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BOOK, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILES
BSTI
IR 31

BSTI
IR 27

การบรรจุอาหารแบบตอตานจุลินทรีย (antimicrobial food packaging) : ประมวลสารสนเทศ
พรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร
บริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานัก, 2555. 23 หนา.

เรื่องนารูของอุตสาหกรรมแกวและกระจกกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ (glasses industry
with quality audit of products) : ประมวลสารสนเทศพรอมใช / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] : สํานัก,
2555. 16 หนา.

หนังสือภาษาไทย
641.302
ก 16
2553

กมล เลิศรัตน, รศ. ดร.
R&D เพื่อการบริโภคผักและผลไม : บนเสนทางสูคุณภาพชีวิต / กมล เลิศรัตน,
มนัชญา งามศักดิ,์ อานุภาพ สังขศรีอินทร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.), 2553. 104 หนา.

615.92
ค 17
กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย.
2554
คลอรีน= Chlorine / จัดทําโดย สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. กรม
คพ.04-151
ควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ; เรียบเรียงโดย
นงลักษณ เรืองวิเศษ...[และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2554. 74 หนา. (เอกสาร
เผยแพรทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรือ่ ง ; คพ.04-151).
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615.92
ค 17
กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย.
2554
เมทิลเมทาคริเลต = Methyl methacrylate / สํานักจัดการกากของเสียและสาร
คพ.04-153
อันตราย. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ; เรียบ
เรียงโดย นงลักษณ เรืองวิเศษ...[และคนอืน่ ๆ]. กรุงเทพฯ : สํานัก, 2554. 74 หนา.
(เอกสารเผยแพรทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง ; คพ.04-153.)
615.92
ค 17
กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย.
2554
ออกตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร = Octabromodiphenyl ether / สํานักจัดการกาก
คพ.04-154
ของเสียและสารอันตราย. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ; เรียบเรียงโดย นงลักษณ เรืองวิเศษ...[และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : สํานัก,
2554. 78 หนา. (เอกสารเผยแพรทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง ; คพ.04-154).
615.92
ค 17
กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย.
2554
แอลฟา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน Alpha-hexachlorocyclohexane / สํานัก
คพ.04-152
จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ; เรียบเรียงโดย นงลักษณ เรืองวิเศษ...[และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ :
สํานัก, 2554. 82 หนา. (เอกสารเผยแพรทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง ;
คพ.04-152)
660.28
ก 115
2555

649.33
ก 17
2555

กันยรัตน โหละสุต, รศ.
การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี = Safety management in chemical
industry / กันยรัตน โหละสุต. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 410,[35] หนา.

การเลี้ยงลูกดวยนมแม / บรรณาธิการ, กรรณิการ วิจิตรสุคนธ...[และคนอื่นๆ]. พิมพ
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โครงการตํารา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
280 หนา.
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959.9
ก 46
2555

กุมุสตา ฟลิปปนส / กฤชกร เพชรนอก, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555.
72 หนา. (ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : กุมุสตา ฟลิปปนส).

346.0486
จ 37
จิรศักดิ์ รอดจันทร, ผศ.ดร.
2555
สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุมครองการประดิษฐและ
การออกแบบผลิตภัณฑ / จิรศักดิ์ รอดจันทร. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2555. 604 หนา.
671.52
ฉ 114
2554

ฉัตรทอง ใสแสง.
โลหะวิทยาการเชื่อม / ฉัตรทอง ใสแสง, อนุชาติ มากกลาง และวิทยา กองตระกูลดี.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554. 288 หนา.

959.6
ซ 117
2555

ซัวซะไดย กัมพูชา / สุภฤกษ บุญทอง, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555.
72 หนา. (ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : ซัวซะไดย กัมพูชา).

959.55
ซ 59
2555

เซอลามัต ดาตัง บรูไน / กวิตา ถนอมงาม, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555.
72 หนา. (ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : เซอลามัต ดาตัง บรูไน).

959.5
ซ 59
2555

เซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย / กวิตา ถนอมงาม, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555.
72 หนา. (ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : เซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย).

959.8
ซ 59
2555

เซอลามัต อินโดนีเซีย / กฤชกร เพชรนอก, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555.
72 หนา. (ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : เซอลามัต อินโดนีเซีย).

-4 -

363.34
ท 17
2554

ทวิดา กมลเวชช, ผศ. ดร.
คูมือการจัดการภัยพิบัติทองถิ่น / ทวิดา กมลเวชช. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา,
2554. 136 หนา.

631.86028
ธ 37
ธีระพงษ สวางปญญางกูร, ผศ.
2553
คูมือการผลิตปุยอินทรียแ บบไมผลิกกลับกอง / ผศ.ธีระพงษ สวางปญญางกูร ;
สนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพโดยโครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนือ. สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. เชียงใหม : โครงการเครือขาย สวทช.
ภาคเหนือ, 2553. 27 หนา.
658.5
น 37
2553

530
บ 17
2555

นิรันดร ฉิมพาลี.
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ / นิรันดร ฉิมพาลี. พิมพครั้งที่ 2.
สมุทรปราการ : โครงการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553.
502 หนา.

บรูกส, ไมเคิล.
20 คําถามสําคัญของฟสิกส = The big questions-physics / ไมเคิล บรูกส, เขียน ;
บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ, ผูแปล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 336 หนา.

923.1593
บ 115
บันทึกบทความรอยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจ พระบามสมเด็จพระ
2554
เจาอยูหวั ของสมาชิกรัฐสภา / คณะอนุกรรมการบันทึกบทความรอยเรียงความ
ประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ของสมาชิกรัฐสภา,
รัฐสภา. กรุงเทพฯ : รัฐสภา, [2554?]. 588 หนา.
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665.5
ป 36
2555

635.883
พ 512
2555
641.33
ภ 24
2554

ปยนุช นาคพงศ, ผศ.
สารเคมีจากปโตรเลียม = Chemicals from petroleum / ปยนุช นาคพงศ. กรุงเทพฯ :
ทริปเพิ้ล กรุป, 2555. 428 หนา.

เพาะเห็ดเศรษฐกิจ : สูตรการกินเห็ด 3 อยางลางพิษ / สมพงษ บัวแยม, บรรณาธิการ.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พงษสาสน, 2555. 100 หนา.

ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร, ผศ. ดร.
ถั่วเนา : ถั่วเหลืองหมักพื้นบานของภาคเหนือ / ผศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร,
พันพงศ เลขะกุล ; สนับสนุนโดยโครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนือ. เชียงใหม :
โครงการเครือขาย สวทช. ภาคเหนือ, 2554. 47 หนา.

495
ภ 21
2555

ภาษาอาเซียน / กวิตา ถนอมงาม, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555. 72 หนา.
(ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : ภาษาอาเซียน).

915.91
ม 32
2555

มิงกลาบา...พมา / สุภฤกษ บุญทอง, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555. 72 หนา.
(ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : มิงกลาบา...พมา).

669.1
ส 16
2555

สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล, ดร.
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก = Steel production industry / สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล.
กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2555. 192 หนา.
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577.69
ส 17
2554

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน.
ปาชายเลน : นิเวศวิทยาและพรรณไม / สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, รุงสุริยา บัวสาลี,
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกระตายในดวงจันทร,
2554. 690 หนา.

915.93
ส 17
2555

สวัสดี เมืองไทย / สุภฤกษ บุญทอง, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555. 72 หนา.
(ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : สวัสดี เมืองไทย).

959.4
ส 15
2555

สะบายดี...ลาว / สุภฤกษ บุญทอง, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุคส, 2555. 72 หนา.
(ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : สะบายดี...ลาว).

923.1593
ค 14
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
2555
ประมวลพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั / จัดทําโดย สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. กรุงเทพฯ :
สํานักงาน, 2555. 398 หนา.
548.83
ส 44
2554

579.3
ส 45
2555

สุธรรม ศรีหลมสัก, ผศ.ดร.
เอกซเรยดิฟแฟรกชันเบื้องตน / สุธรรม ศรีหลมสัก. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554. 133 หนา.

สุบัณฑิต นิ่มรัตน.
การจัดจําแนกแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม : วงศไมโครคอคเคซีอีและ
สเตรปโตคอคเคซีอี / สุบัณฑิต นิ่มรัตน. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2555. 113 หนา.
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915.957
ห 15
2555

หนีหาว สิงคโปร / กฤชกร เพชรนอก, ผูเรียบเรียง. ปทุมธานี : สกายบุค ส, 2555. 72 หนา.
(ชุด ประชาคมอาเซียน ฉบับการตูน : หนีหาว สิงคโปร).

677.02824
อ 47
อุไรวรรณ ภารดี (ปติมณียากุล), รศ. ดร.
2555
รอยเรียงผาถัก = Knitting journeys / รศ. ดร. อุไรวรรณ ภารดี (ปติมณียากุล).
กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 158 หนา.
363.19272
อ 48
อุษา เชษฐานนท.
2555
มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย = Standard farms and safety
of animal products / อุษา เชษฐานนท. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2555. 315 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 189 : Rice snack
1. GB 1,339,087

Rice snack product.

2. US 2003/0,185,957

Rice-based snack chip and method of making same.

3. US 2007/0,243,301

Process for producing rice-based expandable pellets
and cracker-like snacks.

4. US 2009/0,104,333

Rice snack chip with high rate of visual inclusions
made on tortilla sheeting equipment.

5. US 2010/0,028,519

Rice snack and method for producing the same.

6. US 2010/0,203,212

Snack food chip containing cooked grain and method
of making same.

7. WO 01/62,106

Cereal snack comprising a body of expanded and
bonded cereal grains.

8. WO 2011/115,423

Microwavable puffing rice snack and manufacturing
method thereof.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS H 4000 : 2006
JIS H 4001 : 2006
JIS H 4040 : 2006
JIS H 4080 : 2006
JIS H 4090 : 2006
JIS H 4100 : 2006
JIS H 4160 : 2006
JIS H 4170 : 2006
JIS H 4301 : 2009
JIS H 4311 : 2006
JIS H 4600 : 2007
JIS H 4630 : 2007
JIS H 4631 : 2006
JIS H 4635 : 2006
JIS Z 3232 : 2009

Aluminium and aluminium alloy sheets, strips and plates.
Painted and baked aluminium and aluminium alloy sheets
and strips.
Aluminium and aluminium alloy rods, bars and wires.
Aluminium and aluminium alloy extruded tubes and colddrawn tubes.
Aluminium and aluminium alloy welded pipes and tubes
(amendment 1).
Aluminium and aluminium alloy extruded shape.
Aluminium and aluminium alloy foils (amendment 1).
High purity aluminium foils (amendment 1).
Lead sheets and plates and hard lead sheets and plates.
Lead and lead alloy tubes for common industries
(amendment 1).
Titanium and titanium alloys – sheets, plates and strips.
Titanium and titanium alloys – seamless pipes.
Titanium and titanium alloy tubes for heat exchangers.
Titanium and titanium alloy welded pipes.
Aluminium and aluminium alloy welding rods and wires.
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SELECTED ARTICLES
Amyloid surprises (Chemical & Engineering News 90 (12) 2012 : 38-40)
Antibacterial activity of eugenol and peppermint oil in model food systems (Journal of Essential
Oil Research 24 (5) 2012 : 481-486)
Assaying antibodies (Chemical & Engineering News 90 (3) 2012 : 13-15)
Basis for design of screw anchors in concrete (ACI Structural Journal 109 (4) 2012 : 559-567)
Behind a mushroom scourge (Chemical & Engineering News 90 (7) 2012 : 41)
Biocatalysis (Chemical & Engineering News 90 (22) 2012 : 13-18)
Brazil's cane harvest could exceed last year's (Sugar Journal 75 (3) 2012 : 18-20)
Cellular ceramics : reinforced brick construction in the digital age (Interceram 61 (5) 2012 : 277-282)
Ceramic integration technologies for solid oxide fuel cells (International Journal of Applied
Ceramic Technology 9 (4) 2012 : 688-699)
The challenges of reusing mining and mineral-processing wastes (Science 337 (6095) 2012 :
702-703)
"Clinic laboratory accreditation with ISO 15189:2007 in the European Union" : report of the VI
European symposium on clinical laboratory and in vitro diagnostic industry (Accreditation
and Quality Assurance 17 (4) 2012 : 473-477)
Comparison between spray-dried and dry granulated powders in the fabrication of porcelain tiles
(Interceram 61 (5) 2012 : 254-258)
Conductive silicones in elevated temperatures (Rubber World 246 (2) 2012 : 17-19)
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A decade of imaging cellular motility and interaction dynamics in the immune system (Science
336 (6089) 2012 : 1676-1681)
Determination of brominated flame retardants : a proficiency test (Accreditation and Quality
Assurance 17 (4) 2012 : 439-444)
Determination of total nitrofuran metabolites in shrimp muscle using liquid
chromatography/tandem mass spectrometry in the atmospheric pressure chemical ionization
mode (Journal of AOAC International 95 (4) 2012 : 1222-1233)
Development and validation of a liquid chromatographic / tandem mass spectrometric method
for determination of chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline, and doxycycline in
animal feeds (Journal of AOAC International 95 (4) 2012 : 1010-1015)
Discriminant analysis of sunflower seeds for fatty acid composition using NIR spectroscopy
(Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (6) 2012 : 995-1001)
The effect of the choice of method for determining assigned value on the assessment of
performance in melting point analysis (Accreditation and Quality Assurance 17 (4) 2012 :
413-417)
Effects of brans from specialty sorghum varieties on in vitro starch digestibility of soft and hard
sorghum endosperm porridges (Cereal Chemistry 89 (4) 2012 : 190-197)
Empirical formulas for designing reinforced concrete beams under impact loading (ACI
Structural Journal 109 (4) 2012 : 509-519)
EPDM for wire and cable applications (Rubber World 246 (2) 2012 : 27-29)
Ever-cleaner auto exhaust (Chemical & Engineering News 90 (21) 2012 : 10, 12-16)
Flying the green skies with biofuels (Chemical & Engineering News 90 (24) 2012 : 18-21)
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Global water flow measurement and calibration facilities : review of methods and
instrumentations (MAPAN Journal of Metrology Society of India 27 (2) 2012 : 63-76)
Graphene moves toward applications (Chemical & Engineering News 89 (47) 2011 : 10, 12-15)
Highly selective zeolite membranes as explosive preconcentrators (Analytical Chemistry 84 (15)
2012 : 6303-6307)
Influence of carbon black and plasticisers on dynamic properties of isotropic magnetosensitive
natural rubber (Plastics, Rubber and Composites 41 (7) 2012 : 310-317)
Influence of carbon content on surface quality of solid-state sintered SiC ceramics (International
Journal of Applied Ceramic Technology 9 (4) 2012 : 847-852)
Innovative ways of handling steam lead to energy efficiency (Paper 360° 7 (4) 2012 : 12-14)
Investigation of phase structure and electrical properties of doped PMN-PZT ceramics prepared
by different methods (Journal of the American Ceramic Society 95 (2) 2012 : 445-448)
Investigation of the possibility of developing nanosilver-containing synthetic fibres and strands
with prolonged bioactivity (International Polymer Science and Technology 39 (9) 2012 :
T/55-T/58)
Learning from spider silk (Chemical & Engineering News 90 (13) 2012 : 48-51)
Long-term solution to pollution induced flashovers of high voltage insulators (Rubber World
246 (2) 2012 : 31-32, 34)
Mars mission set for launch (Chemical & Engineering News 89 (47) 2011 : 32-33)
Nanoparticles boost drug solubility (Chemical & Engineering News 90 (4) 2012 : 30-31)
Navigating the regulatory maze (Paper 360° 7 (3) 2012 : 40-41)
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New tools for risk assessment (Chemical & Engineering News 90 (24) 2012 : 32-33)
Plasticisation of a blend of polypropylene with acrylonitrile rubber (International Polymer
Science and Technology 39 (9) 2012 : T/37-T/40)
Polyethylene-based composites filled with aluminosilicate (International Polymer Science and
Technology 39 (9) 2012 : T/41-T/45)
Potential of Jatropha curcas as a biofuel, animal feed and health products (Journal of the
American Oil Chemists' Society 89 (6) 2012 : 961-972)
Proficiency testing for the improvement of analytical practice (Accreditation and Quality
Assurance 17 (4) 2012 : 467-471)
Raising red flags on drug design (Chemical & Engineering News 90 (2) 2012 : 34-35)
Role of proficiency testing in monitoring of standardization of hemoglobin A1c methods
(Accreditation and Quality Assurance 17 (4) 2012 : 419-424)
Self-leveling floor topping saves the days (Concrete International 34 (7) 2012 : 46-49)
Shattering glass cookware (American Ceramic Society Bulletin 91 (7) 2012 : 33-38)
A solid solar-cell solution (Chemical & Engineering News 90 (24) 2012 : 40)
Synthesis and properties of building glass-ceramics from thermal power station fly ash
(Interceram 61 (5 supplement) 2012 : 1-4)
Time fractionation of minor lipids from cold-pressed rapeseed cake using supercritical CO2
(Journal of the American Oil Chemists' Society 89 (6) 2012 : 1145-1153)
Toward understanding the genetic and molecular bases of the eating and cooking qualities of rice
(Cereal Foods World 57 (4) 2012 : 148-156)
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Understanding windbreak principles (Concrete International 34 (7) 2012 : 35-39)
Uniform ripening encodes a golden 2-like transcription factor regulating tomato fruit chloroplast
development (Science 336 (6089) 2012 : 1711-1715)
Use of characteristic functions derived from proficiency testing data to evaluate measurement
uncertainties (Accreditation and Quality Assurance 17 (4) 2012 : 399-403)
War on weeds (Chemical & Engineering News 90 (21) 2012 : 20-22)
The wonders of jojoba (HAPPI (Household & Personal Products Industry) 49 (9) 2012 : 47-48,
50, 52)
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INFORMATION FILES
IF 20 (79)

Analysis of halonitriles in drinking water using solid-phase microextraction and
gas chromatography-mass spectrometry (Journal of Chromatography A 1225
(February) 2012 : 45-54)

IF 34 (225)

Antimicrobial activity of Chinese bayberry extract for the preservation of surimi
(Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (11) 2012 : 2358-2365)

IF 68 (83)

Benefits and risks of influenza research : lessons learned (Science 336 (6088)
2012 : 1522-1523)

IF 31 (179)

Bioactivities of chicken essence (Journal of Food Science 77 (4) 2012 : R105-110)

IF 9 (221)

Biodiesel production from soybean oil catalyzed by Li2CO3 (Journal of the
American Oil Chemist's Society 89 (9) 2012 : 1619-1625)

IF 73 (65)

Color compensation in nitrite-reduced meat batters incorporating paprika or tomato
paste (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (8) 2012 : 1627-1632)

IF 55 (113)

Comparison of the frying performance of olive oil and palm superolein (Journal of
Food Science 77 (5) 2012 : C519-531)

IF 110 (167)

Determination of volatile organic compounds in drinking and environmental waters
(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 32 (2) 2012 : 60-75)

IF 9 (220)

Effects of monoacylglycerols on the cold flow properties of biodiesel (Journal of
the American Oil Chemist's Society 89 (8) 2012 : 1509-1520)

IF 34 (223)

Evaluation of hygiene practices and microbiological status of ready-to-eat
vegetable salads in Spanish school canteens (Journal of the Science of Food and
Agriculture 92 (11) 2012 : 2332-2340)
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IF 68 (82)

Evolution, safety, and highly pathogenic influenza viruses (Science 336 (6088)
2012 : 1529-1531)

IF 31 (178)

Fast determination of royal jelly freshness by a chromogenic reaction (Journal of
Food Science 77 (6) 2012 : S247-252)

IF 17 (73)

Generic and rapid determination of veterinary drug residues and other contaminants
in raw milk by ultra performance liquid chromatography-tandem mass
spectrometry (Journal of Chromatography B 906 (October) 2012 : 48-57)

IF 11 (77)

Genetic events that shape the cancer epigenome (Science 336 (6088) 2012 :
1513-1514)

IF 135 (80)

Is it merely a myth that alcoholic beverages such as red wine can be
cardioprotective? (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (9) 2012 :
1815-1821)

IF 97 (57)

Modeling the supercritical fluid extraction of essential oils from plant materials
(Journal of Chromatography A 1250 (August) 2012 : 27-33)

IF 100 (358)

Nanotechnology in cosmetics : a review (Cosmetics & Toiletries 127 (4) 2012 :
266, 268-272)

IF 34 (224)

On-fiber furan formation from volatile precursors : a critical example of artefact
formation during solid-phase microextraction (Journal of Chromatography B
897 (May) 2012 : 37-41)

IF 15 (56)

Screening of the antioxidant properties and polyphenol composition of aromatised
green tea infusions (Journal of the Science of Food and Agriculture 92 (11)
2012 : 2244-2249)

IF 100 (359)

Sustainability : trends in polymers and surfactants for hair care (Cosmetics &
Toiletries 127 (1) 2012 : 34, 36-40)
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IF 9 (221)

Biodiesel production from soybean oil catalyzed by Li2CO3 (Journal of the
American Oil Chemist's Society 89 (9) 2012 : 1619-1625)
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บทความวารสารไทย
2 in 1 : เปลี่ยนสาหรายบําบัดน้ําเสียเปนไบโอดีเซล (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 91 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 73)
Chemical Looping ทางเลือกใหมในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน (TECHNOLOGY PROMOTION 38, 221
(Feb.-Mar. 2012) 49-52)
e-CALLISTO เครือขายวัดคลื่นวิทยุจากดวงอาทิตย (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส ฉ. 360 (ก.ค. 2554)
141-150)
Food Allergen (FOOD FOCUS THAILAND 6, 64 (Jul. 2011) 52-57)
G-Box (สาร NECTEC ฉ. 89-91 15-29)
Geoengineering เทคโนโลยีตานโลกรอน (INNO MAG 38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 42-44)
Green Roof หลังคาเขียวเยียวยาโลก (เสนทางเศรษฐี 18, 309 (ก.ย. 2555) 68-69)
MEMS กับการประยุกตใชงานกับเครื่องโทรศัพทมือถือ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 369 (มี.ค.
2555) 125-139)
Mixing & Forming (FOOD FOCUS THAILAND 6, 64 (Jul. 2011) 44-45)
Racetrack Memory เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลรูปแบบใหม (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ.372
(พ.ค. 2555) 134-139)
Solar Tree สุดยอดไอเดีย "ตนไมพลังงานแสงอาทิตย" (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 92 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 73)
Sterile Sampling Valve การเก็บตัวอยางอาหารเหลวจะไมเปนเรื่องยากอีกตอไป (FOOD FOCUS
THAILAND 6, 64 (Jul. 2011) 50-51)
VOCs : มหันตภัยเงียบจากเบาะหนังในรถยนต (ยานยนตสาร 11, 96 (มี.ค. 2555) 7-10)
กรมวิทยาศาสตรการแพทยเผยผลศึกษาความเปนพิษจากใบมะรุม (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตร
การแพทย 26, 3 (มี.ค. 2555) 9)
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กลยุทธทรัพยสินทางปญญา เครื่องมือสําคัญสําหรับธุรกิจยุคใหม (TECHNOLOGY PROMOTION
38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 30-32)
กวาจะมาเปนสมารทโฟน (HORIZON 2, 8 : 12-13 )
กังหันลมผลิตไฟฟา (กาซไลน 23, 86 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 5)
การกําจัดสารอินทรียในน้ําดวยตัวเรงปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด (TECHNOLOGY
PROMOTION 38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 53-55)
การคัดเลือกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Oscillatoria spp. สําหรับนํามาใชในการผลิตซี-ไฟโคไซยานิน
(วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 1-12)
การเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวเคราะห (นิตยสาร สสวท. 39, 172 (ก.ค.-ส.ค. 2554) 16-17)
การใชฝุนขาวโพดเปนสารเสริมในขาวโพดหมัก (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 13-28)
การตรวจสอบการปนเปอนแบคทีเรียในกุงแชแข็งดวยมัลติเพล็กซพีซีอาร (วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 12-17)
การทําความเย็นดวยคลื่นเสียง (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 3
(ก.ค.-ก.ย. 2554) 97-103)
การบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีอาหารสงออกที่ปนเปอ นเชื้อจุลินทรีย Vibrio vulnificus (วารสาร
อาหารและยา 18, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 4-7)
การบริหารจัดการน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมดวยหลักเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเขาสูเปาหมายน้ําเสียเหลือศูนย
หรือ Zero discharge (ENERGY SAVING 4, 40 (มี.ค. 2555) 62-63)
การบําบัดสารอินทรียธรรมชาติดวยกระบวนการทางเคมีและฟสิกส (วารสารสิ่งแวดลอม 15, 3 (ก.ค.-ก.ย.
2554) 35-40)
การบํารุงรักษาทางไฟฟาใหเกิดความปลอดภัย (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 29, 336 (มี.ค. 2555) 80-86)
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การประเมินเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพรอมรับมือ Climate Change (INNO MAG 38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 38-41)
การประเมินปจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
22, 3 (2554) 93-99)
การประเมินผลกระทบดานเสียงจากโครงการพัฒนาทาอากาศยาน (GREEN RESEARCH 8, 18 (พ.ค.
2554) 15-17)
การประยุกตใชระบบบริหารสินคาคงคลังสําหรับวัตถุดบิ ที่เนาเสียได กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลากระปอง
(วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 15-29)
การประยุกตใชโอโซนในอุตสาหกรรม (ENERGY SAVING 4, 40 (มี.ค. 2555) 24)
การผลิตเซรามิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตอบโจทยการสงออกสูตลาดโลก (GREEN RESEARCH
8, 18 (พ.ค. 2554) 21-24)
การผลิตน้ําตําลึงผงโดยการทําแหงแบบเยือกแข็ง (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 51-63)
การผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะมูลฝอยชุมชน (วารสารสิ่งแวดลอม 15, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 26-34)
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑเนื้ออบแหงปรุงรส (วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 40-50)
การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบผาจก (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 75-80)
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวแตนหนาสับปะรดแชอิ่ม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 75-91)
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอม (GREEN RESEARCH 8, 18 (พ.ค. 2554) 18-20)
การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกอองกึ่งสําเร็จรูป (วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 93-103)
การลดของเสียในกระบวนการผลิตฟลมพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑชนิดออนตัว (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา 22, 4 (2554) 77-85)
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การวัดและควบคุมเสียงเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน (ตอนที่ 3) (TECHNOLOGY PROMOTION
38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 67-69)
การวิเคราะหสภาวะการดําเนินงานและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของกระบวนการผลิต
ไฮโดรเจนจากกลีเซอรอล (วิศวกรรมสารฉบับวิจยั และพัฒนา 22, 4 (2554) 100-108)
การศึกษาการแปรรูปน้ําพริกมะกอกปาอบแหง (วารสารวิจัยและพัฒนา 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 65-73)
การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินเพื่อการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพพีทีชนิดน้ําเขมขนเพื่อใช
กําจัดแมลงศัตรู (วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค.
2554) 30-40)
การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก และปรอท ที่ปนเปอนในหอยแครงและหอยแมลงภู บริเวณ
อาวไทย ตอนป 2552 (วารสารอาหารและยา 18, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 15-22)
การศึกษารูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ําในอาวไทยในปภาวะเอ็นโซ (วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 1-14)
การศึกษาศักยภาพของฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโกป ในการวิเคราะหปริมาณเบตาแคโรทีน
ในน้ํามันปาลมโอเลอีนผานกรรมวิธีการทําใหบริสุทธิ์ ฟอกสี และกําจัดกลิน่ (วารสารวิจยั และพัฒนา
มจธ. 35, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 3-14)
การศึกษาสถานการณปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคเพือ่ แกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน (วารสาร
อาหารและยา 18, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 48-58)
การสกัดดวยเฟสของแข็งและการประยุกตใชในผลิตภัณฑนม (FOOD FOCUS THAILAND 6, 64 (Jul.
2011) 41-43)
การหาโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด ในน้ํามะพราวดวยเทคนิค Capillary Electrophoresis
(วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 54-60)
กําลังอัดและการซึมของน้ําผานคอนกรีตทีใ่ ชกากแคลเซียมคารไบดรวมกับเถาถานหินเปนวัสดุประสาน
(วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 22, 4 (2554) 34-50)
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กูเกิลชี้ชอง "ธุรกิจไทย Go online" ฟรี (เสนทางเศรษฐี 18, 310 (ต.ค. 2555) 42-43)
แกสในอูเรือ (Gas in Shipyard) (PREMIUM SOLUTIONS 33, 11 (Oct. 2011) 6)
ขั้นตอนในการแกไขปญหาสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาผานทางอากาศ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส
ฉ. 369 (มี.ค. 2555) 109-119)
เข็มทิศชีวภาพ 3 รูปแบบ ชวยสัตวนําทาง (SCIENCE ILLUSTRATED No. 9 (Mar. 2012) 54-59)
คณะวิทยฯ ม.อ. นําผลจากงานวิจยั เพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนใชเทคโนโลยีเมมเบรนทําเครื่องกรองน้ํา
คุณภาพสูง-ราคาต่ํา (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 21, 1 (ต.ค.-พ.ย. 2554) 22-23)
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทยตอการนําเขาเครือ่ งมือแพทยทผี่ านการใชงานและปรับแตงแลว
(วารสารอาหารและยา 18, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 59-68)
ความตองการของบุคลากรระดับปริญญาในงานธุรกิจการพิมพ (วารสารการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ 23, 97
(2554) 29-32)
คารบอนฟุตพริ้นท...เครื่องมือเพิ่มศักยภาพการสงออกของอาหารไทย (FOOD FOCUS THAILAND
6, 64 (Jul. 2011) 60-63)
คุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจวัดคลื่นขนาดเล็กบน
ผิวดิน (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 22, 3 (2554) 31-38)
เครปญี่ปุน-วอฟเฟลเบลเยียม (เสนทางเศรษฐี 18, 309 (ก.ย. 2555) 60-61)
เครื่องตนแบบการเพาะเลีย้ งไสเดือนโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมอุณหภูมิสัมพัทธแบบ
อัตโนมัติ (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส ฉ. 370 (Mar.-May. 2012) 162-166)
เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจยั (นิวเคลียรปริทศั น 24, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 8-9)
งานทาสีเรือของกองทัพกับมาตรฐานการใชงาน (นาวิกศาสตร 94, 12 (ธ.ค. 2554) 46-49)
จักรยานปน ไฟ (เกษตรกรรมธรรมชาติ 14, 11 (2554) 5-6)
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เจาะลึก 11 สุดยอดเทคโนโลยีแหงทศวรรษ (ตอนที่ 1) (TECHNOLOGY PROMOTION 38, 221
(Feb.-Mar. 2012) 70-74)
ชีววิทยาของหอยสกุล Natica (วารสารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 7-11)
ใชฮีตปมทําน้ํารอนรวมกับแผงทําน้ํารอนแสงอาทิตย (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 28, 326 (พ.ค.
2554) 65-72)
ณิศวรรณ ตนตํารับขนมถวย ตอยอดสินคาของฝาก สรางทางเลือก (เสนทางเศรษฐี 18, 310 (ต.ค. 2555) 52-53)
ดวยน้ําพระทัยแดงานวิจยั มะคาเดเมีย (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 100-103)
ตูอบกลวยพลังงานแสงอาทิตย (ENERGY SAVING 4, 40 (มี.ค. 2555) 80-81)
ทฤษฎีใหมแหงแรกของประเทศไทยทีว่ ัดมงคลชัยพัฒนา (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 53-57)
ทางเลือกโรงไฟฟาและการผลิตไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย (วารสารนโยบายพลังงาน
ฉ. 92 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 12-14)
ทิศทาง-สถานการณพลังงานยานยนตไทย (ENERGY SAVING 4, 40 (มี.ค. 2555) 18-23)
เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือกเพื่อการผลิตขาวนึ่งของโรงสีขาว (MECHANICAL
TECHNOLOGY MAGAZINE 10, 118 (Jun. 2011) 48-56)
เทคโนโลยีชีวภาพ (HORIZON 2, 8 : 23-35)
นักวิจยั คณะวิทย ม.อ. พัฒนา "จักรยานพลังงานจิว๋ " แหลงกําเนิดไฟฟาอีกรูปแบบสําหรับอุปกรณขนาดเล็ก
(สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 21, 1 (ต.ค.-พ.ย. 2554) 34)
นาโนเทคโนโลยี (HORIZON 2, 8 : 26-28)
แนวทางการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 10, 118
(Jun. 2011) 40-43)
แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง (ENERGY SAVING 4, 40 (มี.ค. 2555) 48-50)
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ประเมินความบริบูรณของทุเรียนดวยเซนเซอรคลื่นไมโครเวฟ (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 370
(Mar.-May. 2012) 101-107)
ประยุกตใชงานวิจยั สนองพระราชดําริที่ลุมน้ําปากพนัง (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 96-99)
ปริมาณของแข็งรวมทั้งหมดในน้าํ นม (FOOD FOCUS THAILAND 6, 64 (Jul. 2011) 38-40)
ปลองไอเสียและการกระจายของไอเสียสูบ รรยากาศ (เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 28, 326
(พ.ค. 2554) 61-64)
ปาน – วัตถุดิบยั่งยืนสําหรับสารประกอบที่มพี ื้นฐานจากธรรมชาติ (พลาสติก 27, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 20-23)
ปูแมงมุมน้ําจืด (Hymenosomatidac) ในประเทศไทย (วารสารคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2555) 1-6)
ผลการดําเนินงานโครงการกวยเตี๋ยวปลอดภัยครบวงจร จังหวัดสงขลา (วารสารอาหารและยา 18, 2
(พ.ค.-ส.ค. 2554) 23-30)
แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) เพื่อความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ (วารสาร
นโยบายพลังงาน ฉ. 92 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 15-17)
พลังงานทางเลือกใหมที่ยั่งยืน โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรชนิดออกผล (นิวเคลียรปริทัศน 24, 4
(ต.ค.-ธ.ค. 2554) 6-7)
พัฒนาเทคโนโลยีจัดการน้ําอยางยั่งยืน (INNO MAG 38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 21-24)
พันธุพืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 114-116)
ฟารมอัจฉริยะ (Smart farm) (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 370 (Mar.-May. 2012) 149-156)
มลพิษทางอากาศ...เราสามารถหยุดมันได (วารสารอุตสาหกรรมยานยนต 8, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 24-29)
มาตรการควบคุมยา Midazolam (Dormicum) ประสบความสําเร็จแลวหรือไม (วารสารอาหารและยา
18, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 8-10)
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มาตรฐานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (นิตยสาร สสวท. 39, 172 (ก.ค.-ส.ค. 2554) 46-49)
มาตรวิทยา...บันไดสูอาเซียน 2015 (METROLOGY INFO 14, 66 (Mar.-Apr. 2012) 4-5)
เมืองนิเวศน (ECO-CITY) : เมืองแหงอนาคต (วารสารสิ่งแวดลอม 15, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 18-25)
เมื่อนากุงรางกลายมาเปนสวนปาลมน้ํามันในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 77-80)
ยุทธการชวงชิงตลาดพลาสติกโลก (ผูสงออก 25, 596 (มิ.ย. 2555) 35-40)
รอนนี้...แนะเลี่ยงแสงแดดปองกันมะเร็งผิวหนังซึ่งคนผิวขาวมีความเสี่ยงมากกวาคนผิวคล้ํา (จดหมายขาว
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 26, 3 (มี.ค. 2555) 11-12)
รอบรูเรื่องกัมมันตภาพรังสีอันตรายและการปองกัน (GREEN RESEARCH 8, 18 (พ.ค. 2554) 7-10)
ระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 17-28)
ระบบขนสงอัจฉริยะ ITS (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 360 (ก.ค. 2554) 155-162)
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณปริมาณขยะจากการขยายตัวของเมือง (วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 51-61)
รังสีแกมมาระดับตางๆ มีผลตอจํานวนเซลลคุมและปริมาณคลอโรฟลลของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
(วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 19, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 61-69)
รางบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟาโครงการน้ําเงี๊ยบ 1 (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 92 (เม.ย.-มิ.ย.
2554) 53-55)
รางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการไซยะบุรี (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 91 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 58-62)
รางสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการน้ํางึม 3 (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 92 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 56-58)
รูทันเชื้อรา มหันตภัยรายทีม่ าหลังน้ําลด (INNO MAG 38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 34-37)
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โรงไฟฟานิวเคลียร (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 91 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 63-66)
วงจรวัดคาความเปนกรดดางดวย pH เซนเซอร ชนิด ISFET (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 360
(ก.ค. 2554) 106-113)
วงแหวนแหงไฟ (Ring of fire) กับเหตุแหงภัยพิบัติ (GREEN RESEARCH 8, 18 (พ.ค. 2554) 4-6)
วว. วิจยั ผลิตภัณฑเม็ดเสริมอาหารจากกลวย/ขิง ปองกันแผลในกระเพาะอาหาร (UPDATE 25, 279
(ธ.ค. 2553) 116-117)
วิธีการตรวจสอบระบบปองกันการผุกรอนของทอใตดนิ แบบ Cathodic Protection (CP) (กาซไลน
23, 86 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 8)
ศิลปะสรางรายไดจาก "เดโคพาจ" (เสนทางเศรษฐี 18, 310 (ต.ค. 2555) 29-31)
สถานการณการตกคางของสารพิษตกคางยาวนานชนิดใหม (Polybrominated Diphenyl Ethers ; PBDEs)
ในตัวอยางตะกอนดินบริเวณปากแมน้ําและตอนบนของอาวไทย (GREEN RESEARCH 8, 18
(พ.ค. 2554) 11-14)
สถานีกาซธรรมชาติ (Metering and Station) ภาค 2 (กาซไลน 23, 86 (ม.ค.-มี.ค. 2555) 11)
สมดุลน้ํามันปาลม "พืชพลังงาน vs พืชอาหาร" (วารสารนโยบายพลังงาน ฉ. 91 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 15-19)
สมโอทับทิมสยามที่ลุมน้ําปากพนังฯ (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 110-113)
สาร VOCs กับปาไม (GREEN RESEARCH 8, 18 (พ.ค. 2554) 34-36)
สารสกัดสาหรายสีน้ําตาลกับประโยชนตอสุขภาพ (FOOD FOCUS THAILAND 6, 64 (Jul. 2011) 46-47)
เสนใยนําแสงพลาสติก (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส ฉ.372 (พ.ค. 2555) 118-126)
หญาสีเขียวเพือ่ บานของเรา (พลาสติก 27, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 59-61)
หนวยความจําอิเล็กทรอนิกสจากสารอินทรีย (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 360 (ก.ค. 2554) 114-124)
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หนึ่งตนกาแฟแพรไปทั่วดอย (กสิกร 84, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 29-32)
หลอดกําเนิดแสง LED สําหรับใชเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ (เซมิคอนดักเตอรอเิ ล็กทรอนิกส ฉ. 370 (Mar.-May.
2012) 116-128)
หุนยนตบินหนีน้ํา (INNO MAG 38, 221 (Feb.-Mar. 2012) 31-33)
เหตุไฉน !! ซูโดอีเฟดรีน ถึงเปนสารตั้งตนยาเสพติด (จดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย 26, 3 (มี.ค.
2555) 8)
อวัยวะซอมเสริมเติมสราง (Artificial Organ) (HORIZON 2, 8 : 48-49)
อะคริลิกพลาสติก คูแขงกระจกแกว (ตอจากฉบับที่แลว) (พลาสติก 27, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 17-19)
อุทกภัยและภัยแลงอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (นิตยสาร สสวท. 39, 172 (ก.ค.-ส.ค.
2554) 26-33)
เอทานอลบัส ED95 เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (วารสารนโยบายพลังงาน
ฉ. 91 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 67-70)
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กฤตภาค
ก12629

10 อันดับอาหารจานดวนไทย ตางชาติหลงใหลไดประโยชนครบหมู (เดลินิวส
ฉ. 22,852 (7 พ.ค. 2555) 4)

ก12638

3 อากาศยานแหงอนาคต เงียบ-ไรมลพิษ-ลดใชเชื้อเพลิง ( มติชน 35, 12478 (9 พ.ค.
2555) 9)

ก12593

Biopiracy ภัยคุกคามทรัพยากรชีวภาพไทย (เดลินวิ ส ฉ. 22,838 (23 เม.ย. 2555) 8)

ก12596

M-Commerce ในประเทศอินเดีย (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8616 (25 เม.ย. 2555) 12)

ก12824 (1)

กทม. คุมเตาปง ยางลดมลพิษ (มติชน 35, 12543 (13 ก.ค. 2555) 10)

ก12584

กรมวิทยเตือนยอมผมเสี่ยงมะเร็ง (มติชน 35, 12461 (22 เม.ย. 2555) 10)

ก12644

กระดาษที่ไมธรรมดา (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8630 (9 พ.ค. 2555) 9)

ก12649

กษัตริยน ักพัฒนารางวัลพระเกียรติยศมากทีส่ ุดในโลก (เดลินิวส ฉ. 22,855 (10 พ.ค.
2555) 28)

ก12628

กาแฟซองเพิ่มพลังเพศ-ลูกอมกัญชาระวังอันตราย (เดลินวิ ส ฉ. 22,851 (6 พ.ค. 2555) 6)

ก12832

กาแล็กซีมืด (มติชน 35, 12547 (17 ก.ค. 2555) 9)

ก12607

กําหนดแผนเคยูโมเดลทางแกวิกฤติน้ําทวมป 55 (คมชัดลึก 11, 3845 (30 เม.ย. 2555) 12)

ก12589

กินเสริมเพิ่มภูมิคุมกันรับซัมเมอร (มติชน 35, 12459 (20 เม.ย. 2555) 25)

ก12841

แกนตะวันลมแชมปโสม (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8702 (20 ก.ค. 2555) 9)

ก12852

แกะรอยไวรัสอีวี 71 (คมชัดลึก 11, 3930 (24 ก.ค. 2555) 3)

ก12608

ขาวมอลตวิตามินบีสูง (คมชัดลึก 11, 3845 (30 เม.ย. 2555) 12)
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ก12819

ขาวยํากรอบ-ปลาหวาน 2 รางวัลนวัตกรรมดีเดนป’ 55 (มติชน 35, 12541 (11 ก.ค. 2555) 23)

ก12647

ไขความลับจักรวาลกับเซิรน (เดลินวิ ส ฉ. 22,854 (9 พ.ค. 2555) 12)

ก12633

ไขปริศนาจักรวาลกับเซิรน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8628 (7 พ.ค. 2555) 7)

ก12622

คลอโลดิคไทออน สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม (มติชน 35, 12472 (3 พ.ค. 2555) 9)

ก12645

ความสามารถในการทําใหโลกรอนของกาซเรือนกระจกจะวัดกันดวยอะไรดี
(กรุงเทพธุรกิจ 25, 8630 (9 พ.ค. 2555) 11)

ก12837

คิวเรียสซิตี้กับโคงสุดทายของการเดินทาง (มติชน 35, 12549 (19 ก.ค. 2555) 9)

ก12854

เครื่องจําหนายกาแฟอัตโนมัติ เลือกชนิด-เพิ่มลดสวนผสมได (เดลินิวส ฉ. 22,930
(24 ก.ค. 2555) 10)

ก12614

โครงการคลองผันน้ําเจาพระยา-แมกลอง (มติชน 35, 12470 (1 พ.ค. 2555) 7)

ก12831

แงมประตูสูจกั รวาล (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8699 (17 ก.ค. 2555) 9)

ก12598

จุลชีพลานปเตรียมกลับคืนสูโลก (มติชน 35, 12465 (26 เม.ย. 2555) 9)

ก12626

จุลินทรียกําจัดกลิ่นแอมโมเนียในอุตสาหกรรม (เดลินิวส ฉ. 22,851 (6 พ.ค. 2555) 19)

ก12642

จุลินทรียพิชิตกลิ่นเหม็น งานวิจยั วิศวะ มจธ. (มติชน 35, 12478 (9 พ.ค. 2555) 23)

ก12826

เจาะประเด็นสาวผิวคล้ํา (เดลินิวส ฉ. 22,920 (14 ก.ค. 2555) 28)

ก12650

ฉีดน้ํามันมะกอกเพิ่มไซซ อย. เตือนไมคุมเดีย้ งจนตาย (มติชน 35, 12479 (10 พ.ค. 2555) 10)

ก12605

ฉีดโบท็อกซสวยปลอดภัยตองใสใจคุณภาพ (เดลินวิ ส ฉ. 22,844 (29 เม.ย. 2555) 4)

ก12827

ช็อกโกแลตกับความหวาน-ขมนานาชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8696 (14 ก.ค. 2555) 1-2)
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ก12587

ใชดินไบโอ บล็อกสารพิษในดิน (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8610 (19 เม.ย. 2555) 8)

ก12590

ใชปุยอินทรียน ้ําระดับไรนา (เดลินวิ ส ฉ. 22,835 (20 เม.ย. 2555) 28)

ก12617

ใชรกหมูยืดอายุเมล็ดพันธุขาวผลงานเดนนักวิจยั มทร. ศรีวิชัย (คมชัดลึก 11, 3847
(2 พ.ค. 2555) 12)

ก12585

เซรั่มบํารุงเสนผมจากใบหมี่ ผลิตภัณฑสมุนไพรโกอินเตอร (คมชัดลึก 11, 3834
(19 เม.ย. 2555) 12)

ก12824 (2)

ดอกไมจนี (มติชน 35, 12530 (30 มิ.ย. 2555) 13)

ก12622

ดับรอนดวยตรีผลา (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8621 (30 เม.ย. 2555) 3)

ก12639

ดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมทีท่ ําใหประเทศไทยรุงเรือง (มติชน 35, 12478 (9 พ.ค. 2555) 7)

ก12601

ดินดานแกไดดวยหญาแฝก (เดลินวิ ส ฉ. 22,842 (27 เม.ย. 2555) 28)

ก12818 (2)

เดินเครื่องโรงงานดูดไขมัน ส.ค. สรุปคาบริการจัดเก็บ (เดลินิวส ฉ. 22,917 (11 ก.ค.
2555) 29)

ก12637

เดินดี เครื่องกระตุนอาการเทาตก (เดลินิวส ฉ. 22,853 (8 พ.ค. 2555) 10)

ก12847

ตนจากพืชอัศจรรยรักษาสมดุล-สรางรายได (มติชน 35, 12553 (23 ก.ค. 2555) 8)

ก12817

ตลาดมือถือโตแตความปลอดภัยต่ํา (เดลินวิ ส ฉ. 22,917 (11 ก.ค. 2555) 11)

ก12844

เติมพลังโดรนดวยแสงเลเซอร (คมชัดลึก 11, 3927 (21 ก.ค. 2555) 10)

ก12624

ไทยครองแชมปโหลดเว็บเร็วสุด (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8626 (5 พ.ค. 2555) 15)

ก12856

ไทยพิซซาเมนูอาหารสูดาวอังคาร (มติชน 35, 12555 (25 ก.ค. 2555) 9)

ก12843

ธารน้ําแข็งกรีนแลนดแตกอีกแลว (คมชัดลึก 11, 3927 (21 ก.ค. 2555) 10)
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ก12581

ธารน้ําแข็งคาราโครัมสวนกระแสโลก (มติชน 35, 12456 (17 เม.ย. 2555) 30)

ก12851

นวัตกรรมเครือ่ งแยกขนาดหอย ฝมืออีเทคเครื่องแรกของโลก (คมชัดลึก 11, 3930
(24 ก.ค. 2555) 12)

ก12620

นวัตกรรมเอาน้ํากลับมาใชใหม (เดลินวิ ส ฉ. 22,848 (3 พ.ค. 2555) 10)

ก12584

นักโภชนาการออสเตรเลียชี้ไมควรกินเกลือเกิน 2.4 ก./วัน (มติชน 35, 12458 (19 เม.ย.
2555) 9)

ก12828

นักวิจัยโลกเยือนไทยตอบคําถามอนุภาคฮิกส (มติชน 35, 12545 (15 ก.ค. 2555) 9)

ก12613

นักวิชาการหนุนเปบดักแดผีเสื้อยันไมอันตรายหากปรุงใหสุก แนะทําโอทอป (เดลินวิ ส
ฉ. 22,846 (1 พ.ค. 2555) 1, 14)

ก12820

นักวิทยโตผลวิจัยนาซาพบแบคทีเรียใหมไมจริง (มติชน 35, 12541 (11 ก.ค. 2555) 9)

ก12848

นาซากับภารกิจเงี่ยหูฟงอวกาศ (มติชน 35, 12553 (23 ก.ค. 2555) 9)

ก12618

นาซาเล็งสงดาวเทียมผลิตพลังไฟฟาชวยโลก (มติชน 35, 12471 (2 พ.ค. 2555) 9)

ก12606

น้ํามะนาวเทียม (เดลินวิ ส ฉ. 22,844 (29 เม.ย. 2555) 6)

ก12635

น้ํามันทอดซ้ําหายหวั่นนําขายใหม (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8629 (8 พ.ค. 2555) 15)

ก12604

น้ําอุนละลายแผนน้ําแข็งขั้วโลกใต (คมชัดลึก 11, 3843 (28 เม.ย. 2555) 10)

ก12636

บริษัทอาหารโลกเปดสงครามสารกอมะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ Daily Market Search Titteg
4, 860 (8 พ.ค. 2555) 3)

ก12853

บัวลูกผสมพันธุใหม 'บัวควีนสิริกิติ์' เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (คมชัดลึก
11, 3930 (24 ก.ค. 2555) 12)

ก12816

บานรังนก ผลงานวิจยั ม.อ. ตานี สูตรสําเร็จแบบบานตนทุนต่ํา (คมชัดลึก 11, 3917
(11 ก.ค. 2555) 12)
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ก12860

บานหนองทรายผลิตกาซชีวภาพไวใชเอง ตอยอดการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงใน
อนาคต (เดลินิวส ฉ. 22,931 (25 ก.ค. 2555) 16)

ก12858

ป.ป.ส. เฝาจับตายานรกสายพันธุใหม บาธซอลทระบาดหนักสหรัฐอเมริกา (เดลินวิ ส
ฉ. 22,931 (25 ก.ค. 2555) 2)

ก12859

ปฏิรูปเทคโนโลยีน้ํายางขน นวัตกรรมยางพาราครบวงจร (เดลินิวส ฉ. 22,931 (25 ก.ค.
2555) 12)

ก12821

ผลตรวจผัก 14 ชนิดยีห่ อดังมีสารอันตรายเกินมาตรฐาน ผักเปอนสารเคมีโผลหาง
(กรุงเทพธุรกิจ 25, 8694 (12 ก.ค. 2555) 16, 13)

ก12634

ผักเม็ดเต็มคุณคา (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8629 (8 พ.ค. 2555) 9)

ก12621

เผยมนุษยยังไมหยุดวิวัฒนาการ นักวิจัยเชือ่ มีนัยสําคัญตออนาคต (มติชน 35, 12472
(3 พ.ค. 2555) 9

ก12611

พบปูสีมวงพันธุใหมในฟลิปปนส (มติชน 35, 12469 (30 เม.ย. 2555) 10)

ก12610

พลังงานดันกาซซีพีจีแกเอ็นจีวีขาด-ลดใชแอลพีจี (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8621 (30 เม.ย.
2555) 6)

ก12594

พัฒนาแบคเตอรี่ใหมใกลสําเร็จใหรถวิ่งได 800 กม. ตอการชารจ 1 ครั้ง (มติชน
35, 12563 (24 เม.ย. 2555) 9)

ก12586

แพทยเตือนใชฮัลโหลเสี่ยงสูญเสียการไดยนิ (มติชน 35, 12458 (19 เม.ย. 2555) 30)

ก12855

มข. ผลิตไบโอเอทานอลจากมันสําปะหลัง (มติชน 35, 12555 (25 ก.ค. 2555) 23)

ก12631

มข. พบเห็ดเรืองแสงครั้งแรกในไทย (มติชน 35, 12477 (8 พ.ค. 2555) 23)

ก12818 (1)

มข. วิจัยเชื้อเพลิงอากาศยาน (มติชน 35, 12541 (11 ก.ค. 2555) 23)

ก12583

มจธ. จับมือเอกชนคิดน้ําปลาเกลือต่ํา (มติชน 35, 12456 (17 เม.ย. 2555) 10)
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ก12850

มช. วิจัยเปลือกหอยแครงใชแทนกระดูกมนุษย (มติชน 35, 12554 (24 ก.ค. 2555) 23)

ก12582

มทร. ธัญบุรีผดุ เครือ่ งนวดฝกบัว กะเทาะเร็ว สะดวก (มติชน 35, 12456 (17 เม.ย. 2555) 23)

ก12835

มทส. โคลนนิง่ 'เศวต' โคขาวลําพูนตัวที่ 2 ของไทย (มติชน 35, 12547 (17 ก.ค. 2555) 23)

ก12602

มทส. โคลนนิ่งโคขาวลําพูนตัวที่ 2 ของไทย (คมชัดลึก 11, 3842 (27 เม.ย. 2555) 3)

ก12838

มหัศจรรยบรูดาในทะเลกรุงเทพฯ (มติชน 35, 12549 (19 ก.ค. 2555) 10)

ก12641

มหิดลเตือนใชผงปรุงรสเสี่ยงเกลือเกินกอโรคหัวใจ (มติชน 35, 12479 (9 พ.ค. 2555) 10)

ก12825

เมนูไทยไตระดับ (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8695 (13 ก.ค. 2555) 9)

ก12840

เมื่อโลกของอุปกรณโมบายลเริ่มจะไมปลอดภัย (มติชน 35, 12550 (20 ก.ค. 2555) 9)

ก12829

ยารักษาสิวสวยแตเสีย่ ง (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8698 (16 ก.ค. 2555) 3)

ก12612

รอนระอุผวาพรุไฟลุกนักวิชาการย้ําอยาตระหนก (มติชน 35, 12469 (30 เม.ย. 2555) 20)

ก12846

เรียนรูธรรมชาติผานเปลือกหอย มากคุณคาใตทะเลลึก (เดลินิวส ฉ. 22,929 (23 ก.ค.
2555) 4)

ก12615

โรคหูดับ (มติชน 35, 12470 (1 พ.ค. 2555) 10)

ก12625

โรงกําจัดแปรรูปไขมันแหงแรกในเมืองไทย (มติชน 35, 12475 (6 พ.ค. 2555) 7)

ก12839

ลาวทุม 3 พันลานทําบันไดปลา เอ็นจีโออัดเขื่อนไซยะบุรีไรสํานึกรักษแมน้ําโขง
(คมชัดลึก 11, 3926 (20 ก.ค. 2555) 14)

ก12833

เลเซอรพาวเวอรซิสเต็ม ระบบเติมพลังงานใหมใหเครื่องบิน (มติชน 35, 12547 (17 ก.ค.
2555) 9)

ก12623

โลกวิกฤติภยั พิบัติรุมเรา (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8624 (3 พ.ค. 2555) 10)
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ก12857

โลชั่นบํารุงผิวสกัดมะขามปอมผลิตภัณฑชุมชนผลงานวิจัย วช. (คมชัดลึก 11, 3931
(25 ก.ค. 2555) 12)

ก12627

วางมาตรการขจัดปญหาน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ (เดลินวิ ส ฉ. 22,851 (6 พ.ค. 2555) 19)

ก12630

ศึกษาปรากฏการณซุปเปอรมูนใหญขึ้น-สวางขึ้น-เทาไหร? (มติชน 35, 12477 (8 พ.ค.
2555) 9)

ก12842

สกัดผักติ้ว-สนสามใบ ยาสูม ะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทําสําเร็จ (มติชน 35, 12551 (21 ก.ค.
2555) 1, 3)

ก12836

สถานีบริการเชื้อเพลิงกลางอวกาศ (มติชน 35, 12548 (18 ก.ค. 2555) 9)

ก12830

สมุนไพรเปอนแบคทีเรียกอโรค (คมชัดลึก 11, 3923 (17 ก.ค. 2555) 11)

ก12643

สังเกตปลาปกเปามีพิษ (คมชัดลึก 11, 3854 (9 พ.ค. 2555) 12)

ก12599

สาธารณสุขเอาผิดบุหรี่ไมแสดงสารกอมะเร็งบนฉลาก (มติชน 35, 12465 (26 เม.ย.
2555) 10)

ก12845

สีสะอาดดวยตัวเองทันทีที่โดนแสงแดด (มติชน 35, 12553 (23 ก.ค. 2555) 9)

ก12640

หนาฝนระวังเห็ดพิษกินแลวอาจถึงตาย (มติชน 35, 12478 (9 พ.ค. 2555) 10)

ก12823

หมูบานขาวนาโนฯ โชวนวัตกรรมเพิ่มผลผลิต (เดลินิวส ฉ. 22,918 (12 ก.ค. 2555) 4)

ก12849

หวานน้ําผึ้งกลืนคุณคา (คมชัดลึก 11, 3930 (24 ก.ค. 2555) 28)

ก12648

หุนยนตดําน้ํา สํารวจสิ่งมีชีวติ ใตน้ํา (เดลินวิ ส ฉ. 22,855 (10 พ.ค. 2555) 10)

ก12834

เห็ดตับเตาของดีหนาฝน (มติชน 35, 12547 (17 ก.ค. 2555) 21)

ก12597

เห็ดยามาบูชิตาเกะ เห็ดทางการแพทยเสริมภูมิคุมกันจากธรรมชาติ (เดลินิวส ฉ. 22,841
(26 เม.ย. 2555) 21)
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ก12588

อวัยวะสั่งได (กรุงเทพธุรกิจ 25, 8610 (19 เม.ย. 2555) 9)

ก12616

อังกฤษขยับสรางดาวเทียมสํารวจดวงอาทิตยใกลที่สุด (มติชน 35, 12470 (1 พ.ค. 2555) 9)

ก12595

อาฟเตอรช็อกเขยาภูเก็ตไขขอสงสัยจมทะเลไมงาย (เดลินวิ ส ฉ. 22,840 (25 เม.ย. 2555) 4)

ก12646

อีกมุมกับเสียงแยง (1) แรใยหินไมอันตรายก็มี (เดลินวิ ส ฉ. 22,854 (9 พ.ค. 2555) 1, 3,
เดลินิวส ฉ. 22,855 (10 พ.ค. 2555) 1, 3)

ก12822

อีโคไล ภัยรายที่มากับอาหาร (คมชัดลึก 11, 3918 (12 ก.ค. 2555) 22)

ก12632

อุบัติภัยสารเคมีนิคมฯ มาบตาพุด (มติชน 35, 12477 (8 พ.ค. 2555) 13)

ก12619

อุปกรณชว ยเดินอัตโนมัติ ฝมอื นักศึกษามทร. ศรีวิชัย (มติชน 35, 12471 (2 พ.ค. 2555) 23)

