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PATENTS & INVENTIONS
Pat. file 167 : METHOD FOR PRODUCING PULP FROM GREEN ALGAE
1. DE 10-2008/053,858
2. EP 0,565,920
3.
4.
5.
6.

JP 04-202,872
JP 04-202,888
JP 04- 202,892
US 1,675,244

7. US 4,104,115
8. US 4,562,110
9. US 5,472,569
10. US 5,500,086
11. US 7,622,019

Algen-faserstoff.
Procedure for manufacturing paper from seaweed and paper
paper thus obtained..
Production of pulp.
Production of pulp.
Pulp sheet paper.
Manufacture of paper, paperboard, building boards, roofing
and flooring sheets and cloths, and the like.
Method of making paper from water insoluble alginate
fibers and the paper produced.
Process for the production of alginate fibre material
and products made therefrom.
Paper comprising cellulose fiber and seaweed
particles in integral form.
Method for producing pulp from green algae.
Pulp and paper made from Rhodophyta and
manufacturing method thereof.
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STANDARDS & REGULATIONS
STANDARDS & REGULATIONS
Std.
ASTM
2011
Sect.5

ASTM International
Annual book of ASTM standards 2011 / ASTM International. West
Conshohocken, Pa. : ASTM International, c2011. 2 v.

ประเทศไทย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก. 84 – 2552 (แกไขครั้งที่ 1)
มอก. 121 เลม 7 – 2552
มอก. 121 เลม 9 – 2552

มอก. 121 เลม 20 – 2552
มอก. 121 เลม 22 – 2552
มอก. 121 เลม 27 – 2552
มอก. 237 – 2552
มอก. 1144 – 2552
มอก. 1184 – 2552
มอก. 2476 – 2552
มอก. 2477 – 2552

แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ชอลก
สําหรับกระดานดํา (แกไขครัง้ ที่ 1)
วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม 7 เกลียวของเสนดาย
วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของ
ผาที่แรงดึงสูงสุด โดยวิธีดึงเต็มหนากวางของชิ้น
ทดสอบ
วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม 20 การเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ผาเมื่อแชน้ําเย็น
วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม 22 การตานการเปยกน้ําของ
ผิวผาโดยวิธีพน น้ํา
วิธีทดสอบสิ่งทอ เลม 27 แรงดึงตะเข็บของผาและ
วัสดุสิ่งทอ
แหวนยางสําหรับทอน้ํา
ทอยางสําหรับไอน้ําอิ่มตัว
ทอยางไฮดรอลิกเสริมสิ่งทอ
ถุงมือยางที่ใชในงานบาน
ถุงฝายยาง
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มอก. 2478 – 2552
มอก. 2479 – 2552
มอก. 2481 – 2552
มอก. 2488 – 2552

ยางผสมเสร็จสําหรับการหลอดอกยางแบบรอนของ
ยางรถยนตเชิงพาณิชย
ยางกันเรือกระแทกรูปทอทรงกระบอกและรูปตัววี
เครื่องขูดหินน้าํ ลายไฟฟา
ปูนปลาสเตอรสําหรับทําแบบในอุตสาหกรรม
เซรามิก
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(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 29 (7) 2010 : 617-628)
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IF 142 (100)

Long-term inhalation exposure to nickel nanoparticles exacerbated atherosclerosis in a
susceptible mouse model (Environmental Health Perspectives 119 (2) 2011 : 176181)

IF 35 (237)

Mechanisms of lipid oxidation in food dispersions (Trends in Food Science &
Technology 22 (1) 2011 : 3-13)

IF 16 (15)

Multifunctional slow-release organic-inorganic compound fertilizer (Journal of
Agricultural and Food Chemistry 58 (23) 2010 : 12373-12378)

IF 84 (102)

New catalysts for the borohydride dyeing process (Industrial & Engineering Chemistry
Research 49 (24) 2010 : 12333-12338)

IF 110 (161)

A new analytical methodology for a fast evaluation of semi-volatile polycyclic
aromatic hydrocarbons in the vapor phase downstream of a diesel engine particulate
filter (Journal of Chromatography A 1218 (7) 2011 : 981-989)

IF 110 (162)

A new non-destructive method for chemical analysis of particulate matter filters : the
case of manganese air pollution in Vallecamonica (Italy) (Talanta 84 (1) 2011 :
192-198)

IF 115 (25)

A new potentiometric sensor for the determination of α-amylase activity (Talanta 83
(5) 2011 : 1606-1612)

IF 31 (160)

Offline combination of pressurized fluid extraction and electron paramagnetic
resonance spectroscopy for antioxidant activity of grape skin extracts assessment
(Journal of Chromatography A 1217 (51) 2010 : 7990-8000)

IF 81 (108)

Pearlescent body wash base (HAPPI (Household & Personal Products Industry) 48 (1)
2011 :18, 20)
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IF 42 (6)

Polysialate matrixes from Al-rich and Si-rich metakaolins : polycondensation and
physico-chemical properties (Interceram 60 (1) 2011 : 25-31)

IF 50 (204)

Polyurethane foams blown with various types of environmentally friendly blowing
agents (Plastics, Rubber and Composites 39 (8) 2010 : 364-369)

IF 35 (238)

Quantification of spore resistance for assessment and optimization of heating processes
: a never-ending story (Food Microbiology 27 (5) 2010 : 568-572)

IF 51 (166)

Reinforcement of natural rubber with carbon black/nanoclay hybrid filler (Plastics,
Rubber and Composites 39 (8) 2010 : 370-376)

IF 57 (242)

Reduction of solid content in starch industry wastewater by microfiltration (Starch /
Starke 63 (1-2) 2011 : 64-74)

IF 66 (10)

Regenerative flameless burners for reheating furnaces (MPT International 33 (5) 2010
: 54-56, 58, 60, 62)

IF 97 (51)

Release of phenolic acids from defatted rice bran by subcritical water treatment
(Journal of the Science of Food and Agriculture 90 (15) 2010 : 2576-2581)

IF 55 (109)

Shelf life of cold-pressed pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil obtained with a screw
press (Journal of the American Oil Chemists' Society 87 (12) 2010 : 1497-1505)

IF 140 (65)

Sorption of deisopropylatrazine on broiler litter biochars (Journal of Agricultural and
Food Chemistry 58 (23) 2010 : 12350-12356)

IF 104 (10)

Striking algal oils (Chemistry & Industry (19) October 2010 : 18-20)

IF 51 (167)

Study on solution SBR with modified chain end for fuel efficient tyres (International
Polymer Science and Technology 38 (1) 2011 : T1-T6)
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IF 31 (161)

Synbiotics in focus (Prepared Foods 179 (7) 2010 : NS3-4, NS7-8, NS10)

IF 100 (330)

Testing a hair care formula before it leaves the lab (HAPPI (Household & Personal
Products Industry) 47 (12) 2010 : 38)

IF 142 (101)

Trends and frontiers in graphene-based polymer nanocomposites (Plastics Engineering
67 (1) 2011 : 32-42)

IF 137 (63)

Uses of sorghum grain in gluten-free products (Cereal Foods World 55 (6) 2010 :
285-291)

IF 68 (75)

Your brain in love : Cupid's arrows, laced with neurotransmitters, find their marks
(Scientific American 304 (2) 2011 : 72)
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หนังสือไทย
658.562
ก 34 กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ.
2553
การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) (ประมวลผลดวย Minitab 15) / กิติศักดิ์ พลอยพานิช
เจริญ. พิมพครั้งที่ 7, ปรับปรุงครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน), 2553. 282 หนา.
อางอิง
004.03
ก 617 เกียรติประถม สินรุงเรืองกุล.
2553
ศัพทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม (ฉบับชาวบาน) / เกียรติประถม สินรุงเรือง
กุล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 469 หนา.
615.32439
ข 16 ขมิ้นชันกันมะเร็ง / กองบรรณาธิการสํานักพิมพแบงคคอกบุคส. กรุงเทพฯ : แบงคคอกบุคส,
2553
2553. 64 หนา.
523.2
จ 85
2552

โจนส, ทอม.
เผยความลับอาณาจักรดาวเคราะห = Planetology : Unlocking the secrets of the solar
system / ทอม โจนส และ เอลเลน สโตแฟน, เขียน ; อศิระ วนัส, แปล. กรุงเทพฯ : เนชั่น
แนลจีโอกราฟฟก, 2552. 208 หนา.

004.16
ท 17 ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล.
2553
เลนสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2553. 544 หนา.
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004.693
ป 17 ปวัตน เลาหะวีร.
2553
ชนะคูแขงดวยการตลาดกับ facebook + twitter Marketing / ปวัตน เลาหะวีร. กรุงเทพฯ
: วิตตี้ กรุป, 2553. 270 หนา.
343.0994
พ 12 พงษธร สําราญ.
2552
สิทธิสวนบุคคลกับเทคโนโลยี GPS / พงษธร สําราญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. 80 หนา.
กฎหมาย
343.0994
พ 17 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 / อํานาจ เนตยสุภา,
2553
สุนิสา สถาพรเสริมสุข, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ, ผูแปล. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2553.
120 หนา.
613.2
พ 32
2553

พิชญญาดา, นามแฝง.
อาหารเสริมจากธรรมชาติ / พิชญญาดา. กรุงเทพฯ : เอพี ครีเอทีฟ, 2553. 144 หนา.

343.0994
ม 25 มานิตย จุมปา.
2554
คําอธิบายกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร / มานิตย จุมปา.
พิมพครั้งที่ 2, แกไขเพิม่ เติม. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2554. 181 หนา.
อางอิง
620.86
ว 38 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ. คณะกรรมการมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสําหรับ
2553
โรงงานอุตสาหกรรม. มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม / คณะกรรมการวิชาการสาขา
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ. พิมพครั้งที่ 3, แกไขปรับปรุงครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานฯ, 2553. 180 หนา.
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664.13
ว 37 วีระ เทพกรณ.
2553
น้ําตาลมะพราว : ความหวานจากภูมิปญญาไทย / วีระ เทพกรณ. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : ปนรู, 2553. 55 หนา.
001.4220285
ศ 37 ศิริชัย พงษวิชยั .
2553
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร / ศิริชัย พงษวิชยั . พิมพครั้งที่ 21.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 486 หนา.
572
ศ 46
2552
543.4
ส 16
2553

ศุภศิษฏ อรุณรุง สวัสดิ์.
ชีวเคมีพื้นฐาน / ศุภศิษฏ อรุณรุงสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : ทอป, 2552. 303 หนา.

สมศร สิงขรัตน.
คูมือแนะนําเทคนิค RBS, RBS/channeling, PIXE และ IL : 4 เทคนิควิเคราะหธาตุดว ย
ลําไอออนในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร / สมศร สิงขรัตน และ ธีรศักดิ์ คําวรรณะ.
เชียงใหม : ศูนยฟสกิ สของพลาสมาและลําอนุภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553. 125 หนา.

611.018
ส 217 สํารี มั่นเขตตกรน.
2552
ชีวฟสิกสเมมเบรน / สํารี มั่นเขตตกรน. เชียงใหม : ภาควิชารังสีเทคนิค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552. 261 หนา.
530.11
ส 34 สิทธิชัย โภไคยอุดม.
2553
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอนสไตนเบือ้ งตน / สิทธิชัย โภไคยอุดม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2553. 220 หนา.
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005.3684
ส 44 สุธีร นวกุล.
2553
167 Tips & Tricks Microsoft Office 2010 / สุธีร นวกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2553. 410 หนา.
658
ส 47
2552

665.3
อ 112
2550

สุวัฒน ศิรินิรนั ดร.
ความสามารถหลักขององคกร : ความไดเปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืน / สุวฒ
ั น ศิรินิรันดร.
กรุงเทพฯ : บี คิว ไอ คอนซัลแตนท, 2552. 152 หนา.

อังกุศ รุงแสงจันทร.
แกสโซฮอล เติมอยางไรไมใหเครื่องพัง / อังกุศ รุงแสงจันทร. กรุงเทพฯ : ชัยพฤกษ,
2550. 124 หนา.
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บทความวารสารไทย
10 วิธีปองกันภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต (ไมโครคอมพิวเตอร 28, 295 (Feb. 2010) 61-63)
Activated Sludge กับปญหาแบคทีเรียสายใย (INNO MAG 37, 211 (Jun.-Jul. 2010) 39-43)
Bio-Plastics Packaging ธุรกิจสีเขียวตอบโจทยรักษาโลก (NFI QUARTERLY 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552)
69-74)
CYP 1A : ดัชนีตรวจวัดการปนเปอนของน้ํามันปโตรเลียมในสิ่งแวดลอม (GREEN RESEARCH 6, 12
(พ.ค. 2552) 26-29)
ELSD กับงานวิเคราะหสมุนไพรและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ (R & D NEWSLETTER 16, 1
(ม.ค.-มี.ค. 2552) 17-21)
Food Encapsulator and Masker จากสารสกัดเกสรดอกไม (NFI QUARTERLY 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค.
2552) 67-68)
Nanobiotechnology ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (INNO MAG 37, 212 (Aug.-Sep. 2010)
32-34)
กรดอะมิโนสําหรับพืชปุยอินทรียน้ํานวัตกรรมใหมของเกษตรกรไทย (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483
(15 ก.ค. 2553) 101)
กะเม็ง : สมุนไพรไมมหัศจรรยตานมะเร็ง (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 ( ก.ค. 2553) 74)
กาซชีวภาพจากการผลิตแผนยางพาราเพื่อสิง่ แวดลอมและชุมชน (นิตยสารยางไทย 1, 6 (มิ.ย. 2553)
72-74)
กาแฟใหอะไรกับคุณบาง (หมอชาวบาน 31, 369 (ม.ค. 2553) 40-43)
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การกําจัด CO2 (กาซเรือนกระจก) จากการผลิตเอทานอลดวยสาหราย (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 57-59)
การใชพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย (INDUSTRY NEWS 5, 79 (Apr. 2010) 72-75)
การใชสารใหความคงตัวปรับปรุงคุณภาพซอรเบทแกวมังกรพันธุสีแดง (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552)
241-248)
การใชแสงธรรมชาติและอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสชนิดหรี่แสง
(วิศวกรรมสาร 62, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 72-78)
การตรวจสอบสิทธิบัตรยาในประเทศไทย (R & D NEWSLETTER 16, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 27-28)
การทําไขเค็มโดยใชภูมิปญญาไทย (ไขเค็มสมุนไพร) (ขาวเทคโนโลยีสําหรับชาวชนบท ฉ. 110
(ม.ค.-มี.ค 2553) 6)
การบริหารทรัพยสินทางปญญา (R & D NEWSLETTER 16, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 27-28)
การประยุกตใช QC & QA ในฟารมสุกร (ประชาคมวิจยั 15, 88 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 10-14)
การประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวางเพื่อสิ่งแวดลอม (วิศวกรรมสาร 62, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 52-56)
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานพลังงานในอาคารโดยวิธีแผนที่พลังงาน (วิศวกรรมสาร 62, 1
(ม.ค.-ก.พ. 2552) 44-51)
การศึกษาวิธีทําลายเชื้อโรคอาหารเปนพิษในหอยแครง (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 250-257)
กินผักอยางไรใหปลอดภัยไมเปนมะเร็ง (เสนทางเศรษฐี 16, 255 (มิ.ย. 2553) 34)
ไก สาหรายน้ําจืดมากคุณคาทางอาหารแปรรูปเปนอาหารเลิศรสหลากเมนู กลุมแปรรูปสาหรายน้ําจืด
บานหนองบัว อ.ทาวังผา จ.นาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 11 (2552) 48-53)
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ขาวเกรียบทอดทราย ร.ร.บานกูบู ไรน้ํามัน-ภูมิปญญาทองถิ่นเมืองนรา (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 481
(มิ.ย. 2553) 97)
ขาวแตน...บานสันกอเก็ต เชียงใหม ผลิตภัณฑสรางอาชีพรายไดใหกบั ชุมชน (เทคโนโลยีชาวบาน
22, 483 (15 ก.ค. 2553) 95)
ขี้เถา อะลูมิเนียม เตรียมเปนสารสม (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 53-56)
ไขเค็มที่ไมเค็มเหมือนชื่อ (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 480 (1 มิ.ย. 2553) 93)
ครีมบํารุงผิวจากเห็ดแครง...มีสารตานอนุมูลอิสระชะลอผิวแกกอนวัย (จดหมายขาว วว. 13, 6 (มิ.ย.
2553) 6-7)
ควบคุมระบบอานบารโคดชีวภาพ ความหวังผลิตวัคซีนครอบจักรวาล (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553)
11)
ความเขาใจผิดเรื่องแคลอรี่ : ทําไมฉลากอาหารถึงผิด (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 41-45)
ความเปนไปของสมุนไพร 13 ชนิด (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 86-89)
คารบอนเครดิต...ธุรกิจกูโลกรอน (INDUSTRY NEWS 5, 77 (Feb. 2010) 77-79)
คุณคาทางอาหารของหมอนและไหม (กสิกร 82, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 39-42)
เคปเลอรคนพบดาวเคราะหใหม 5 ดวง (ทางชางเผือก 29, 1 (1 ม.ค. 2553) 4-5)
เครื่องตรวจวัดปริมาณสารเคอรคูมินอยด (curcuminoids) ในขมิ้นชัน (PANTIP TCC GUIDE 10, 44
(ก.ค.-ก.ย. 2552) 78)
เครื่องปอกเปลือกกระเทียม วว. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 75-77)
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โครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม (วารสารพลังงานทางเลือก 4, 17
(ม.ค.-มี.ค. 2553) 26-31)
จับตามอง 'Soy Peptide' เครื่องดื่มบํารุงสมอง? (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 233-234)
จากไวนมาเปนน้ํามังคุดของ 'รวิภัทร มาลาพล' (กสิกร 82, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2552) 93-100)
จากเศษไหมเหลือทิ้ง...เปนผงไหมสูงคา (TINT MAGAZINE Iss. 7 (May-Jun. 2009) 6-8)
จุลินทรียสุขภาพในน้ํานมแม (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 239)
จุฬาฯ คิดคนสูตรผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ (วารสารพลังงานทางเลือก 4, 17 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 43-44)
ชุมชนกับคารบอนเครดิต ทางออกแหงปญหาหรือเพียงภาพลวงตาของการลดโลกรอน (สื่อพลัง 17, 4
(ต.ค.-ธ.ค. 2552) 34-37)
ซาลาเปารสขิง มทร.ธัญบุรี แกเมารถเมาเรือ (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 480 (1 มิ.ย. 2553) 105)
ซิลเวอรนาโนในงานออกแบบเชิงวัสดุ Silvernano in Materials Design (INNO MAG 37, 212 (Aug.Sep. 2010) 35-38)
ซูชิ เพิ่มพลังแบคทีเรียลําไส (จดหมายขาว วว. 13, 4 (เม.ย. 2553) 9)
เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานแหงอนาคต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552)
65-68)
เซลลตนกําเนิดจากตัวออน ออนไหวตอแรงกระทบ (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 12)
ดาวเทียมไวสพบดาวเคราะหนอยมืดดวงแรก (ทางชางเผือก 29, 1 (1 ม.ค. 2553) 6-7)
ดาวอังคาร (ทางชางเผือก 29, 1 (1 ม.ค. 2553) 15)
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ตนกําเนิดของบรรยากาศดวงจันทร (ทางชางเผือก 29, 1 (1 ม.ค. 2553) 5-6)
ตนกําเนิดซูเปอรโนวาชนิด 1 เอ ชักมีปญหา (ทางชางเผือก 29, 5 (พ.ค. 2553) 6)
เตือนวิกฤตโลกรอน : ภัยเสี่ยงตอคนเอเชียนับลาน (PANTIP TCC GUIDE 10, 44 (ก.ค.-ก.ย. 2552)
110-111)
'ทรัพยสินทางปญญา' เครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน (INNO MAG 37, 212 (Aug.-Sep.
2010) 13-16)
ทฤษฎีกาซชีวภาพ (วารสารพลังงานทางเลือก 4, 17 (ม.ค.-มี.ค. 2553) 53-60)
ทําปลาสมจากปลาทะเลเปดตลาดและเพิ่มทางเลือกแกผบู ริโภค (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 (15 ก.ค.
2553) 97)
ที่วางเตารีดกลิ่นหอมไมเนื้อออนคิดนอกกรอบของ ว.เทคนิคดุสิต (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483
(15 ก.ค. 2553) 62)
เทคนิคสารรังสีตามรอย (TINT MAGAZINE Iss. 7 (May-Jun. 2009) 4-5)
เทคโนโลยีการหมัก (FOOD FOCUS THAILAND 5, 48 (Mar. 2010) 36-37)
นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม (หมอชาวบาน 31, 370 (ก.พ. 2553) 46-49)
นมแมปองกันไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ (หมอชาวบาน 31, 367 (พ.ย. 2552) 94-95)
นโยบายการวิจัยเพื่อการแกไขวิกฤตสิ่งแวดลอม (GREEN RESEARCH 6, 12 (พ.ค. 2552) 10-15)
นวัตกรรมมันฝรั่งทอด : ทางเลือกใหมเพือ่ สุขภาพ (AJINOMOTO SCIENCE & TECHNOLOGY
NEWSLETTER ฉ. 145 (2553) 1-2)
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นักวิจัย มอ.ผลิตชุดทดสอบน้าํ ยางพาราแกปญ
 หาสูญเสียผลิตภัณฑในโรงงาน (สารมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร 18, 4 (เม.ย.-พ.ค. 2552) 8-9)
นักวิจัย มก.พัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่มลดน้ําตาลทําจากผลไม พืชผักและสมุนไพรเพื่อสุขภาพทีด่ ี
(เทคโนโลยีชาวบาน 22, 480 (1 มิ.ย. 2553) 96-97)
นักวิจัย มก.เพิม่ มูลคาใหอาหารไทย 'นักเก็ตปลาสม' นวัตกรรมอาหารไทยสูสากลดวยกลาเชื้อบริสุทธิ์
(เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 (15 ก.ค. 2553) 23)
น้ําปลา 'เด็ดดวง' ฝมือของกลุมสตรีตมน้ําปลาทาฉนวน อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (เทคโนโลยี
ชาวบาน 22, 483 (15 ก.ค. 2553) 30-31)
น้ํายางพาราอนุภาคนาโน (นิตยสารยางไทย 1, 6 (มิ.ย. 2553) 52-53)
นิวเคลียรในโลกวันนี้ (TINT MAGAZINE Iss. 6 (Mar.-Apr. 2009) 25-26)
แนะนําเว็บไซตทุนจัดทําแผนธุรกิจนวัตกรรม (ประชาคมวิจัย 15, 88 (พ.ย.-ธ.ค. 2552) 42)
บทบาทของวิตามินซีตอการเสริมสรางคอลลาเจน (นิตยสาร สสวท. 37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 42-45)
บทวิเคราะหแนวคิดการเพาะเลี้ยงจุลสาหราย : ทางเลือกพลังงานในอนาคต? (ชางพูด ฉ. 6 (พ.ย.-ธ.ค.
2552) 10-11)
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป : การพัฒนาที่ไมใชสูตรสําเร็จ (FOOD FOCUS THAILAND 5, 48 (Mar. 2010)
42-43)
บันทึกความจําใหเซลลประสาท (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 14)
แบคทีริโอซิน (bacteriocin) สารถนอมอาหารทางเลือก (นิตยสาร สสวท. 37, 160 (พ.ค.-มิ.ย. 2552) 48)
แบคทีเรียจากโครโมโซมสังเคราะหตวั แรกของโลก (INNO MAG 35, 212 (Aug.-Sep. 2010) 39-41)
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ปฏิวัติการอานดวย Epaper Technology (INNO MAG 37, 212 (Aug.-Sep. 2010) 42-45)
ประเทศไทยจะเกิดแผนดินไหวหรือไมแลวอาคารในประเทศไทยจะปลอดภัยหรือไม (ชางพูด ฉ. 6
(พ.ย.-ธ.ค. 2552) 14-15)
เปดไอเดียหนึง่ เดียวในโลกตนแบบไฟฟาพลังน้ํา (วารสารพลังงานทางเลือก 4, 17 (ม.ค.-มี.ค. 2553)
63-65)
ผลงานวิจัยทีน่ าํ ไปใชประโยชนและถายทอดสูประชาชน (ประชาคมวิจัย 15, 88 (พ.ย.-ธ.ค. 2552)
52-53)
ผลิตภัณฑธรรมชาติจากสาหรายสไปรูลินา (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 11 (2552) 9-15)
ผลิตภัณฑน้ําสลัดไรไขมันผลงานวิจัย วว. (จดหมายขาว วว. 13, 5 (พ.ค. 2553) 3)
ผลิตภัณฑลางจานของใชจําเปนทําเองไดวางขายไดตลอด (เสนทางเศรษฐี 16, 257 (ก.ค. 2553) 25-26)
ผลิตภัณฑลางพื้นของใชประจําบานทําใชเองไดนาลองทําขาย (เสนทางเศรษฐี 16, 255 (มิ.ย. 2553)
30-31)
ผลิตภัณฑหมองน้ําทําใชเองไดนาลองวางขาย (เสนทางเศรษฐี 16, 256 (ก.ค. 2553) 35-36)
พบน้ําบนดาวเคราะหนอย (ทางชางเผือก 29, 5 (พ.ค. 2553) 5)
พลังงานทางเลือกการรีไซเคิลขยะพลาสติกเปนน้ํามัน (INDUSTRY NEWS 5, 78 (Mar. 2010) 55-58)
พลังงานทางเลือกจากสาหราย ความทาทายที่รอการพิสูจน (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24, 2 (เม.ย.มิ.ย. 2552) 60-64)
พลังงานนิวเคลียรของคนไทยทางเลือกใหมปลอดภัยจริงหรือ? (INDUSTRY NEWS 5, 77 (Feb. 2010)
56-58)
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พลาสเตอรดิจิทัลติดตามสุขภาพผูปวย (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 19)
พืชบําบัด (TINT MAGAZINE Iss. 7 (May-Jun. 2009) 10-13)
พืชสมุนไพรไลแมลงทดแทนการใชสารเคมีสังเคราะห (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 ( 15 ก.ค. 2553)
69-70)
เพาะสาหรายผักกาดทะเลรวมกับสัตวน้ําเปนอาหารสุขภาพทดแทนพืชบก (เกษตรกรรมธรรมชาติ
ฉ. 11 (2552) 66-70)
เพิ่มสังกะสีในมังคุดเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 481 (มิ.ย. 2553) 32-33)
ฟองน้ําจิว๋ บําบัดน้ําเปอนน้ํามัน (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 10)
ไฟโตสเตอรอลหรือสเตอรอลจากพืช (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 229-232)
ภัยคุกคามจาก Social Networks ยอดนิยม (ไมโครคอมพิวเตอร 28, 295 (Feb. 2010) 51-52)
ภัยรายจากชอปปงออนไลน : บทเรียนจากอดีตปจจุบันและอนาคต (ไมโครคอมพิวเตอร 28, 295 (Feb.
2010) 137-138)
ภัยรายจากอินเทอรเน็ตในป 2010 และวิธีการปองกันความปลอดภัยของระบบ Internet ในป 2010
(ไมโครคอมพิวเตอร 28, 295 (Feb. 2010) 53-54)
มทร. ธัญบุรีตอยอดตลาดบัวสรางเครื่องแทงดีบัวเครื่องแรกของโลก (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 481 (มิ.ย.
2553) 34-35)
มหัศจรรยผงไหมลดคอเลสเตอรอล-ผิวชุมชื้น (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 238)
มหัศจรรยยานาง จากซุปหนอไมถึงเครื่องดื่มสุขภาพ (หมอชาวบาน 31, 370 (ก.พ. 2553) 36-40)
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มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (NFI QUARTERLY 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 90-94)
เมลามีน มหันตภัยรายใกลตวั (R & D NEWSLETTER 16, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 6-9)
ยังไมสายที่จะรูจัก...บัวกินสาย (ADVANCED THAILAND GEOGRAPHIC 15, 122 (2553) 138-157)
ยานาง พืชสมุนไพรมหัศจรรยทันโรค (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2552) 78-80)
ระบบเก็บพลังงาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 13, 2 (2553) 74-76)
ระบบรับรองความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 (NFI QUARTERLY 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 52-56)
รูจักกับความขนของน้ํายาง (%DRC) (นิตยสารยางไทย 1, 6 (มิ.ย. 2553) 13-15)
แรธาตุบนโลกมาจากอวกาศ (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 15)
โรคที่เกิดจากความรอน (กาชไลน 21, 79 (เม.ย.-มิ.ย. 2553) 12)
โรงฆาสัตวสหกรณการเกษตรหนองสูงรับรางวัลโรงฆาสัตวสะอาดระดับประเทศสรางมาตรฐาน
ปศุสัตวไทยสูส ากล (เทคโนโลยีชาวบาน 22, 483 (15 ก.ค. 2553) 86-87)
โรงไฟฟานิวเคลียร (TINT MAGAZINE Iss. 7 (May-Jun. 2009) 24-25)
เลเซอร แสงลําเล็กเปลี่ยนโลก (เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส ฉ. 343 (เม.ย. 2553) 178-183)
โลกของการสองสวางดวยแสงแหงหลอดไฟ (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 27-35)
วิจัย 'กวยเตี๋ยว' พบสารปนเปอน (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 238)
ศักยภาพพลังงานทางเลือกของไทยอนาคตอันใกลที่ควรรู (วารสารพลังงานทางเลือก 4, 17 (ม.ค.-มี.ค.
2553) 21-25)
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ศูนยสาธิตหมูบ านพลังงานทดแทนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (วิศวกรรมสาร 62, 1 (ม.ค.-ก.พ.
2552) 36-43)
สมุนไพรขัดผิวทํางายวางขายไดตลอด (เสนทางเศรษฐี 16, 258 (ส.ค. 2553) 32)
สารตานโภชนาการในขาว (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 217-220)
สารทดแทนไขมัน (Fat Replacers) (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 221-227)
สารผสมจากธรรมชาติกับกระแส Health Food (NFI QUARTERLY 1, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) 116-120)
สารอันตรายจากบรรจุภณ
ั ฑพลาสติกสูอาหาร (TINT MAGAZINE Iss. 6 (Mar.-Apr. 2009) 22-24)
สาระนารู : จากสารรักษาสภาพน้ํายาสูสีบอดี้เพนท (PANTIP TCC GUIDE 10, 44 (ก.ค.-ก.ย. 2552)
112-115)
สาหราย พืชเปลี่ยนโลก แหลงอาหาร ยา เครื่องสําอาง และพลังงาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ. 11
(2552) 27-28)
สุดยอดนวัตกรรมนาโนเทคแหงทศวรรษ (INNO MAG 37, 211 (Jun.-Jul. 2010) 35-38)
เสนอวัสดุชนิดใหมใชผลิตเซลลเชื้อเพลิง (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 14)
หลอดไฟแสงผูสรางสรรค (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 36-40)
หลังคามีชีวิต (Living Roofs) หลังคาบานยุคโลกรอน (เกษตรกรรมธรรมชาติ 13, 2 (2553) 5-9)
หลังคายางพาราปานศรนารายณ (นิตยสารยางไทย 1, 6 (มิ.ย. 2553) 47-49)
อนุมูลอิสระและรังสี (TINT MAGAZINE Iss. 6 (Mar.-Apr. 2009) 9-12)
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อันตรายจากคลื่นโทรศัพทมือถือ (GREEN RESEARCH 6, 12 (พ.ค. 2552) 4)
อาหารเชา มื้อนี้ไมควรพลาด (SME THAILAND 6, 65 (เม.ย. 2553) 98-99)
อาหารตานเบาหวาน (อาหาร 39, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2552) 207-210)
อีก 20 ปขางหนาขั้วโลกเหนือชวงฤดูรอนไมมีน้ําแข็ง (UPDATE 25, 268 (ม.ค. 2553) 16-17)
อุปกรณสลับสัญญาณสี่เฟสสําหรับขั้วไฟฟาอินเทอรดิจเิ ทตสิทธิบัตรชิ้นแรกของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต (สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 18, 4 (เม.ย.-พ.ค. 2552) 10)
แอลครอสพบน้ําบนดวงจันทร (ทางชางเผือก 29, 1 (1 ม.ค. 2553) 2)
ไฮโดรเจน : เชื้อเพลิงสําหรับอนาคต (วิศวกรรมสาร 62, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552) 23-29)
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กฤตภาค
ก11085

3 สถาบันรวมพัฒนากระจกนาโน (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8027 (14 ก.ย. 2553) 9)

ก11107

10 ภัยรายออนไลนที่นักทองโลกไซเบอรตองผวา (มติชน 33, 11882 (21 ก.ย. 2553) 26)

ก11141

กําแพงดินประดิษฐกําจัดขยะดวยนวัตกรรมจัดการของเสียใหมีประสิทธิภาพ (เดลินิวส
ฉ. 22,270 (3 ต.ค. 2553) 19)

ก11099

การใชงานคอนแทคเลนส (เดลินิวส ฉ. 22,255 (18 ก.ย. 2553) 28)

ก11082

เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 สัมพันธภาพไทย-ลาว ดานการพัฒนาพลังงาน (มติชน
33, 11874 (13 ก.ย. 2553) 7-8)

ก11149

ความเขาใจผิดแบบฝงหัวเกี่ยวกับฟาผา (กรุงเทพธุรกิจ (9 ต.ค. 2553) 6)

ก11127

คุณคาทางอาหารจากถั่วเหลืองและธัญพืช (เดลินิวส ฉ. 22,262 (25 ก.ย. 2553) 12)

ก11119

คุณคาใหมของกลูตาเมต กลูตาเมตกับการลดความเสี่ยงของโรคอวน (เดลินวิ ส ฉ. 22,259
(22 ก.ย. 2553) 23)

ก11137

เครื่องตรวจหาเชื้อไวรัสในกุง (เดลินวิ ส ฉ. 22,256 (29 ก.ย. 2553) 12)

ก11131

จรรยาบรรณสื่อพลเมืองเมื่อใชโซเชียลมีเดีย (1) (มติชน 33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 26)

ก11122

จราจรอัจฉริยะเปดถนนโลง (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8037 (24 ก.ย. 2553) 30)

ก11146

ช็อกโกแลตเทียม (เดลินิวส ฉ. 22,275 (8 ต.ค. 2553) 22)

ก11074

ชาขาวสรางประโยชนตอรางกาย (เดลินวิ ส ฉ. 22,248 (11 ก.ย. 2553) 12)
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ก11079

ซูเปอรบั๊กแบคทีเรียเขยาโลก มหันตภัยใกลตัวคนไทย (คมชัดลึก 9, 3249 (12 ก.ย. 2553) 3)

ก11130

เด็กไทยไอคิวต่ํากวาเกณฑ (มติชน 33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 25)

ก11126

เตาอบแหงพลังแสงอาทิตยแบบแยกสวนใชทั้งในบานและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
(เดลินวิ ส ฉ. 22,261 (24 ก.ย. 2553) 12)

ก11089

ก11185

เตือนภัยผลไมสด-ผลไมดองสารปนเปอนอื้อ สีสวยยิ่งอันตราย (เดลินวิ ส ฉ. 22,252
(15ก.ย. 2553) 2)
(16
นวัตกรรมแชแข็งไขแกปญหามีบุตรยาก (เดลินวิ ส ฉ. 22,274 (7 ต.ค. 2553) 21)

ก11090

นวัตกรรมรีไซเคิลกระดาษลามิเนต (เดลินิวส ฉ. 22,252 (15 ก.ย. 2553) 12)

ก11134

น.ศ. วลัยลักษณคนพบไฟโตเอสโตรเจนจากน้ํามะพราวออนเปนฮอรโมนทดแทน (มติชน
33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 22)

ก11092

นักวิจัยเจงสรางผิวหนังเทียมรูสัมผัสได (มติชน 33, 11875 (14 ก.ย. 2553) 32)

ก11067

นักวิจยั ไทยเจงคิดชุดตรวจดีเอ็นเอชางสําเร็จ (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8035 (22 ก.ย. 2553) 7)

ก11076

นักวิทยชี้น้ําแข็งขั้วโลกละลายชากวาที่คาด

ก11143

นักวิทยอังกฤษพัฒนาเด็กหลอดแกวควารางวัลโนเบลสาขาการแพทย (กรุงเทพธุรกิจ
23, 8048 (5 ต.ค. 2553) 5)

ก11081

น้ําแข็งทะเลอารกติกลดวูบ (คมชัดลึก 9, 3254 (17 ก.ย. 2553) 14)

ก11102

น้ําตะไคร-ตานหวัด (มติชน 33, 11880 (19 ก.ย. 2553) 20)

(คมชัดลึก 9, 3248 (11 ก.ย. 2553) 14)
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ก11093

น้ําสมสายชูหมักฝมือไทยขานรับกระแสรักษสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8028 (15 ก.ย.
2553) 9)

ก11183

เนยขาวจากน้ํามันรําขาวสุดยอดนวัตกรรมขาวไทยปนี้ (เดลินิวส ฉ. 22,272 (5 ต.ค. 2553)
5)

ก11138

เนยขาวน้ํามันรําแชมปนวัตกรรมขาว (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8044 (1 ต.ค. 2553) 9)

ก11144

โนเบล 2553 (เดลินวิ ส ฉ. 22,272 (5 ต.ค. 2553) 11)

ก11147

ผัก-ไข ไอโอดีน หวงโซอาหาร นวัตกรรมปอง 'เออ' (มติชน 33, 11899 (8 ต.ค. 2553) 10)

ก11135

ผายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเปน (เดลินิวส ฉ. 22,265 (28 ก.ย. 2553) 27)

ก11106

พบยีนกลายพันธุทํานัยนตาผิดปกติ (มติชน 33, 11882 (21 ก.ย. 2553) 26)

ก11169

พัฒนาลูกตาเทียมโพลิเอธิลีน (มติชน 33, 11890 (29 ก.ย. 2553) 26)

ก11133

พัฒนาวัคซีนตนแบบจากการเพาะเลี้ยงเซลล พรอมตอยอดสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
(มติชน 33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 10)

ก11097

โพลีเมอรจดจํารูปรางได (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8030 (17 ก.ย. 2553) 7)

ก11124

มช. โชวครีมขาวตานริว้ รอย (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8037 (24 ก.ย. 2553) 9)

ก11108

มทร. ธัญบุรีพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนลดความเสี่ยงภัยใหทหารใน 3 จ.ชายแดนใต
(เดลินวิ ส ฉ. 22,258 (21 ก.ย. 2553) 12)

ก11139

มหัศจรรยชาขาว (คมชัดลึก (1 ต.ค. 2553) 28)
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ก11129

มอ. คนพบปลาหมึกสายพันธุใหม หวั่นสูญพันธุเหตุน้ําทะเลเปลี่ยน (เดลินิวส ฉ. 22,263
(26 ก.ย. 2553) 19)

ก11102

ไมโอโกลบิน (เดลินวิ ส ฉ. 22,257 (20 ก.ย. 2553) 23)

ก11125

ยึด 5 แผนยุทธศาสตรดันประมงไทยเปนผูน ําแหงเอเชีย (เดลินวิ ส ฉ. 22,261 (24 ก.ย.
2553) 10)

ก11086

ยืดอายุกลวยไมดวยกาซอารกอน งานวิจยั วิธีเก็บรักษาหลังตัดดอก (กรุงเทพธุรกิจ 9, 3251
(14 ก.ย. 2553) 12)

ก11181

รถยนตแหงอนาคตใชตัวถังทําแบตเตอรี่ (คมชัดลึก 9, 3269 (2 ต.ค. 2553) 14)

ก11078

ระดมหัวคิดแปลงน้ํามันทอดซ้ําเปนไบโอดีเซล (มติชน 33, 11873 (12 ก.ย. 2553) 25)

ก11135

เรงแกวิกฤตไอโอดีนเสี่ยงเด็กไอคิวต่ํา (มติชน 33, 11893 (2 ต.ค. 2553) 5)

ก11134

วท. เปดตัวเครือ่ งตรวจไวรัสในกุง (มติชน 33, 11888 (27 ก.ย. 2553) 10)

ก11084

วท. เปดตัวศูนยเชี่ยวชาญดานแกว (คมชัดลึก 9, 3250 (13 ก.ย. 2553) 8)

ก11136

วิจัยพบไมคอรไรซาเชื้อราชีวภาพกระตุน พืชโตเร็ว-รักษสิ่งแวดลอม (คมชัดลึก 9, 3265
(28 ก.ย. 2553) 12)

ก11091

สกัดขมิ้นผงเพื่อชงชา (มติชน 33, 11875 (14 ก.ย. 2553) 23 )

ก11104

สเต็มเซลลกับภาวะที่ไมพึงประสงค (มติชน 33, 11881 (20 ก.ย. 2553) 10)

ก11105

สธ. ตั้ง รง. ตนแบบผลิตสมุนไพรคุณภาพ (มติชน 33, 11881 (20 ก.ย. 2553) 10)
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ก11132

สนามบินสุวรรณภูมิกับภารกิจฮับขนสงอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8040 (27 ก.ย. 2553)
14)

ก11077

สมุนไพรกับการรักษามะเร็ง (เดลินวิ ส ฉ. 22,249 (12 ก.ย. 2553) 6)

ก11128

สารกอมะเร็งและสารตานมะเร็งในอาหารไทย (เดลินิวส ฉ. 22,263 (26 ก.ย. 2553) 6)

ก11150

สิ่งมีชีวิตใตทะเล การคนพบที่ไมมีวันสิ้นสุด (คมชัดลึก 9, 3276 (9 ต.ค. 2553) 14)

ก11122

จราจรอัจฉริยะเปดถนนโลง (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8037 (24 ก.ย. 2553) 30)

ก11098

หุนยนตเก็บกูท ําลายวัตถุระเบิดไทยเขมแข็ง (เดลินวิ ส ฉ. 22,254 (17 ก.ย. 2553) 16)

ก11081

อาจารย ม.วลัยลักษณพบวัสดุหอผลสมโอที่เหมาะสมกับอากาศภาคใต (มติชน 33, 11874
(13 ก.ย. 2553) 22)

ก11101

อาหารกับมะเร็ง (เดลินิวส ฉ. 22,256 (19 ก.ย. 2553) 6)

ก11182

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (กรุงเทพธุรกิจ 23, 8047 (4 ต.ค. 2553) 10)

ก11096

อี-สกีน ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส (มติชน 33, 11877 (16 ก.ย. 2553) 26)

ก11142

ไอโอดีนและการปฏิรูป (มติชน 33, 11895 (4 ต.ค. 2553) 6)

ก11080

ไอโอดีนสําคัญอยางไร (มติชน 33, 11874 (13 ก.ย. 2553) 5)

