

Development of a new modelling tool (FACET) to assess exposure to chemical
migrants from food packaging (Food Additives & Contaminants : Part A
31 (3) 2014 : 444-465)

IF 107 (105)

Development of an antimicrobial material based on a nanocomposite cellulose
acetate film for active food packaging (Food Additives & Contaminants :
Part A 31 (3) 2014 : 342-353)

IF 32 (32)

Environmental and economic of flooring building materials (Applied
Environmental Research 36 (2) 2014 : 47-59)

IF 100 (378)

Essential preservation (Soap, Perfumery & Cosmetics 86 (10) 2013 : 49-50, 53, 55)

IF 34 (247)

Evaluation and single-laboratory verification of a proposed modification to the
U.S. Food and Drug Administration Method for detection and identification
of Campylobacter jejuni or Campylobacter coli from raw silo milk (Journal
of AOAC International 96 (6) 2013 : 1336-1342)

IF 51 (185)

Female condoms for prevention, protection & pleasure (Rubber Asia 28 (5) 2013 :
114-115)

IF 19 (41)

Fiber separation from ground corn flour using an electrostatic method (Cereal
Chemistry 90 (6) 2013 : 535-539)

IF 128 (19)

Hot heads keeping cool with glass technology (Asian Glass (April/May) 2014 :
57-58, 60, 62, 64, 67)

IF 135 (84)

Influence of acidification, pasteurization, centrifugation and storage time and
temperature on watermelon juice quality (Journal of the Science of Food
and Agriculture 93 (15) 2013 : 3863-3869)
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IF 51 (186)

Manufacturing technology of V-belts (The Rubber International 16 (4) 2014 :
39-45)

IF 27 (21)

Meeting the challenges of fire protection (International Fire Protection August
(55) 2013 : 42-44)

IF 142 (118)

Nanostructured ceramics (Ceramic Industry 163 (12) 2013 : 13-15)

IF 42 (10)

Optimization of gas adsorption porosimetry for geopolymer analysis (Journal of
the American Ceramic Society 96 (11) 2013 : 3643-3649)

IF 81 (131)

Organic massage oil from hallstar (HAPPI (Household & Personal Products
Industry) 50 (10) 2013 : 16, 18, 20, 22)

IF 116 (40)

Plasmonic solar water splitting (Energy & Environmental Science 5 (1) 2012 :
5133-5146)

IF 32 (31)

Practical approach for assessing lightweight aggregate potential for concrete
performance (ACI Structural Journal 111 (2) 2014 : 123-132)

IF 81 (129)

Premium sulfate-free shampoo from innospec (HAPPI (Household & Personal
Products Industry) 51 (3) 2014 : 14,17-18)

IF 31 (188)

Probiotics in bread and baked products : a new product category (Cereal Foods
World 58 (6) 2013 : 293-296)

IF 32 (30)

Resistance factors for lightweight concrete members (ACI Structural Journal
111 (1) 2014 : 103-111)

IF 50 (216)

The road ahead for high phthalates (Plastic Engineering 69 (10) 2013 : 48-50)

IF 100 (377)

Six common criteria for cosmetic claims (Cosmetics & Toiletries 128 (10)
2013 : 704, 706)
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IF 116 (41)

Solar hydrogen production with semiconductor metal oxides : new directions in
experiment and theory (Physical Chemistry Chemical Physics 14 (1) 2012 :
49-70)

IF 32 (29)

Spent fluid catalytic cracking catalyst for improving early strength of portland
cement (ACI Materials Journal 111 (1) 2014 : 59-65)

IF 8 (110)

A study of process optimization of extraction of oil from fish waste for use as a
low-grade fuel (Journal of the American Oil Chemist's Society 90 (12) 2013
: 1903-1915)

IF 107 (106)

Sustainable (food) packaging - an overview (Food Additives & Contaminants :
Part A 31 (3) 2014 : 396-401)

IF 110 (175)

Variation of VOCs inside a new car during the first year and their relationship
to temperature (Applied Environmental Research 36 (2) 2014 : 69-75)

IF 81 (130)

Velvety sun care spray high protection (HAPPI (Household & Personal Products
Industry) 50 (11) 2013 : 16, 18, 20-21)

IF 23 (27)

Weight reduction and improved performance in automotive applications (Plastic
Engineering 69 (10) 2013 : 44-46)
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บทความวารสารไทย
4G Thailand ภารกิจเปนไปได กับการยกระดับสื่อสารไรสายไทย (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 336
(Jul. 2013) 55-63)
Daily Cup Black Gram Bean เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดํา (อาหาร 43, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 51-52)
DropBox เครื่องมือทรงคุณภาพแหงการบริหารจัดการขอมูล (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 337 (Aug. 2013)
67-75)
E-WASTE เรื่องไมเล็กในอินเดีย (MODERN MANUFACTURING MAGAZINE 10, 120 (Feb. 2013)
82-85)
Flex Aero Technology กังหันกาซทรงประสิทธิภาพ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556)
76-77)
Gluten Free ขนมปงกรอบ ปลอดแปงสาลี (ประชาคมวิจัย 18, 103 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 15-16)
Smart Phone กระแสหลักแหงโลกสื่อสารไรสาย ตอน2 (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส 388 (ก.ค.
2556) 117-131)
ULTRABOOK โนตบุกประหยัดพลังงานเพื่อสํานักงาน (MODERN MANUFACTURING
MAGAZINE 11, 122 (Apr. 2013) 112)
VITAMIN กินแลวดีไหม? (SME THAILAND 9, 99 (มี.ค. 2556) 106-107)
Vitual Office ในมุมมองผูดแู ลระบบเครือขาย (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 335 (Jun. 2013) 43-53)
กระดาษรีไซเคิลบูมเต็มที่จีน-อินเดีย กําลังมาเปนดาวรุง (THAILAND INDUSTRIAL TODAY 5, 58
(Apr. 2013) 55-58)

- 19 -

การจัดเก็บขอมูลและการสํารองขอมูลในมุมมองผูดูแลระบบเครือขาย (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 337
(Aug. 2013) 41-44)
การเตรียมความพรอมรองรับการเขาสู AEC ของอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑกระดาษ
(วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9, 31 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 8-11)
การนําเวยโปรตีนมาใชในนักกีฬา (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 155 (ก.พ. 2556) 4-7)
การปรับปรุงคุณภาพดินสอพองใหปลอดภัยจากเชื้อจุลนิ ทรียโดยใชเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมา
(TINT MAGAZINE issue 26 ( Jan - Feb) 4-6)
การออกแบบชุดรองลื่นแบบกลิ้งสัมผัสในชุดลูกรัดโลหะ โดยใชเม็ดลูกกลิ้งมาตรฐาน (วิศวกรรมสาร
66, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2556) 33-41)
กําจัดมอดและดวงงวงชางดวยกาซไนโตรเจน ตนทุนต่ํา ไรสารตกคาง (UPDATE 28, 310 (ส.ค. 2556)
88-90)
"ขนมคางคาว" ตลาดเกาหอง บางปลามา (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 564 (ธ.ค. 2556) 100-101)
ขอเท็จจริงการจัดการกากกัมมันตรังสีของไทย (TINT MAGAZINE issue 25 (Oct-Nov 2012) 4-6)
ขาวพญาลืมแกง พืชพรรณล้าํ คาของคนน้ําหนาว เพชรบูรณ วิสาหกิจชุมชนผลิตตอบสนองผูบริโภค
(เทคโนโลยีชาวบาน 26, 569 (ก.พ. 2557) 48-49)
ขาวเพื่อความงาม...คุณคาที่มากกวาอิ่ม (ประชาคมวิจยั 18, 103 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 9-10 )
ความทาทายในการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (MODERN MANUFACTURING
MAGAZINE 11, 122 (Apr. 2013) 76-79)
ความเหมือนทีแ่ ตกตางไมใชเรื่องยากกับการจัดการโซอุปทานแบบ Lean และ Agile (ตอนที่ 1)
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 19, 246 (พ.ค. 2556) 99-103)
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คารโบไฮเดรต ก็ผอมไดในมื้อสําคัญอาหารเชา (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 556 (1 ส.ค. 2556) 116-117)
เครื่องสี-เครื่องคั่ว กาแฟสด งานเดนจากเทคนิคเชียงใหม (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 567 (ม.ค. 2557) 78)
เครื่องอบแหงขาวแตนใชพลังงานรวมฝมือ ราชมงคลลานนา ลําปาง (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 564
(ธ.ค. 2556) 92-93)
โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สารสายใจไทย 34, 1 (เม.ย. 2555) 4-10)
จักรยานครกระเดื่องตําขาว ปน 1 คน ตําขาว 12 ครก (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 10 (2556) 18-23)
จากไตหวัน สูเมืองไทย "ซูกนิ ีแฟนซี" (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 564 (ธ.ค. 2556) 20, 22)
จากรวงขาวในนามาเปนผลิตภัณฑจากขาวขึ้นชื่อที่ทุงสมอ (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 556 (1 ส.ค. 2556)
76-77)
"ชะเอมเทศ" จากยาแกไอ สูไวทเทนนิ่ง (จดหมายขาว 5, 4 (เม.ย. 2556) 3)
ชาสมุนไพร เหงือกปลาหมอผลงานวิทยาลัยอาชีพอัมพวา (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 569 (ก.พ. 2557) 74)
เชื้อจุลชีพมีประโยชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร? (วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ 2, 1 (เม.ย. 2556)
14-15)
ซอฟตแวรโอเพนซอรซ ทางเลือกของนักวิจัย (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 33, 3
(ก.ค.-ก.ย. 2556) 206-216)
ตนแบบเครื่องผลิตน้ําตาลจากลําไยแกปญหาลําไยลนตลาด ราคาตกต่ํา (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 8
(2556) 66-70)
ตลุยของใหม Windows 8.1 Pro Preview (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 337 (Aug. 2013) 87-93)
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ตามถั่วพื้นบานอีกครั้ง ตอน ถั่วเหลืองตาแดงกวาง (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 569 (ก.พ. 2557) 106)
เทคโนโลยีสีเขียว : เพื่อการดัดแปรวัสดุชวี ภาพไคโตซานและการประยุกต (TINT MAGAZINE
issue 26 ( Jan - Feb) 8-12)
"เทคโนโลยีอุปกรณ ตรวจวัดสภาพจราจร" (วิศวกรรมสาร 66, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2556) 53-66)
น้ํามันมะกอกกับสุขภาพ (อาหาร 43, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 23-26)
แนวทางการทดสอบระบบ Wireless LAN บนเครือขาย (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 337 (Aug. 2013) 41-44)
บําบัดเครียด...ดวยอาหาร (SME THAILAND 7, 77 (Apr. 2011) 104-105)
ปกปองสายตาดวยขาวโพด (อาหาร 43, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 46-52)
ปลูกละมุดในกระถางเทคนิคการปลูกไมผลแบบประหยัดเนื้อที่ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 8 (2556) 4-7)
ปลูกหญาใหไดพลาสติก (UPDATE 28, 310 (ส.ค. 2556) 61-64)
ปอง รักษา ขอเขาเสื่อม (วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 9, 31 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 29-31)
ปุยมูลดวง อพท. ปุยอินทรีย 100% ธาตุอาหารสูงเกินมาตรฐาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 8 (2556)
60-65)
เปลี่ยนเศษอาหารเปนถาน ดวยเตาเผาถานแนวตั้งแบบถัง 200 ลิตร (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 8 (2556)
76-79)
เปดขวด "น้ําจิม้ สุก้"ี (ฉลาดซื้อ 20, 152 (ต.ค. 2556) 24-30)
ผลของการใชรังสีแกมมา ตอคุณภาพของขาว (อาหาร 43, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 19-22)
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ผลิตภัณฑจกั สานคลุม บานคลองโอน โอท็อป 3 ดาว ผลิตไมพอขาย (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 569
(ก.พ. 2557) 101-101)
หญายักษเนเปยรสูพลังงานยิง่ ใหญฝนที่ยังไมเปนจริงของคนไทย (MODERN MANUFACTURING
MAGAZINE 11, 122 (Apr. 2013) 72-75)
พลังงานทดแทนกับภูมิปญญาปราชญชาวบาน (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 567 (ม.ค. 2557) 76-77)
พลังงานนิวเคลียร กับการใชประโยชน (TINT MAGAZINE issue 27 (May-Jun 2013) 15-18)
พลังและอารมณดีเพิ่มไดดว ยอาหาร (TINT MAGAZINE issue 25 (Oct-Nov 2012) 28-29)
พลุและดอกไมไฟ อันตรายที่ไมควรมองขาม (ฉลาดซื้อ 20, 152 (ต.ค. 2556) 9-18)
พอลิเมอรไฮโดรเจลฉลาด (Smart Hydrogel Polymer) : การเตรียม สมบัติ และการใชงาน
(พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 87 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 21-27)
พัฒนาการของ Virtual Office กับยุคของเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูง (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 335
(Jun. 2013) 37-42)
พิษจาก "ขยะอิเล็กทรอนิกส" (วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ 2, 1 (เม.ย. 2556) 16-17)
เพชรน้ําเอกแหงพงไพร จุลนิ ทรียจาวปลวกน้ําหมักขั้นเทพ สุดยอดปจจัยการผลิตเพาะเห็ดโคน 9 ครั้ง
ใน 1 ป (เกษตรกรรมธรรมชาติ 16, 10 (2556) 4-13)
เพาะเห็ดฟางตะกราจากตนธูปฤาษีและเตยหอมวัสดุทดแทนฟางจากทองทุง (เกษตรกรรมธรรมชาติ
16, 10 (2556) 46-54)
ฟกขาวผลไมจากสวรรค (UPDATE 28, 310 (ส.ค. 2556) 45-50)
ไฟโตสเตอรอล...ไฟโตนิวเทรียนทในน้ํามันรําขาว (อาหาร 43, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 28-32)
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เภสัชจุฬาฯ หยิบกาวไหมมาทําแผนปดแผล (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 569 (ก.พ. 2557) 72-73)
มข. กาวไปอีกขั้นผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากใบออย (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 568 (ก.พ. 2557) 83-84)
"มะขามปอม" กินเปนยา ขายเปนเงินวันนี้...กิโลกรัมละ 200 บาท (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 564 (ธ.ค.
2556) 120)
แมลงสาบหุนยนตผูพิทักษโลก (TINT MAGAZINE issue 26 ( Jan - Feb) 24-25)
ยานยนตไฟฟาโอกาสกับความทาทายของเรา (ชางพูด ฉ. 5/55 (พ.ค.-ธ.ค. 2555) 10-11)
ยาปลุกนกเขา (แผนปจจุบัน) ในยาแผนโบราณบํารุงรางกาย (ฉลาดซื้อ 20, 152 (ต.ค. 2556) 31-36)
รองเทาสุขภาพ ผลงาน...วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 568 (ก.พ 2557) 93)
ระบบขนสงอัจฉริยะ (ชางพูด ฉ. 5/55 (พ.ค.-ธ.ค. 2555) 8-9)
ระบบสนับสนุนผูเรียนในการศึกษาทางไกล (วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 7, 6 (2555) 32-42)
รูจักกับ Cloud Storage พระเอกตลอดกาลของงานจัดเก็บขอมูล (ไมโครคอมพิวเตอร 31, 337 (Aug.
2013) 45-53)
รูทันภัย...โรคภูมิแพ (FOR QUALITY 19, 183 (Jan. 2013) 44-45)
เรียนรูการทํากําไรจากธุรกิจที่อัตราผลกําไรต่ํา (Law Profit Margin) จากรานอาหารบุฟเฟต (MODERN
MANUFACTURING MAGAZINE 11, 122 (Apr. 2013) 80-83)
โรคปรสิตในผึ้ง (จดหมายขาวสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 12, 2 (ธ.ค. 2555-ม.ค. 2556) 1-3)
โรคออฟฟศซินโดรม (office syndrome) (สารสายใจไทย 35, 2 (ส.ค. 2556) 20-21)
โรงน้ําแข็งถึงเวลาเปลี่ยนแปลง (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 20, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 78-83)
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โรงบําบัดน้ําเสีย คําตอบของคลองน้ําเนา? กรณีศึกษา คลองแสนแสบ (วิศวกรรมสาร 66, 3 ( พ.ค.-มิ.ย.
2556) 42-56)
เลือกบริโภคแหนมอยางไร ใหปลอดภัยจาก Salmonella spp.. (TINT MAGAZINE issue 27 (May-Jun
2013) 4-6)
วช. นําผลงานประดิษฐไทยคนควารางวัลไตหวัน (UPDATE 28, 313 (พ.ย. 2556) 121)
วิทยาศาสตรการกีฬาผูสูงอายุ (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 150 (ม.ค. 2556) 2-3)
วิทยาศาสตรของการออกกําลังกายในน้ํา (ตอนที่ 2 คําถามที่ยังไมเคยตอบ) (สารวิทยาศาสตรการกีฬา
13, 149 (ธ.ค. 2555) 4-7)
วิธีการประเมินสําหรับลดแรงกดอัดของหลังสวนลางในงานบรรจุผลิตภัณฑ (FOR QUALITY 19, 183
(Jan. 2013) 29-33)
เวียนศรีษะ โลกหมุน ออนแรง อยามองขาม! มีสิทธิ์เปนโรคน้ําในหูไมเทากัน (MODERN
MANUFACTURING MAGAZINE 11, 122 (Apr. 2013) 114)
สจล. พบสามวัสดุนาโนทางธรรมชาติ เก็บน้ํามันไดยอดเยี่ยม (UPDATE 28, 310 (ส.ค. 2556) 86-87)
สปาเรดอน (TINT MAGAZINE issue 26 ( Jan - Feb) 15-18)
สมบัติของคอนกรีตชนิดอัดแนนตัวไดผสมเถาแกลบไมบดปริมาณสูง (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) 20-27)
สมอ. ยกระดับใบรับรองผลิตภัณฑรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสรางภูมิคุมกันเศรษฐกิจผันผวน
(INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 19, 246 (พ.ค. 2556) 55-61)
สมุนไพรลดน้าํ ตาลในเลือด (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 87 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 10-14)
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"สายไฟฟาทนไฟยิ่งยวด สําหรับวงจรไฟฟาชวยชีวิต" (วิศวกรรมสาร 66, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2556) 67-71)
เสนียด...ยาดี บํารุงปอดในอดีต (เทคโนโลยีชาวบาน 25, 556 (1 ส.ค. 2556) 92-93)
แสงสุดทายกอนตะวันจะลับขอบฟา (MODERN MANUFACTURING MAGAZINE 10, 120
(Feb. 2013) 70-73)
หนังควาย "เค็ม" สูตรโบราณที่บานดอนเชียงบาน (เทคโนโลยีชาวบาน 26, 564 (ธ.ค. 2556) 118-119)
หมอแปลงใชน้ํามันจากพืชเปนของเหลวฉนวน ชวยลดความเสี่ยงจากไฟไหม (INDUSTRIAL
TECHNOLOGY REVIEW 19, 246 (พ.ค. 2556) 79-91)
หวานๆ ฉ่ําๆ กับแตงโม (ผูส งออก 27, 617 (ส.ค. 2556) 90-91)
เห็ดปามีประโยชนบริโภคได (ผูสงออก 27, 618 (ก.ย. 2556) 98-99)
อุตสาหกรรมเหล็กไทย:พลังงานสะอาดพลังงานสีขาว (MODERN MANUFACTURING 10, 116
(ต.ค. 2012) 84-87)
แอสตาแซนธิน สารตานอนุมูลอิสระ สีแดงจากธรรมชาติ (อาหาร 43, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 83-86)
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กฤตภาค
ก14245

8 ขั้นตอนลดตนทุนผลิต 'ขาว' (เดลินิวส ฉ. 23,329 (27 ส.ค. 2556) 28)

ก14241

กฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยเรื่องการติดฉลากสินคาอาหาร (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9104
(26 ส.ค. 2556) 12)

ก14257

กรมประมงจับมือกรมเจาทาลดปญหาการสงสินคาไปอียู (เดลินิวส ฉ. 23,331 (29 ส.ค.
2556) 24)

ก14206

'กรีน' นวัตกรรมยั่งยืน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9098 (20 ส.ค. 2556) 9)

ก14211

'กลวยเตา'ดับพิษไข (คมชัดลึก 12, 4323 (21 ส.ค. 2556) 12)

ก14243

กลานาโยน (เดลินิวส ฉ. 23,328 (26 ส.ค. 2556) 26)

ก14236

กวาขวบปละมั่ง 'โรหิสรัตน'สูผลสําเร็จ3รางวัล...องคการสวนสัตว (คมชัดลึก 12, 4327
(25 ส.ค. 2556) 6)

ก14252

เกษตรเชียงใหมชูเทคโนฯเพาะปลูกดันรายได'พริกหวาน'พุง1ลานตอป (กรุงเทพธุรกิจ
26, 9106 (28 ส.ค. 2556) 6)

ก14209

เกษตรฯจัดระเบียบพันธุทุเรียนพื้นเมืองใหม (สยามรัฐ 64, 22031 (21 ส.ค. 2556) 18)

ก14229

ขับเคลื่อนนโยบายโซนนิ่งพัฒนาการเกษตรไทยสูความยัง่ ยืน (แนวหนา 34, 11818
(23 ส.ค. 2556) 13)

ก14235

ขึ้นเหนือเยี่ยมชม 'เชียงใหมเฟรชมิลค'ฟารมโคนมมาตรฐานแหงอาเซียน (คมชัดลึก
12, 4327 (25 ส.ค. 2556) 6)

ก14234

คิดดี : ความรู เรื่องการเลือกใชกระจกในการออกแบบอาคาร (เดลินิวส ฉ. 23,326
(24 ส.ค. 2556) 10)
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ก14213

เครื่องประดับจากนอกโลก (กรุงเทพธุรกิจ 12, 9100 (22 ส.ค. 2556) 3)

ก14250

โครงการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทับสะแกตนแบบเทคโนโลยีอันล้ําสมัย (เดลินวิ ส
ฉ. 23,330 (28 ส.ค. 2556) 15)

ก14212

โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทับสะแกตนแบบเทคโนโลยีอันล้ําสมัย
(กรุงเทพธุรกิจ 26, 9100 (26 ส.ค. 2556) 2)

ก14255

จุฬาฯ ทําสําเร็จ 'สารนาโน' เปดแล็บแชรความรูภาคธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9107
(29 ส.ค. 2556) 9)

ก14214

ชาเขียวใบหมอนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (สยามรัฐ 64, 22032 (22 ส.ค. 2556) 16)

ก14217

ใชพื้นที่คุกเนรมิตศูนยขาวอินทรียชูขาวหอมพันธุลูกผสม 'ไรซเบอรรี่' (คมชัดลึก
12, 4322 (20 ส.ค. 2556) 12)

ก14232

ใชอินทรียสาร ฟนฟูทะเลสาบสงขลา (เดลินิวส ฉ. 23,326 (24 ส.ค. 2556) 6)

ก14192

ดอกไมกนิ ได (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9094 (16 ส.ค. 2556) 15)

ก14223

ดันกทม. ศูนยกลางทับทิมโลก เอกชนไทย-ปากีสถานหนุน เรงเจรจาคาเอฟทีเอ7สาขา
(เดลินวิ ส ฉ. 23,324 (22 ส.ค. 2556) 7)

ก14221

เดินหนารางแผนแมบทปาลม สศก.เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นภาคสวนที่เกีย่ วของ
วางแผนพัฒนาระยะยาว (แนวหนา 34, 11817 (22 ส.ค. 2556) 13)

ก14207

ตนโคคลาน (เดลินิวส ฉ. 23,303 (21 ส.ค. 2556) 24)

ก14208

ตะลิงปลิงแชอิ่ม OTOP 4 ดาว กลุมแมบานเกษตรกรคลองสี่ (สยามรัฐ 64, 22031 (21 ส.ค.
2556) 18)

- 28 -

ก14244

'ถานอัดแทงไมยาราบยักษ' จากวัชพืชสูพลังงานทดแทน (เดลินวิ ส ฉ. 23,329 (27 ส.ค.
2556) 4)

ก14196

ทับสะแก ภูมสิ วนมะพราวสูวิสาหกิจชุมชน (แนวหนา 34, 11813 (18 ส.ค. 2556) 19)

ก14205

ไทยวิจัยสําเร็จผลิต'ถั่งเชาดักแดไหม' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9098 (20 ส.ค. 2556) 7)

ก14260

นครนายก พรอมขับเคลื่อนวาระแหงชาติดา นการสหกรณ (แนวหนา 34, 11824 (29 ส.ค.
2556) 9)

ก14200

น้ําพริกคุณตา ของดีเมืองมหาชัย (สยามรัฐ 64, 22030 (20 ส.ค. 2556) 16)

ก14193

'เนกไทไหม' โกมลผาโบราณสูผลิตภัณฑติดดาวเมืองแพร (คมชัดลึก 12, 4019 (17 ส.ค.
2556) 14)

ก14248

ปฎิบัติการ 'ฝนหลวง' เติมน้าํ ในเขื่อนรับมือใชน้ํา 'ภาคเกษตร'ฤดูแลงหนัก (คมชัดลึก
12, 4329 (27 ส.ค. 2556) 12)

ก14224

ประโยชนของเงาะ (เดลินิวส ฉ. 23,324 (22 ส.ค. 2556) 24)

ก14227

ปศุสัตวขับเคลื่อนยุทธศาสตรโคนม เล็งภาคเหนือตอนบนเหมาะสมที่สุด (คมชัดลึก
12, 4325 (23 ส.ค. 2556) 12)

ก14233

ปองกันมะเร็งปากมดลูกดวยวัคซีน (เดลินวิ ส ฉ. 23,326 (24 ส.ค. 2556) 28)

ก14199

ผลงานวิจัยขาวไทย (3) (คมชัดลึก 12, 4319 (19 ส.ค. 2556) 12)

ก14237

พฤติกรรมผูบริโภค 'มาเลเซีย' (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9103 (25 ส.ค. 2556) 7)

ก14220

พันธุขาวปา (แนวหนา 34, 11817 (22 ส.ค. 2556) 13)

ก14225

เพาะกุงการตนู เตรียมสงคืนธรรมชาติ (เดลินิวส ฉ. 23,324 (22 ส.ค. 2556) 24)
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ก14253

เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีแปรรูปไผตอยอดสูวัตถุดิบธุรกิจอาหารสัตว (คมชัดลึก 12, 4331
(29 ส.ค. 2556) 12)

ก14195

ฟาง-กากมะพราว-ดอกธูปฤาษี วัชพืชไทยเก็บน้ํามัน (เดลินิวส ฉ. 23,320 (16 ส.ค. 2556) 26)

ก14242

ฟนปลูกขาวไรในพื้นทีภ่ าคใตเนนกินเองในยุคขาวสารแพง (คมชัดลึก 12, 4328 (26 ส.ค.
2556) 12)

ก14222

'ภูพยัคฆ' จุดเรียนรูและขยายผล'นาขั้นบันได' ตามหลักวิชาแผนใหม (แนวหนา 34, 11817
(22 ส.ค. 2556) 15)

ก14249

ภูพยัคฆจุดเรียนรูและขยายผล'นาขั้นบันได'ตามหลักวิชาแผนใหม (เดลินิวส ฉ. 23,330
(28 ส.ค. 2556) 24)

ก14197

มกอช. เรงปรับมาตรฐานสอบสินคา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9097 (19 ส.ค. 2556) 7)

ก14230

มะละกอยักษ 'เรด แคริเบียน' ทนทานตอโรคจุดวงแหวน (เดลินวิ ส ฉ. 23,325 (23 ส.ค.
2556) 26)

ก14240

เมื่อหัวใจเตนผิดจังหวะ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9104 (26 ส.ค. 2556) 3)

ก14198

'แมงกะพรุนกลอง' สัตวมีพษิ ทรงพลัง (คมชัดลึก 12, 4321 (19 ส.ค. 2556) 10)

ก14238

ยุทธวิธี 'รักษาแบบองครวม'การแพทยแนวใหมชวยเด็ก 'พิการเคลื่อนไหว' (เดลินวิ ส
ฉ. 23,327 (25 ส.ค. 2556) 4)

ก14226

ยุทธศาสตร 'ทีแบน' 'ดันไทยปลอดแรใยหิน 100%' (คมชัดลึก 12, 4325 (23 ส.ค. 2556) 10)

ก14228

รักษามะเร็งแบบใหม ใชความเย็น-ฝงแรไอโอดีน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9101 (23 ส.ค. 2556)
15)

ก14204

รัฐออกทีไออารก.ย. ผลิตไฟฟาหญาเนเปยร (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9098 (20 ส.ค. 2556) 6)
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ก14210

ราชาปลาเค็ม 'โอท็อปตากใบ' มุงกรุงขายงาน 'ของดีแดนใต' (คมชัดลึก 12, 4323 (21 ส.ค.
2556) 12)

ก14247

โรคกระดูกคอจากการใชคอมพิวเตอร (คมชัดลึก 12, 4329 (27 ส.ค. 2556) 7)

ก14231

โรคหลอดเลือดสมองปองกันได กอนเปนอัมพาต (คมชัดลึก 12, 4326 (24 ส.ค. 2556) 8)

ก14258

ลดการนําเขาดวย'ซิลเวอรนาโนจุฬาฯ' (เดลินิวส ฉ. 23,331 (29 ส.ค. 2556) 10)

ก14191

วช. จัดมหกรรมงานวิจยั แหงชาติ ระดมกวา 600 ผลงานออกนําเสนอมุงพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน (แนวหนา 34, 11811 (16 ส.ค. 2556) 13)

ก14201

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตําบลบานขาว 'เดินตามแนวพระราชดําริมีความสุขแลว'
(สยามรัฐ 64, 22030 (20 ส.ค. 2556) 16)

ก14251

ศูนยศึกษาอาเซียน @อุบลฯ นํา 'บวร โมเดล' สูชุมชนรับเอซี (คมชัดลึก 12, 4330 (28 ส.ค.
2556) 10)

ก14256

สมารทฟารมเมอร ทิศทางการผลิตสินคาเกษตรเพื่ออนาคต (เดลินวิ ส ฉ. 23,331 (29 ส.ค.
2556) 24)

ก14254

สยบฤทธิ์ น้ํายางพารา (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9107 (29 ส.ค. 2556) 9)

ก14216

สวก. โชวเครือ่ งปลูกขาวในงานวิจยั นวัตกรรมตนแบบเพื่อ'ชาวนา'ไทย (คมชัดลึก
12, 4322 (20 ส.ค. 2556) 12)

ก14218

'สิ่งทอ' นวัตกรรมไรจุดจบ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 9099 (21 ส.ค. 2556) 9)

ก14246

หนุนสินคา 'สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร' สูตลาดโลก (เดลินิวส ฉ. 23,329 (27 ส.ค. 2556) 28)

ก14194

หลอดไฟชีวภาพจากนิเวศแบคทีเรีย (คมชัดลึก 12, 4019 (17 ส.ค. 2556) 14)
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ก14239

หลักการ 'จัดหองนอน' ชวยใหผอนคลายหลับสบาย (เดลินิวส ฉ. 23,327 (25 ส.ค. 2556) 4)

ก14202

หุนยนตมินิ เพือ่ นคลายเหงาผูสูงวัย (เดลินวิ ส ฉ. 23,322 (20 ส.ค. 2556) 10)

ก14219

อย. ยกเครื่องคุมครองผูบริโภค พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ (แนวหนา 34, 11816
(21 ส.ค. 2556) 21)

ก14203

อย. รางหลักเกณฑการผลิต-นําเขาเครื่องสําอางควบคุมเตรียมรับ AEC (แนวหนา
34, 11815 (20 ส.ค. 2556) 21)

ก14259

อินทัช นอมนําแนวพระราชดําริฯสูโรงเรียนวัดปากสมุทรเปด 'ศูนยการเรียนรูผลิตภัณฑ
ซีเมนตเปลือกหอยแมลงภู' (สยามรัฐ 64, 22039 (29 ส.ค. 2556) 8)

ก14215

อินทัชนอมนําแนวพระราชดําริฯ ขยายผลสูประชาชนชาวสุรินทร (สยามรัฐ 64, 22031
(22 ส.ค. 2556) 16)

