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BOOK, THESES AND PAMPHLETS
ANALYTICAL CHEMISTRY
Period

International Symposium on Separation and Characterization of Natural and Synthetic
Macromolecules (SCM-4) (4th : 2009 : Amsterdam, The Netherlands).
Separation and characterization of natural and synthetic macromolecules (SCM-4) :
papers presented at the ... Amsterdam, The Netherlands, 28-30 January, 2009 / edited by
Peter J. Schoenmakers, Robert Smits, Janusz Pawliszyn. Amsterdam : Boston, c2009.
viii, 1-96 p.

Period

Symposium in vino Analytica Scientia (6th : 2009 : Angers, France).
Vino analytica scientia : a selection of papers presented at the ... Angers, France,
2-4 July, 2009 / edited by Chantal Maury and Purnendu K. Dasgupta. Amsterdam :
Boston, c2010. viii, 239 p.

Period

Young analytical chemists in China : spcial issue / edited by Qun Fang, Purnendu K.
Dasgupta. Amsterdam : Elsevier, c2009. 150 p.

COMPILING FILES
BSTI
CF-42

ตะไครหอม (Citronella grass) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
628.53
THEo

Theodore, Louis.
Air pollution control equipment calculations / Louis Theodore. Hoboken, N. J. :
John Wiley & Sons, c2008. xii, 574 p. (Environmental engineering).
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FOOD & FOOD TECHNOLOGY
Ref.
664.06
NRC
Food chemicals codex : supplement 1-2 / by authority of the United States
8th ed.
Pharmacopeial Convention, Rockville, MD. : The United States Pharmacopeial
Suppl.1-2
Convention, c2012. 2 v.
GLASS
621.36
CHA

Characterization of optical materials / editor, Gregory J. Exarhos ; series editors,
C. Richard Brundle and Charles A. Evans, Jr. New York, N. Y. : Momentum Press,
c2010. xiv, 211 p. (Materials characterization series).

HEALTH & SAFETY
613.262
COU
2nd ed.

Cousens, Gabriel, 1943Conscious eating / Gabriel Cousens, M. D.; sponsored by the Society for the Study
of Native Arts and Sciences. 2nd ed. Berkeley, Calif. : North Atlantic Books ; Essene
Vision Books, c2000. xxi, 850 p.

616.075
WIL
Wilson, Lawrence, Dr.
Nutritional balancing and hair mineral analysis / by Dr. Lawrence Wilson, MD.
4th rev. ed.
4th rev. ed. Prescott, AZ. : Center for Development, Inc., c2010. vi, 698 p.
ORGANIC CHEMISTRY
Ref.
547.2
THE
V.79-80

Theilheimer's synthetic methods of organic chemistry; v.79-80 / editor, Gillian
Tozer-Hotchkiss. Basel (Switzerland) : Karger ; London : Derwent, c20102012. 2 v.
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POLYMERS
620.192042
KRE
Krevelen, D. W. van (Dirk Willem).
4th rev. ed.
Properties of polymers : their correlation with chemical structure ; their numerical
estimation and prediction from additive group contributions / by D. W. van
Krevelen, K. te Nijenhuis. 4th completely rev. ed. Amsterdam : Elsevier, c2009.
xxvi, 1004 p.
SAFETY MEASURES
Ref.
614.8
SAX
12th ed.
V.1-5

Lewis, Richard J. Sr.
Sax's dangerous properties of industrial materials ; 12th ed. / Richard J.
Lewis, Sr. 12th ed. Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2012. 5 v.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 192 : Floating house
1. CN 101,966,868

Amphibian stable floating platform, sinking and floating
method of house thereof and application thereof.

2. CN 201,217,843

Magnetic suspension lifting movable house.

3. CN 201,217,845

Liftable assembling type movable house.

4. CN 201,385,765

Overwater rise-and-fall type house.

5. CN 201,472,644

Waterborne house.

6. CN 201,670,344

Energy-saving and earthquake-proof multifunctional house
capable of floating on water, rotating and being lifted.

7. US 5,347,949

Landlocked floating house.

8. US 6,397,774

Floating boat house.

9. US 8,011,159

Method of providing a floating house.

10. US 2010/0,170,167

Floating house.

11. US 2010/0,170,168

Floating house with cover.

12. WO 2006/040,496

Floating house.

13. WO 2006/080,332

Method of constructing floating body of building floating in
flood damage.

14. WO 2010/085,178

House capable of floating during flooding.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS B 0162-1 : 2006
JIS B 0162-2 : 2006
JIS B 0162-3 : 2006
JIS B 0162-4 : 2006
JIS B 1515-1 : 2006
(ISO 1132-1 : 2000)
JIS B 1515-2 : 2006
(ISO 1132-2 : 2001)
JIS B 1519 : 2009
(ISO 76 : 2006)
JIS B 1536-1 : 2008

JIS B 1536-2 : 2008
(ISO 3245 : 2007)
JIS B 1536-3 : 2008

Plain bearings – terms, definitions and classification
– part 1 : design, bearing materials and their properties.
Plain bearings – terms, definitions and classification
– part 2 : friction and wear.
Plain bearings – terms, definitions and classification
– part 3 : lubrication.
Plain bearings – terms, definitions and classification
– part 4 : calculation parameters and their symbol.
Rolling bearings – Tolerances – part 1 : terms and
definitions.
Rolling bearings – Tolerances – part 2 : measuring and
gauging principles and methods.
Rolling bearings – static load ratings.
Rolling bearings – boundary dimensions and tolerances of
needle roller bearings – part 1 : dimension series 48, 49
and 69.
Rolling bearings – boundary dimensions and tolerances of
needle roller bearings – part 2 : drawn cup without
inner ring.
Rolling bearings – boundary dimensions and tolerances of
needle roller bearings – part 3 : radial needle roller and
cage assemblies.
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JIS B 1536-4 : 2008

JIS B 1536-5 : 2008
(ISO 7063 : 2003)
JIS B 1557 : 2009
JIS B 1558 : 2009
JIS B 1562 : 2009
(ISO 15243 : 2004)

Rolling bearings – boundary dimensions and tolerances of
needle roller bearings – part 4 : thrust needle roller and
cage assemblies, thrust washers.
Rolling bearings – boundary dimensions and tolerances of
needle roller bearings – part 5 : track rollers.
Rolling bearings – insert bearing units.
Rolling bearings – insert bearing and eccentric locking
collars.
Rolling bearings – damage and failures -- terms,
characteristics and causes.
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SELECTED ARTICLES
The age of cows as a factor shaping the antioxidant level during a nutritional experiment with
fish oil and linseed supplementation for increasing the antioxidant value of milk (Journal of
the Science of Food and Agriculture 92 (12) 2012 : 2494-2499)
Alleviation of plant boron toxicity by using water to leach boron from soil contaminated by
wastewater from rubber wood factories (Science Asia 37 (4) 2011 : 314-319)
Anti-obesity effect of a standardised ethanol extract from Curcuma longa L. fermented with
Aspergillus oryzae in ob/ob mice and primary mouse adipocytes (Journal of the Science of
Food and Agriculture 92 (9) 2012 : 1833-1840)
Antibacterial activity of essential oils from Citrus hystrix (makrut lime) against respiratory tract
pathogens (Science Asia 38 (2) 2012 : 212-217)
Characterization of the solvent properties of glycerol using inverse gas chromatography and
solubility parameters (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (9) 2012 : 1585-1597)
Color foundations and bases (Cosmetics & Toiletries 127 (3) 2012 : 152-154, 156)
Comparison of beer quality attributes between beers brewed with 100% barley malt and 100%
barley raw material (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (4) 2012 : 803-813)
Comparison of physicochemical characteristics and consumer perception of rice samples with
different countries of origin and prices (Journal of the Science of Food and Agriculture
92 (8) 2012 : 1605-1613)
Delivering actives via solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers : Part III,
stability and efficacy (Cosmetics & Toiletries 127 (3) 2012 : 164-166, 168-173)
Development of electrochemical DNA biosensors (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 37 (1)
2012 : 101-111)
Earthy, musty, mushroomlike aroma chemicals (Perfumer & Flavorist 37 (8) 2012 : 20-21)
Effect of heating oils and fats in containers of different materials on their trans fatty acid content
(Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (11) 2012 : 2227-2233)
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Effects of filler size and distribution on viscous behavior of glass composites (Journal of the
American Ceramic Society 95 (5) 2012 : 1595-1603)
Endophytic insect-parasitic fungi translocate nitrogen directly from insects to plants (Science
336 (6088) 2012 : 1576-1577)
The EU fragrance allergens (Cosmetics & Toiletries 127 (6) 2012 : 434, 436, 438, 440)
Formulation and evaluation of self tanners (Cosmetics & Toiletries 127 (6) 2012 : 442-445)
From elastin to elastic fibers, Part I : the in vitro effects of a natural dipeptide on the biological
cascade (Cosmetics & Toiletries 127 (7) 2012 : 510, 512-515)
The future of allergic contact dermatitis as it pertains to cosmetics and personal care (Cosmetics
& Toiletries 127 (5) 2012 : 356, 358, 360)
The future of paper recycling (Paper 360° 7 (5) 2012 : 42, 44)
Gauging UV light exposure to reduce vitamin D deficiency (Cosmetics & Toiletries 127 (2) 2012 :
112, 114-117)
History, characteristics and application of traditional Chinese Medicine in cosmetics (Cosmetics
& Toiletries 127 (3) 2012 : 198-200, 202-206)
Hydrophilic interaction chromatography (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 37 (1) 2012 : 48-60)
Immunomodulatory activities and antioxidant properties of polysaccharides from Monascusfermented products in vitro (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (7) 2012 :
1483-1489)
In situ synchrotron microtomography reveals multiple reaction pathways during soda-lime glass
synthesis (Journal of the American Ceramic Society 95 (5) 2012 : 1504-1507)
Large-scale screenings of botanical ingredients : challenges and opportunities (Cosmetics &
Toiletries 127 (7) 2012 : 516-519)
Magnesium nutrition on accumulation and transport of amino acids in tea plants (Journal of the
Science of Food and Agriculture 92 (7) 2012 : 1375-1383)
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Metabolism of ferulic acid during growth of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus collinoides
(Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (11) 2012 : 2291-2296)
Methods for the determination of biomarkers of exposure to emerging pollutants in human specimens
(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 38 (11) 2012 : 129-142)
Modification of carbon nanotubes for preconcentration, separation and determination of trace-metal ions
(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 37 (1) 2012 : 22-31)
Nepeta japonica maximowicz extract from natural products inhibits lipid accumulation (Journal of
the Science of Food and Agriculture 92 (10) 2012 : 2195-2199)
New method to reproduce in vitro cosmetic product photostability findings (Cosmetics & Toiletries
127 (3) 2012 : 208, 210, 212-214, 216, 218)
Organoleptic characteristics of flavor materials (Perfumer & Flavorist 37 (8) 2012 : 60-61)
Pig production in subtropical agriculture (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (5) 2012 :
1016-1024)
Possibilities of enhancing the colour of egg yolk (Journal of the Science of Food and Agriculture
92 (4) 2012 : 853-856)
Pot evaluation of synthetic nanosiderite for the prevention of iron chlorosis (Journal of the Science of
Food and Agriculture 92 (9) 2012 : 1964-1973)
Qualitative and quantitative analysis of the major phenolic compounds as antioxidants in barley and
flaxseed hulls using HPLC/MS/MS (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (10) 2012 :
2062-2068)
Quality and safety assessment of food and agricultural products by hyperspectral fluorescence
imaging (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (12) 2012 : 2397-2408)
Quantitative analysis of lard in cosmetic lotion formulation using FTIR spectroscopy and partial least
square calibration (Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (8) 2012 : 1537-1543)
Reducing lipid peroxidation for improving colour stability of beef and lamb : on-farm considerations
(Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (4) 2012 : 719-726)
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Rice varieties in relation to rice bread quality (Journal of the Science of Food and Agriculture
92 (7) 2012 : 1462-1467)
Sample-preparation techniques for the analysis of chemical-warfare agents and related degradation
products (TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 37 (1) 2012 : 73-82)
Study on electrical properties of Mn-doped 6h-BaTiO3 ceramics using impedance spectroscopy
(Chiang Mai Journal of Science 34 (3) 2007 : 319-328)
Synergistic effect of washing and cooking on the removal of multi-classes of pesticides from various
food samples (Food Control 28 (1) 2012 : 99-105)
The thermal expansion, elastic and fracture properties of porous cordierite at elevated temperatures
(Journal of the American Ceramic Society 95 (5) 2012 : 1682-1691)
Toothpastes (Cosmetics & Toiletries 127 (5) 2012 : 324, 326, 328, 330, 332, 334)
Trifluoroacetyl-tripeptide-2 to target senescence for anti-aging benefits (Cosmetics & Toiletries
127 (4) 2012 : 274-276, 278-280)
Ultraviolet-B light treatment increases antioxidant capacity of carrot products (Journal of the Science
of Food and Agriculture 92 (11) 2012 : 2341-2348)
Using modified soy protein to enhance foaming of egg white protein (Journal of the Science of Food
and Agriculture 92 (10) 2012 : 2091-2097)
Vapor transport sintering of porous calcium phosphate ceramics (Journal of the American Ceramic
Society 95 (5) 2012 : 1581-1587)
Variation in oil content and fatty acid composition of the seed oil of Acacia species collected from the
northwest zone of India (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (11) 2012 : 2310-2315)
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INFORMATION FILES
IF 83 (146)

Advances in analytical chemistry using the unique properties of ionic liquids (Trends in
Analytical Chemistry 39 (October) 2012 : 218-227)

IF 142 (113)

Analytical and environmental applications of nanoparticles as enzyme mimetics
(Trends in Analytical Chemistry 39 (October) 2012 : 114-129)

IF 110 (169)

The analytical problem of measuring total concentrations of organic pollutants in whole
water (Trends in Analytical Chemistry 36 (June) 2012 : 71-81)

IF 83 (147)

Bioanalysis based on nanoporous materials (Trends in Analytical Chemistry
39 (October) 2012 : 149-162)

IF 68 (85)

Changing human behavior to prevent disease : the importance of targeting automatic
processes (Science 337 (6101) 2012 : 1492-1495)

IF 83 (144)

Characterization of petroleum-based products by infrared spectroscopy and
chemometrics (Trends in Analytical Chemistry 35 (May) 2012 : 135-149)

IF 137 (74)

Chemical composition, nutritional and toxicological evaluation of rice (Oryza sativa)
grown in fly ash (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (13) 2012 :
2721-2726)

IF 92 (168)

Chrome oxide (Ceramics Monthly 60 (3) 2012 : 14-16)

IF 15 (57)

Elemental analysis of teas and their indusions by spectrometric methods (Trends in
Analytical Chemistry 35 (May) 2012 : 165-181)

IF 110 (170)

Environmental law for chemical engineers (Chemical Engineering Progress 108 (2)
2012 : 36-43)

IF 74 (31)

Graphenes in chemical sensors and biosensors (Trends in Analytical Chemistry
39 (October) 2012 : 87-113)
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IF 83 (145)

Mesoporous silica-based materials for use in biosensors (Trends in Analytical
Chemistry 33 (March) 2012 : 117-129)

IF 50 (213)

Overcoming technological issues associated with color additives in rotational molding
via SSSP (Plastics Engineering 68 (9) 2012 : 28-34)

IF 100 (366)

Preserving alternatives (Soap, Perfumery & Cosmetics 85 (10) 2012 : 58-60, 63, 65)

IF 34 (228)

Rapid and sensitive solid phase extraction-large volume injection-gas chromatography
for the analysis of mineral oil saturated and aromatic hydrocarbons in cardboard and
dried foods (Journal of Chromatography A 1243 (June) 2012 : 1-5)

IF 17 (74)

Rapid determination of melamine in milk using water-soluble CdTe quantum dots as
fluorescence probes (Food Additives and Contaminants 29 (3) 2012 : 333-344)

IF 34 (229)

Rapid determination of nitrites in food using a diffuse UV-visible reflectance method
(Food Additives and Contaminants 29 (8) 2012 : 1256-1262)

IF 90 (108)

Resolving DNA in free solution (Trends in Analytical Chemistry 35 (May) 2012 :
122-134)

IF 68 (86)

A review of breath analysis for diagnosis of human health (Trends in Analytical
Chemistry 33 (March) 2012 : 1-8)

IF 30 (64)

A review on second-and third-order multivariate calibration applied to
chromatographic data (Journal of Chromatography B 910 (December) 2012 :
22-30)
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หนังสือไทย
วิทยาศาสตรทวั่ ไป
370.1523
ก 191
2554
658.02
ส 12
2554

กฎหมาย
343.096
ก 326
2555
639.48
น 663
2556

ก. ไก - ฮ. นกฮูก ออกสํารวจธรรมชาติแบบมือใหม / กลุม ครอบครัวควบกล้ําธรรมชาติ ;
บรรณาธิการ, นิรมล มูลจินดา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2554. 216 หนา.
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักพัฒนาผูประกอบการ.
ถอดรหัส DNA 15 แบรนดไทย : ไขความลับทางปญญา สรางแรงบันดาลให SMEs
ไทยทั่วประเทศ / สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554. 200 หนา. (ชุดหนังสือ SMEs).

กวีพล สวางแผว.
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการขนสงสินคาทางทะเล = Rotterdam rules / กวีพล
สวางแผว. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 457 หนา.
การทําฟารมเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงการคาของประเทศไทย / นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ ...
[และคนอืน่ ๆ]. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 200 หนา.

307.14021
ค 14
คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
2554
เจาอยูหวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554.
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554 / คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554. 440 หนา.
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693.2
จ 891
2555

612
ช 356
2555

โจน จันใด.
อยูกับดิน 16 ป การปนดินเปนบาน / โจน จันใด. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2555.
224 หนา.

ชัชพล เกียรติขจรธาดา, นพ.
เรื่องเลาจากรางกาย : เขาใจรางกาย พฤติกรรมและธรรมชาติผานกระบวนการ
วิวัฒนาการ / นพ. ชัชพล เกียรติขจรธาดา. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิง่ , 2555. 287 หนา.

อางอิง
621.30289
ช 931
ไชยะ แชมชอย.
2554
คูมือคุณภาพไฟฟา / ไชยะ แชมชอย. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2554. 356 หนา.
338.927
ธ 231
2555

320.9591
ป 366
2555
631.53
ป 36
2554

ธนากร สังเขป.
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน / ธนากร สังเขป. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2555. 520 หนา.

ปยมิตร ปญญา.
วิถีไทยในเงาอาเซียน / ปยมิตร ปญญา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 248 หนา.

ปยะดา ตันตสวัสดิ์.
การปรับปรุงพันธุเพื่อใหตานทานศัตรูพืช = Breeding for plant pest resistance /
ปยะดา ตันตสวัสดิ์. นครราชสีมา : สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2554. 199 หนา.
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629.89
ป 711
2554
641.26
พ 353
2554

658.3124
พ 879
2553

531
พ 992
2555

615.45
ม 114
2553

615.35
ร 294
2554

เปดโลกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ดวยภาษา C /
ทีมงานสมารทเลิรนนิ่ง. กรุงเทพฯ : สมารทเลิรนนิ่ง, 2554. 232 หนา.

พินิจ จันทร.
เครื่องดื่มสมุนไพรอินเทรนด / พินิจ จันทรและคณะ. กรุงเทพฯ : ปญญาชน, 2554.
208 หนา.

เพ็ชรี รูปะวิเชตร, ผศ.ดร.
เทคนิคการจัดฝกอบรมและการประชุม / ผศ.ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร. กรุงเทพฯ :
ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2553. 224 หนา.

ไพโรจน สิงหถนัดกิจ.
กลศาสตรของวัสดุ = Mechanics of materials / ไพโรจน สิงหถนัดกิจ. กรุงเทพฯ :
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 539 หนา.

มัณฑนา ภาณุมาภรณ, ผศ.
อีมัลชันและยาเหน็บ / ผูชวยศาสตราจารย มัณฑนา ภาณุมาภรณ. พิมพครั้งที่ 2.
สมุทรปราการ : โครงการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553.
226 หนา.

รักสุขภาพกับเอ็นไซม / บรรณาธิการ, สมพงษ บัวแยม. กรุงเทพฯ : พงษสาสน, [2554].
176 หนา.
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691.4
ว 224
2555

613.2
อ 113
2555

วรพงษ เทียมสอน, ดร.
เซรามิกเพื่อการกอสรางและเซรามิกเพื่องานเทคนิค / ดร. วรพงษ เทียมสอน.
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2555. [254] หนา.

อัญชลี ศรีจําเริญ, รศ.ดร.
อาหารเพื่อสุขภาพ : สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทํางาน / อัญชลี
ศรีจําเริญ. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 181 หนา.

วิทยาศาสตรสาํ หรับเยาวชน
523.4
ด 969
2554

551.6
ด 969
2554

595.7
น 58
2554

ย 38

Dorion, Christiane.
แปลกใจจัง! โลกหมุนไดอยางไร / คริสเตียน โดเรียน และ เบเวอรลีย ยัง. กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง, 2554. [10] หนา.

Dorion, Christiane.
แปลกใจจัง! อากาศเปลี่ยนแปลงไดอยางไร / คริสเตียน โดเรียน และเบเวอรลีย ยัง.
กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2554. [8] หนา.

Nesky, Peter J.
Discovery โลกของแมลง / Peter J. Nesky ; สุรัตนา เลิศประเสริฐกุล, แปลและ
เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุคส (2006), 2554. 136 หนา.
ชอนบังอุก.
นาพุลจอมซน ผจญภัยในอาณาจักรพืชพันธุ / เรื่อง, ชอนบังอุก, มินกยองซุน ; ผูแปล,
กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 128 หนา.
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ย 30

ปรีดา ปญญาจันทร.
ของใชจากตน / เรื่องและภาพ, ปรีดา ปญญาจันทร ; คํา, เกริก ยุน พันธ. กรุงเทพฯ :
แพรวเพื่อนเด็ก, 2555. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา). (ชุดหนูอยากรู).

ย 39

ปรีดา ปญญาจันทร.
ชวนเพื่อนมาปน เครื่องปนดินเผา / เรื่องและภาพ, ปรีดา ปญญาจันทร. กรุงเทพฯ :
แพรวเพื่อนเด็ก, 2554. [24] หนา. (ชุดหนูอยากรู).

500
ย 12
2554

ย 37

553.7
อ 598
2555

ยงยุทธ ยุทธวงศ, ศ.ดร.
วิทยาศาสตรเพื่ออะไร / ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ, สนับสนุนโดยมูลนิธสิ ํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพบั ลิเคชั่นส, 2554. [170] หนา.
ลีชุนโอ.
จีรูจอมซน ผจญภัยในโลกแมลง / เรื่อง, ลีชุนโอ, มินกยองซุน ; ผูแปล, กัญญาณัฐ
กรีประเสริฐกุล. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 120 หนา.

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.
เรารักษธรรมชาติ เรื่อง...น้ํา / อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา; เรียบเรียง, สุพัตรา แซลิ่ม.
กรุงเทพฯ : ฟรีมายด, 2555. 212 หนา. (ชุดการตูนบูรณาการความรูคูคุณธรรม).
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บทความวารสารไทย
AEC ประเทศไทยตองเตรียมพรอมอยางไร (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 94-97)
GHS คืออะไรทําไมถึงเกี่ยวของกับคนไทย (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 16-29)
Hot Kit เครื่องชารตแบตเตอรี่แบบ Ni-MH (HOBBY ELECTRONICS 21, 176 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 35-40)
Lean supply chain management กับความสําเร็จของโตชิบา และฟูจิสึ (MODERN MANUFACTURING
10, 114 (Aug. 2012) 78-81)
Leap Second : การปรับเวลาเพิ่มขึ้น 1 วินาที (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 63-65)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการนําเขา-สงออกของเสียอันตราย (HSWM NEWSLETTER 21, 1 (มี.ค. 2555)
10-11)
กฎหมายเกีย่ วกับรถยนตที่ใช NGV (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 89)
กลยุทธผลิตภาพที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรป (ENGINEERING TODAY 10, 112 (เม.ย. 2555) 76-79)
การคนพบจากคลื่นสมองทารก หมวกอิเล็กโทรดชี้ที่มาของความบกพรองทางภาษา (SCIENCE
ILLUSTRATED No. 17 (Nov. 2012) 58-63)
การควบคุมอัตราการผลิตขยะของประเทศไทย (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 46-52)
การจัดการของเสียดวยแนวคิด Zero waste หรือของเสียเหลือศูนย (ตอนจบ) (ENERGY SAVING
4, 39 (ก.พ. 2555) 66-67)
การจัดการของเสียดวยแนวคิด Zero waste หรือของเสียเหลือศูนย (ตอนแรก) (ENERGY SAVING
4, 38 (ม.ค. 2555) 66-67)
การจัดการดานการใชไฟฟา (Demand side management) (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค.
2555) 107-109)
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การใชงานเครือ่ งมือตรวจวัดและติดตามสภาพความเครียดแผนโลหะจากกระบวนการขึน้ รูปดวยแมพมิ พ
(MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 10, 123 (Jan. 2012) 24-27)
การใชงานไดโอดเปลงแสงกําลังสูง ตอน 2 (HOBBY ELECTRONICS 21, 176 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 64-70)
การใชประโยชนของเถากนเตาบดละเอียดในคอนกรีตสมรรถนะสูง (วิศวกรรมสารฉบับวิจยั และพัฒนา
23, 1 (2555) 40-47)
การทดสอบหาคุณสมบัติเสนโคงความเคนไหล (Flow stress) และการทดสอบคุณภาพของโลหะแผน
โดยใชเครื่องมือแบบการตีโปงโดยใชนา้ํ มันไฮโดรลิค (Hydraulic bulge test) (MECHANICAL
TECHNOLOGY MAGAZINE 10, 123 (Jan. 2012) 28-32)
การทําใหพืชทนแลง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 65-69)
การนําเทคนิค HORENSO มาใชเพื่อลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 32, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 79-98)
การแบงประเภทและชนิดของหุนยนต (HOBBY ELECTRONICS 21, 176 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 71-76)
การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเขมขน (วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
และพัฒนา 23, 1 (2555) 62-74)
การพัฒนาอยางยั่งยืนในโครงการไบเทคชีววิถีสูชุมชน (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 99)
การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสําหรับกระดาษบรรจุภัณฑ (วิศวกรรมสารฉบับวิจยั และ
พัฒนา 23, 1 (2555) 93-102)
การวัดประสิทธิผลเครื่องจักรในสายการประกอบ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 98-101)
การศึกษาระดับการคงรูปของชิ้นสวนยาง (ตอนที่2) (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE
10, 124 (Feb. 2012) 56-61)
การออกแบบระบบทําความเย็นของศูนยคอมพิวเตอรที่เชื่อถือได (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค.
2555) 71-73)
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เกร็ดความรูสําหรับผูประกอบการไทยเพื่อเตรียมความพรอมสู AEC (ตอนจบ) (MODERN
MANUFACTURING 10, 112 (Jun. 2012) 78-81)
ขยะกวาแสนตันในกทม.หายไปไหน? (ENERGY SAVING 4, 38 (ม.ค. 2555) 64-65)
ขอควรปฏิบัติหลังน้ําลดสําหรับโรงงานผลิตน้ําแข็ง (วารสารสมาคมเครื่องทําความเย็นไทย
10, 37 (เม.ย. 2555) 13-16)
ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคอุตสาหกรรมในมุมมองนักสิ่งแวดลอม (วารสารสิ่งแวดลอม
16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-15)
ความสุขติดบาน สวนผักติดกําแพง มีแหลงอาหารพอเพียง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 43-49)
ความหลากหลายของจุลนิ ทรียที่ชอบอุณหภูมิต่ําในสภาพแวดลอมทีห่ นาวเย็นของโลก (วารสารสมาคม
เครื่องทําความเย็นไทย 10, 37 (เม.ย. 2555) 7-10)
คํากลาวอางทางสุขภาพบนฉลากอาหาร (ฉลาดซื้อ 19, 139 (ก.ย. 2555) 32-36)
เครื่องกรองน้ําพลังแสงอาทิตยแกวกิ ฤติเรื่องน้ําสกปรก (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 80-81)
เครื่องดูดควันตะกัว่ บัดกรีจากเครื่องจายไฟของคอมพิวเตอรเกา (HOBBY ELECTRONICS 21, 176
(ก.ค.-ก.ย. 2555) 19-21)
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการควบคุมมลพิษทางน้ําสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย (ตอนจบ)
(MODERN MANUFACTURING 10, 114 (Aug. 2012) 86-89)
เครื่องลดควันจากเตาเผาถาน 200 ลิตร แนวตั้ง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 74-80)
เครื่องหมายแสดงการเปนไปตามมาตรฐาน (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 86-88)
จะตรวจวัดและวิเคราะหคณ
ุ ภาพพลังงานไฟฟาใหสําเร็จไดอยางไร (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
19, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 63-66)
ชีวกลศาสตรของการชูตลูกโทษในบาสเกตบอล (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 143 (มิ.ย. 2555) 7-10)
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ฌอง แบรนารด เลอง ฟูโกลต ผูแสดงใหมนุษยรวู าโลกหมุนรอบตัวเอง (วารสาร อพวช. 11, 124
(ต.ค. 2555) 7-9)
ทิศทางการแกไขปญหามลพิษทางอากาศและเสียงสําหรับเมืองใหญ (ENERGY SAVING 4, 47
(ต.ค. 2555) 60-61)
เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล เนียรฟลดคอมมูนิเคชั่น (HOBBY ELECTRONICS 21, 176
(ก.ค.-ก.ย. 2555) 56-63)
นมวัวแดงปรับโฉมเดินเครื่องการตลาดป' 55 พรอมรับมือ FTA-AEC (MODERN MANUFACTURING
10, 112 (Jun. 2012) 70-73)
นวัตกรรมปดรูรั่ว : ชวยชีวิตผูปวยหัวใจ (วารสาร อพวช. 11, 124 (ต.ค. 2555) 56-59)
น้ําทวม 2554 และปจจัยทางธรณีสัณฐาน (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 53-59)
น้ํามันดีเซลสังเคราะห เชื้อเพลิงใหมทดแทนน้ํามันดีเซล หนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
(วารสารพลังงานทางเลือก 7, 27 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 25-32)
นิวเคลียรพลังงานทางเลือกใหม (นิตยสาร สสวท. 40, 178 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 23-25)
แนวทางการจัดการขยะในภาวะอุทกภัย (HSWM NEWSLETTER 21, 1 (มี.ค. 2555) 3-6)
แนะเคล็ดลับการใชกาซหุงตมประหยัดและปลอดภัย (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 93-94)
บริหารองคกรสูความยั่งยืนดวยแนวทางสีเขียว (MODERN MANUFACTURING 10, 114 (Aug. 2012) 110)
โบรอนในน้ํา (วารสาร อพวช. 11, 124 (ต.ค. 2555) 52-55)
ประโยชนในภาพรวมของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 113-114)
ปจจัยวัดประสิทธิผลเครื่องจักรโดยรวม (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 98-101)
ปญหาการใชงานโฟโตอิเล็กตริกเซนเซอร (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 79-81)
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เปรียบเทียบความสูงจากระดับน้ําทะเลของจังหวัดในประเทศไทย (ฉลาดซื้อ 18, 134 (เม.ย. 2555) 54-55)
แปลงของเสียเปลี่ยนเปนพลังงาน (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 106)
ไปขุดน้ํามัน ทีส่ ุดขอบโลก (SCIENCE ILLUSTRATED No. 17 (Nov. 2012) 66-71)
ผลกระทบของขนาดหินปูนตอสมบัติของมอรตารปอรตแลนดซีเมนตผสมและเถาแกลบ (วิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา 23, 1 (2555) 10-17)
ผลกระทบของผงแคลเซียมคารบอเนตตอกําลังอัดของซีเมนตปอรตแลนดมอรตารผสมเถาแกลบจาก
โรงไฟฟา (วิศวกรรมสาร ฉบับวิจยั และพัฒนา 23, 1 (2555) 18-25)
ผลกระทบจาก Loading Effect ที่มีตอความถูกตองของการวัดกําลังไฟฟา (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
19, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 71-76)
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป (2555-2564) (ไฟฟาและ
อุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 74-78)
แผนที่และการประยุกตใชในเทคโนโลยีความแมนยําทางการเกษตร (MECHANICAL TECHNOLOGY
MAGAZINE 10, 124 (Feb. 2012) 46-53)
พพ. เดินหนาผลิตไฟฟาจากกังหันลม (MODERN MANUFACTURING 10, 112 (Jun. 2012) 74-77)
พลังงานน้ํา (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 3 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 86-91)
ภาษีสิ่งแวดลอมปลุกจิตสํานึกคนให "รักษโลก" (ENERGY SAVING 4, 47 (ต.ค. 2555) 93-95)
ภูมิแพหมดหวงถ้ําเกลือเพื่อสุขภาพชวยทานได (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 95-97)
โภชนาการในนักวิ่งระยะสั้น (สารวิทยาศาสตรการกีฬา 13, 142 (พ.ค. 2555) 6-8)
มหันตภัยทรายน้ํามัน (tar sands) (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 100-101)
มหัศจรรย หัวใจไรชีพจร (SCIENCE ILLUSTRATED No. 17 (Nov. 2012) 74-77)
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มหาพายุสุริยะบุกโลก : การปะทุของดวงอาทิตยอันนาพรั่นพรึง (SCIENCE ILLUSTRATED
No. 17 (Nov. 2012) 28-35)
มาตรการกีดกันทางการคาทีม่ ิใชภาษี ผลกระทบตอการคาเสรี (INDUSTRIAL TECHNOLOGY
REVIEW 18, 236 (ก.ค. 2555) 58-63)
มารวมรณรงคลดการใชพลังงานอยางเปนรูปธรรม (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 96-97)
ยีนบําบัดรักษาโรคลิวคีเมีย (SCIENCE ILLUSTRATED No. 17 (Nov. 2012) 50-51)
ยูเอสบีสวิตซ (HOBBY ELECTRONICS 21, 176 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 22-28)
รถสามลอขับเคลื่อนลอหลังดวยไฟฟาแบบสองลอหนาและหนึ่งลอหลัง (MECHANICAL
TECHNOLOGY MAGAZINE 10, 124 (Feb. 2012) 69-71)
ระบบกําจัดขยะชุมชนไดทั้งไฟฟาไดทั้งปุย (ENERGY SAVING 4, 38 (ม.ค. 2555) 80-81)
รูจักกับ "คารบอนฟุตพริ้นท" (Carbon footprint) (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 39-45)
รูทันหมั่นสังเกตปองกันไฟฟาลัดวงจร (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 114-115)
เรียกเก็บคาทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส? (ENERGY SAVING 4, 39 (ก.พ. 2555) 91)
เรียนรูเรื่องแคลอรี่ (MODERN MANUFACTURING 10, 114 (Aug. 2012) 114)
ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต...ดวยปุยสั่งตัด : สัมภาษณพิเศษ ศ.ดร. ทัศนีย อัตตะนันทน (ประชาคมวิจยั
17, 101 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 22-27)
ลูกอมยางกัญชา กัญชา (Cannabis) รูปแบบใหม (วารสารสํานักงาน ป.ป.ส. 28, 2 (เม.ย.-ก.ค. 2555) 50-60)
เลอง ฟูโกล (Leon Foucault) บุคคลแรกที่สาธิตใหเห็นวาโลกหมุนรอบตัวเอง (นิตยสาร สสวท.
40, 178 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 53-55)
วว.โชวเทคโนโลยีปองกันและฟนฟูจากภัยน้ําทวม (ENGINEERING TODAY 10, 112 (เม.ย. 2555) 38-39)
แวนตาจับอารมณ (SCIENCE ILLUSTRATED No. 17 (Nov. 2012) 64-65)
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สบูดํา !!...เธออยูไหน (MODERN MANUFACTURING 10, 114 (Aug. 2012) 74-77)
สวนผักลอยฟาเหนือรองระบายน้ํา แหลงอาหารในพืน้ ที่จํากัดของชุมชนเมือง (เกษตรกรรมธรรมชาติ
15, 5 (2555) 50-56)
สังคมไทยจะไดประโยชนอะไรถาประเทศไทยมีระบบ PRTR (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 3 (ก.ค.-ก.ย.
2555) 30-38)
สีและการบําบัด (วารสาร อพวช. 11, 124 (ต.ค. 2555) 24-27)
สุขภาพดีดว ยสมุนไพร (วารสารตํารวจ 48, 431 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 95)
สุดยอดเครื่องดื่มใหกําลังงาน (SCIENCE ILLUSTRATED No. 16 (Oct. 2012) 56-59)
หลักการ 4 ขอ เพื่อลดการใชพลังงานในระบบดักฝุน (ตอนจบ) (ENERGY SAVING 4, 38 (ม.ค.
2555) 30-31)
แหนมโคพืน้ เมืองโปรไบโอติก ผลิตภัณฑเนื้อเพื่อสุขภาพ ยกระดับผลิตผลโคพื้นเมืองไทย
(เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 71-73)
อรรถประโยชนของถานไมในระบบเกษตรธรรมชาติ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 5 (2555) 57-61)
อิฐมอญ พลังภูมิปญญาจากดินแดนหงสาวดี (เทคโนโลยีชาวบาน 24, 531 (15 ก.ค. 2555) 111-112)
อุตสาหกรรมสีเขียวสูความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (วารสารสิ่งแวดลอม 16, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 1-7)
อุปกรณบัดกรีในงานอิเล็กทรอนิกสสมัครเลน (HOBBY ELECTRONIES 21, 176 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 77-85)
อุปสรรคในการดําเนินการผลิตที่สะอาดใน SMEs ของจีนโดยมุมมองของรัฐบาล ภาคอุตฯ และผูเชีย่ วชาญ
(MODERN MANUFACTURING 10, 112 (Jun. 2012) 86-89)
ฮอบบี้เพาเวอรแพก (HOBBY ELECTRONICS 21, 176 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 29-34)
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กฤตภาค
ก12979

10 ปขางหนายานยนตไทยยังเปน 1 ในอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8741 (28 ส.ค. 2555) 1)

ก12952 (2) OTOP Midyear 2012 สูประชาคมอาเซียน (เดลินวิ ส ฉ. 22,959 (22 ส.ค. 2555) 32)
ก12978

กรมการคาภายในเตรียมความพรอมผูประกอบการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
(คมชัดลึก 11, 3965 (28 ส.ค. 2555) 8)

ก12972

กังหันน้ําชัยพัฒนาพระเมตตาตอปวงไทย (มติชน 35, 12588 (27 ส.ค. 2555) 30)

ก12947

ขาวเหนียวพันธุลืมผัวเขากรุง (เดลินวิ ส ฉ. 22,954 (17 ส.ค. 2555) 28)

ก12935

ขีดความสามารถของคนไทยในเวทีอาเซียนในอีกหนึ่งทศวรรษ (มติชน 35, 12568
(7 ส.ค. 2555) 7)

ก12982

เครื่องระเบิดเยื่อปาลมเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้ง (เดลินวิ ส ฉ. 22,965 (28 ส.ค. 2555) 10)

ก12983

เครื่องหั่นแวนสับปะรดทุน เวลาลดการใชแรงงาน (เดลินวิ ส ฉ. 22,965 (28 ส.ค. 2555) 10)

ก12981

จาก ‘นีล อารมสตรอง’ ถึงยุคแขงไปดาวอังคาร (มติชน 35, 12589 (28 ส.ค. 2555) 9)

ก12994

‘ชาไมอยากขาว’ ภูมิปญญาไทยชวยคนไทยสลายพุง (คมชัดลึก 11, 3966 (29 ส.ค. 2555) 22)

ก12945 (1) เชื้อเพลิงสังเคราะหปอนอากาศยาน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8730 (17 ส.ค. 2555) 7)
ก12966

เซรามิกลําปางไมโตแตไมสูญพันธุชี้ผูประกอบการจิว๋ แตแจวมีโอกาสเกิด (กรุงเทพธุรกิจ
25, 8737 (24 ส.ค. 2555) 7)

ก12937

เตือน ‘กาแฟ’ ลดอวนขายตลาดนัดอันตราย (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8723 (10 ส.ค. 2555) 15)

ก12965

ถวายผาไหมดาหลาผืนแรกในโลก (เดลินวิ ส ฉ. 22,961 (24 ส.ค. 2554) 14)

ก12976 (2) ทะเลน้ําแข็งอารกติกละลายทุบสถิติ (คมชัดลึก 11, 3966 (29 ส.ค. 2555) 14)
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ก12948

ทางเลือกผูปวยมะเร็งระยะสุดทายรับสารสกัดจากมังคุดทัง้ ลูกชีวิตดีขึ้น (เดลินวิ ส
ฉ. 22,954 (17 ส.ค. 2555) 21)

ก12988

ไทยขาดนักวิจยั ประเทศพัฒนาชาเทียบนักวิจัย 9 คน ตอประชากรหมืน่ คน (คมชัดลึก
11, 3966 (29 ส.ค. 2555) 8)

ก12950

ไทยคนพบดาหลาไหมสายพันธุใหมพฒ
ั นาเชิงอุตฯ (คมชัดลึก 11, 3955 (18 ส.ค. 2555) 3)

ก12951

ไทยวิจัยขาวขึน้ น้ํายืดไดถึง 5 เมตรลําตนสูงสุดในโลก (คมชัดลึก 11, 3956 (19 ส.ค. 2555) 1, 3)

ก12974

นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพของอียูสอแววปกปองอุตสาหกรรมภายในหรือไม (กรุงเทพธุรกิจ
25, 8740 (27 ส.ค. 2555) 12)

ก12995

นักวิจัยจุฬาฯชีน้ ักบินเสีย่ งปวดหลังเหตุนั่งนาน-ตกหลุมอากาศ-เครียด (มติชน 35, 12590
(29 ส.ค. 2555) 23)

ก12990

นักวิจัยแมโจสรางเครื่องอบลําไยแกปญหาสารตกคาง (เดลินิวส ฉ. 22,966 (29 ส.ค. 2555) 12)

ก12985

นักวิทย คิดเพือ่ รักษ สูตรหุงกระจกเกรียบ 100 ป (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8742 (29 ส.ค. 2555) 2)

ก12991

นักวิทยรุนใหมใชจีโนมปรับปรุงพันธุพืช (เดลินวิ ส ฉ. 22,966 (29 ส.ค. 2555) 12)

ก12969

นาซาสําเร็จทดสอบขับคิวริออสซิติ (เดลินิวส ฉ. 22,961 (24 ส.ค. 2555) 11)

ก12956

น้ํานมแมตานโรคราย (คมชัดลึก 11, 3958 (21 ส.ค. 2555) 22)

ก12939

น้ําพริกหนุมใสสารกันบูดเปนมะเร็ง (คมชัดลึก 11, 3947 (10 ส.ค. 2555) 22)

ก12989

นํารองพัฒนาระบบตามสอบผาไหมยกดอกลําพูนภายใต GI (เดลินวิ ส ฉ. 22,966
(29 ส.ค. 2555) 28)

ก12941

แนะแมกนิ โฟเลตวิตามินวิเศษปองกันลูกนอยพิการแตกําเนิดได (กรุงเทพธุรกิจ
25, 8726 (13 ส.ค. 2555) 11)
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ก12962

แบตลิเธียมสุดแจว (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8736 (23 ส.ค. 2555) 9)

ก12967

ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8737 (24 ส.ค. 2555) 6)

ก12932

ประชาคมอาเซียนบทเรียนใหมที่ตองเรงทําความเขาใจ (มติชน 35, 12560 (30 ก.ค.
2555) 23)

ก12959

ปริศนาของดวงอาทิตย (มติชน 35, 12583 (22 ส.ค. 2555) 9)

ก13000

ปญญาประดิษฐพิชิตศัตรูพืช (คมชัดลึก 11, 3970 (2 ก.ย. 2555) 12)

ก12970

เปลือกกุงอนาคตเหมืองยูเรเนียมในสมุทร (คมชัดลึก 11, 3962 (25 ส.ค. 2555) 10)

ก12999

แปรรูปสมแขกทําขนมขบเคีย้ วของดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (คมชัดลึก 11, 3969
(1 ก.ย. 2555) 18)

ก12949

ผลงานทรัพยสินทางปญญาในสมเด็จพระราชินี (มติชน 35, 12578 (17 ส.ค. 2555) 25)

ก12973

ผาไหมจากตนดาหลา (เดลินวิ ส ฉ. 22,964 (27 ส.ค. 2555) 28)

ก12961

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูอาเซียนเพิ่มโอกาสสรางงานสรางอาชีพ (เดลินิวส ฉ. 22,959
(22 ส.ค. 2555) 4)

ก12942

พาสตานําเขาเจอปนเปอนสารพัด (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8726 (13 ส.ค. 2555) 11)

ก12936

ภัยของการใชโทรศัพทมือถือมีจริงไหม (มติชน 35, 12569 (8 ส.ค. 2555) 7)

ก12940

ภาพ 3 มิติ จากดาวอังคาร (คมชัดลึก 11, 3948 (11 ส.ค. 2555) 10)

ก12945 (2) ม. ขอนแกนวิจัยครีมสลายเซลลลูไลท (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8744 (31 ส.ค. 2555) 9)
ก12996

มองจีนแกน้ําทวมซ้ําซากหลากแนวคิดใหประโยชนปรับใชในไทย (เดลินิวส ฉ. 22,966
(29 ส.ค. 2555) 4)
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ก12957

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

ก12934

ยานคิวเรียสซิตี้ลงฉลุยดาวอังคาร นาซาเฮ-เดินทาง 8 เดือน สํารวจพื้นดิน 2 ปเต็ม
(มติชน 35, 12568 (7 ส.ค. 2555) 1, 13)

ก12971

รอยไหมยกกระชับใบหนาเทคนิคใหมเพื่อการชะลอวัย (เดลินิวส ฉ. 22,963 (26 ส.ค.
2555) 1, 4)

ก12960

รูจัก ‘ลีเจียนแนร’ โรคราย กลายเปนเรื่องเล็ก (มติชน 35, 12583 (22 ส.ค. 2555) 21)

ก12984

โรงอัดกอนยาง ‘มาตรฐาน GMP’ แหงแรกของไทย หนึง่ เดียวในโลก (เดลินวิ ส
ฉ. 22,965 (28 ส.ค. 2555) 24)

ก12976 (1) ลูกดื่มนมแมพฒ
ั นาการดี (มติชน 35, 12588 (27 ส.ค. 2555) 10)
ก12992

วช. เปดตัว ‘คลังขอมูลงานวิจัยไทย’ (เดลินิวส ฉ. 22,966 (29 ส.ค. 2555) 12)

ก12955

วิจัยขยายพันธุช ะมดเช็ดสําเร็จ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8734 (21 ส.ค. 2555) 15)

ก12946

วิจัยไทยรูแ จงฟาดิน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8730 (17 ส.ค. 2555) 7)

ก12986

วิทยาศาสตรชว ยดูแล (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8742 (29 ส.ค. 2555) 7)

ก12987

ส. วิจัยยางยก 'โรงอัดกอนยาง' จันดี สูมาตรฐานจีเอ็มพีแหงแรก (คมชัดลึก 11, 3966
(29 ส.ค. 2555) 12)

ก12993

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปดโรงผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตยแหงแรก (คมชัดลึก
11, 3966 (29 ส.ค. 2555) 8)

ก12998

สมอเรือภูมิปญญาไทย (เดลินิวส ฉ. 22,968 (31 ส.ค. 2555) 28)

ก12954

สัมมนามาตรฐานยางอัดกอนยกระดับสูมาตรฐานสากล (เดลินวิ ส ฉ. 22,957 (20 ส.ค.
2555) 28)
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ก12977

สาร ‘แซนโทน’ สกัดจากเปลือกมังคุด ผสมหนากากอนามัย ใชกนั เชื้อโรค (คมชัดลึก
11, 3965 (28 ส.ค. 2555) 12)

ก12980

สารเรงเนื้อแดงภัยรายผูบริโภค (มติชน 35, 12589 (28 ส.ค. 2555) 6)

ก12933

สุดยอดขาวโพดแฟนซีสีมวง 111 พบคุณคาโภชนาการครบเครื่อง (คมชัดลึก 11, 3937
(31 ก.ค. 2555) 12)

ก12997

แสงซินโครตรอนกับโครงสรางรังนกนางแอน (มติชน 35, 12592 (31 ส.ค. 2555) 3)

ก12958

หนุนเสนใยบัวหลวงสูอุตสาหกรรมสิ่งทอ (คมชัดลึก 11, 3959 (22 ส.ค. 2555) 12)

ก12952 (1) หมอแผนไทยคิดคนชาลดอวน (มติชน 35, 12580 (19 ส.ค. 2555) 9)
ก12943

หองรม ‘ลําไย’ ดวยซัลเฟอร นวัตกรรมยืดความสด-ลดสาร (คมชัดลึก 11, 3951
(14 ส.ค. 2555) 12)

ก12963

หองสุขาพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟาและกาซไฮโดรเจน (เดลินวิ ส ฉ. 22,960 (23 ส.ค.
2555) 10)

ก12964

หุนสํารวจคิวเรียสซิตี้เตรียมเคลื่อนที่ครั้งแรก (มติชน 35, 12584 (23 ส.ค. 2555) 30)

ก12968

หุนสํารวจดาวอังคาร ‘คิวเรียสซิตี้’ ทดสอบการเคลื่อนที่เปนครั้งแรก (มติชน 35, 12585
(24 ส.ค. 2555) 30)

ก12975

เหยียบดวงจันทรคนแรก นีล อารมสตรองลาโลก (คมชัดลึก 11, 3964 (27 ส.ค. 2555) 1, 14)

ก12944

อนาคตไบโอดีเซลจากสบูดาํ (เดลินวิ ส ฉ. 22,952 (15 ส.ค. 2555) 12)

ก12931

อบ ‘ลําไยสด’ ดวยอากาศแนวตั้งลดสารตกคาง-ทางเลือกผูสงออก (คมชัดลึก 11, 3936
(30 ก.ค. 2555) 12)

ก12953

อาหารรักษหวั ใจ (คมชัดลึก 11, 3957 (20 ส.ค. 2555) 10)

