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BOOKS, THESES AND PAMPHLETS
COMPILING FILES
BSTI
CF-46

BSTI
CF-47

ไขมดแดง (Red ant egg) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง / สํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

น้ําพริก (Chili sauce) : แฟมประมวลสารสนเทศเฉพาะเรือ่ ง / สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตรบริการ. [กรุงเทพฯ] :
สํานัก, 2556. 1 เลม (ไมปรากฏเลขหนา).

STANDARD & REGULATION
Std.
ASTM
2013

ASTM International.
Annual book of ASTM standards 2013 / ASTM International. West Conshohocken,
Pa. : ASTM International, c2013. 2 v.

วิทยาศาสตรทั่วไป
608
ก 392
2556

Gupta, Seema, ผูแตง.
101 เรื่องตนกําเนิดของใชรอบตัว = 101 Stories behind the origin of everyday
things / ผูแตง, Seema Gupta ; ผูแปล, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี ; บรรณาธิการ,
อุทัยวรรณ วิสทุ ธากุล. กรุงเทพฯ : หนาตางสูโลกกวาง, 2556. 195 หนา.
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923.1593
ส 145
2555

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.
เศรษฐกิจเขียว : ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน / กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2555.
117 หนา.

616.99449
ก 677
กินตานมะเร็งเตานม / อัญชุลี อุธา, เรียบเรียง.กรุงเทพฯ : บีเวลล สปเชียล, 2554. 168 หนา.
2554
(ชุดธรรมชาติบําบัด. , Be Well special : ชุดธรรมชาติบําบัด).
523.1
ค 173
2555

363.7
จ 369
2555

595.78
ท 478
2555

502.825
ธ 314
2555

คลารก, สจวรต.
20 คําถามสําคัญของเอกภพ = The big questions the universe / สจวรต คลารก,
เขียน ; ดร. ภาณุ ดานวานิชกุล, แปล ; ผศ.ดร. วุทธิพันธุ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ
พิเศษ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555. 316 หนา.
จํารูญ ยาสมุทร, ศ. เกียรติคณ
ุ .
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมและการจัดการคุณภาพ = Environmental science and
quality management / ศ. เกียรติคุณ จํารูญ ยาสมุทร. เชียงใหม : กองทุนเผยแพร
วิชาการดานสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข, 2555. 452 หนา.
ทิพวรรณ สิงหไตรภพ, รศ.ดร.
มหัศจรรยของชีวิตหนอนเยือ่ ไผ = The Miracle of bamboo borer life / รศ.ดร.
ทิพวรรณ สิงหไตรภพ. เชียงใหม : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
113 หนา.
ธรณินทร ไชยเรืองศรี.
จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนแบบสองผานพื้นฐานสําหรับโลหะวิทยาและ
วัสดุศาสตร = Basics of transmission electron microscopy for metallurgy and
materials science / ธรณินทร ไชยเรืองศรี. กรุงเทพ ฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2555. 647 หนา.
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030
ธ 461
2555
635.8
น 295
2555
537.244
น 416
2555
302.35
น 586
2556
745.54
น 785
2555
621.3976
ป 621
2554
ล.3

658.406
พ 217
2555

ธัญญา ผลอนันต.
บันทึกไทย Thailand Book of Records 2013 / ธัญญา ผลอนันต.กรุงเทพฯ :
ขวัญขาว '94, 2555. 124 หนา.
นวัตกรรมใหม หลากวิธีการเพาะเห็ดฟางใหรวย / บรรณาธิการ, อภิชาติ ศรีสอาด ;
เรียบเรียง พริม้ ศรีหานาม. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย, 2555. 152 หนา.
นันทกาญจน มุรศิต, รศ.ดร.
แหลงพลังงานจิ๋ว : วัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและไพโรอิเล็กทริก / รศ.ดร.
นันทกาญจน มุรศิต. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 129 หนา.
นิติพล ภูตะโชติ, รศ.ดร.
พฤติกรรมองคการ = Organizational behavior / รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ.
กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 286 หนา.
เนตรนารี ครามมีทรัพย.
All about Decoupage : รวมเทคนิคและวัสดุตางๆ ที่สามารถนํามาสรางงาน
เคคูพาจได / เนตรนารี ครามมีทรัพย. กรุงเทพฯ : วาดศิลป, 2555. 80 หนา.
ปยะ โควินททวีวัฒน, รศ. ดร.
การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บขอมูลดิจิทัล : เลม 3 : การออกแบบ
วงจรภาครับขัน้ สูง / รศ.ดร. ปยะ โควินททวีวัฒน. นครปฐม : โปรแกรมวิศวกรรม
โทรคมนาคม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554.
348 หนา.
พยัต วุฒิรงค.
การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ / พยัต วุฒิรงค.
กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555. 223 หนา.
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658.306
พ 217
2555

614.5996
ภ 457
2554

621.312
ม 271
2555

630.9593
ร 243
2551

615.7
ว 831
2555

615.321
ส 315
2555

พยัต วุฒิรงค.
เทคนิคและกลยุทธการประเมินผลงานและการบริหารคาตอบแทนสมัยใหม =
New tools and strategics for performance and compensation management /
พยัต วุฒิรงค... [และคนอืน่ ๆ]. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.
236 หนา.

ภาพรังสีกับงานทางทันตกรรม = Radiographic imaging for dentistry / เรียบเรียงโดย,
สั่งสม ประภายสาธก. เชียงใหม : คณะทันตแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2554. 362 หนา.

มะลิ หุนสม, รศ.ดร.
เซลลเชื้อเพลิงพีอีเอ็มและการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา = PEM fuel electrochemical
analysis / รศ.ดร. มะลิ หุนสม. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.
336 หนา.

ระพี สาคริก, ศ.
เกษตรกรที่รัก / ศ. ระพี สาคริก. กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป มูลนิธิโรงเรียน
รุงอรุณ, 2551. 209 หนา.

วีรพล คูคงวิริยพันธุ.
เภสัชพันธุศาสตร : จากพื้นฐานสูเวชปฏิบตั ิ = Pharmacogenetics : from basic to
clinical practice / วีรพล คูคงวิริยพันธุ. ขอนแกน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555. 275 หนา.

สมุนไพรเพื่อชีวิตพิชิตโรคภัย : "สุขภาพวิถีไทย อภัยภูเบศร"...เพื่อการพึ่งตนเอง /
รวบรวมและเรียบเรียง, ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร, ภญ. ผกากรอง ขวัญขาว.
พิมพครั้งที่ 6. ปราจีนบุรี : โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร, 2555. 119 หนา.
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615.321
ส 838
2555

363.17
อ 176
2553

สุภาภรณ ปตพิ ร, ภญ.ดร.
เก็บปามาฝากเมือง / โดย ภญ.ดร. สุภาภรณ ปติพร. ปราจีนบุรี : มูลนิธิโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร, 2555. 95 หนา.

อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, ผศ.ดร.
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health risk assessment / ผศ.ดร. อนามัย
(ธีรวิโรจน) เทศกะทึก. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
356 หนา.

วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน
ย 43

341.247
ก 11
2555

Song Eun-young, เรื่อง.
Dreaming einstein สนุกคิดกับไอนสไตน / เรื่อง Song Eun-young ; ภาพ,
Shin Young-Woo. กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท, [2555]. 202 หนา.
(การตูนความรูชุด Dreaming Einstein, เลม 3).

กาวทันอาเซียน : รวมทุกเรือ่ งเกี่ยวกับอาเซียนที่คนไทยตองรู / เรียบเรียงเนื้อหา,
กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล ; ภาพประกอบ ชนิกานต กิตติปฏิมาคุณ, วณิชยา
ตันเจริญลาภ, พุทธิรา มาสาซาย. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555. 117 หนา.
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PATENTS & INVENTIONS
Pat.file 196 : Modified starch based adhesives
1. GB 447,810

A process of making cold-swelling starch.

2. GB 906,562

Improvements in or relating to adhesives.

3. GB 992,213

Cold water soluble adhesives.

4. GB 1,055,648

Improved adhesive composition.

5. GB 1,213,724

Process for preparing codextrins and modified starches.

6. US

Corrugating adhesives employing tapioca fiber.

5,958,558

7. US 2005/0,163,974

Starch-based glue paste compositions.
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STANDARDS & REGULATIONS
JAPAN
JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION
JIS B 2011 : 2009
JIS B 2061 : 2009
JIS B 2240 : 2006
JIS B 2241 : 2006
JIS B 8410 : 2009
JIS B 8414 : 2009
JIS B 8472 : 2008
JIS B 8473 : 2007
JIS B 8607 : 2008
JIS G 0203 : 2009
JIS K 6770 : 2009
JIS K 6777 : 2009
JIS K 6779 : 2009
JIS K 6788 : 2009
JIS K 6793 : 2009

Bronze, gate, globe, angle, and check valves (amendment 2).
Faucets, ball taps and flush valves (amendment 1).
Copper alloy pipe flanges.
Aluminium alloy pipe flanges.
Pressure reducing valves for water works (amendment 1).
Relief valves for hot water appliances (amendment 1).
Steam pipe line – solenoid valves.
Fuel oil pipe line – solenoid valves.
Flare type and brazing type fittings for refrigerants.
Glossary of terms used in iron and steel (products and
quality)
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe fittings
(amendment 2).
Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) pipe fittings for
hot and cold water supply (amendment 1).
Polybutene (PB) pipe fittings (amendment 1).
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe fittings for water
supply (amendment 1).
Polybutene (PB) pipe fittings for water supply
(amendment 1).
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SELECTED ARTICLES
Acrylamide formation and antioxidant level in biscuits related to recipe and baking (Food
Additives and Contaminants 29 (8) 2012 : 1230-1238)
Analysis and risk assessment of furan in coffee products targeted to adolescents (Food Additives
and Contaminants 29 (1) 2012 : 19-28)
Analysis of nanoindentation creep of polydimethylsiloxane (Plastics, Rubber and Composites
41 (8) 2012 : 358-363)
Applying microelectronics to food packaing (Food Technology 66 (9) 2012 : 82-84)
Biolubricant synthesis from waste cooking oil via enzymatic hydrolysis followed by chemical
esterification (Journal of Chemical Technology and Biotechnology 88 (1) 2013 : 139-144)
Bionic connections (Scientific American 308 (1) 2012 : 46-51)
Chronic disease vaccines need shot in the arm (Science 337 (6101) 2012 : 1479-1481)
Corrosion mitigation in reinforced concrete beams via nanoparticle treatment (ACI Materials
Journal 109 (6) 2012 : 617-626)
Determination of halonitromethanes and haloacetamides : an evaluation of sample preservation
and analyte stability in drinking water (Journal of Chromatography A 1241 (June) 2012 :
117-122)
Development and application of a methodology to determine free ferulic acid and ferulic acid
ester-linked to different types of carbohydrates in cereal products (Cereal Chemistry 89 (5)
2012 : 247-254)
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Do current laboratory test methods accurately predict alkali-silica reactivity? (ACI Materials
Journal 109 (4) 2012 : 395-402)
Effect of transient creep on behavior of reinforced concrete beams in a fire (ACI Materials
Journal 109 (6) 2012 : 607-615)
Effect of using mortar interface and overlays on masonry behavior by using taguchi method (ACI
Materials Journal 109 (5) 2012 : 509-516)
Evaluating dimensional change in home laundry (AATCC Review 12 (6) 2012 : 51-57)
Evaluation of process parameters using taguchi methodology for blends of low density
polyethylene (LDPE) and polydimethyl siloxane (PDMS) rubber (Plastics, Rubber and
Composites 41 (8) 2012 : 341-349)
Exploiting sugarcane for energy (Sugar Journal 75 (8) 2013 : 8-12)
Exploring the sensitivity of the zone of inhibition test for leachable biocides from paper and board
food contact materials, and improvements thereof (Food Additives and Contaminants 29 (1)
2012 : 139-148)
Extraction of β-glucan from oats for soluble dietary fiber quality analysis (Cereal Chemistry
89 (5) 2012 : 230-236)
Health of the sugarcane field is guarantee of productivity (Sugar Journal 75 (7) 2012 : 14-16)
Hot forging process (Ceramic Industry 162 (10) 2012 : 13-16)
Identification and quantification of the migration of chemicals from plastic baby bottles used as
substitutes for polycarbonate (Food Additives and Contaminants 29 (3) 2012 : 469-480)
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Influence of specimen size and fiber content on mechanical properties of ultra-high-performance
fiber-reinforced concrete (ACI Materials Journal 109 (6) 2012 : 675-684)
The intense rainstorms sweeping in from (Scientific American 308 (1) 2012 : 60-65)
Intensification approaches for biodiesel synthesis from waste cooking oil : a review (Industrial &
Engineering Chemistry Research 51 (45) 2012 : 14610-14628)
Is fasting good for you? (Scientific American 308 (1) 2012 : 18)
Method to vulcanize natural rubber from medium ammonia latex by using glutaraldehyde
(Rubber Chemistry and Technology 85 (4) 2012 : 565-575)
Modeling of laser scanning system to determine its associated uncertainty of measurement
(Journal of Metrology Society of India 25 (4) 2012 : 229-237)
Modelling aluminium leaching into food from different foodware materials with multi-level
factorial design of experiments (Food Additives and Contaminants 29 (8) 2012 : 1322-1333)
Molecular imprinting for selective chemical sensing of hazardous compounds and drugs of abuse
(TrAC (Trends in Analytical Chemistry) 34 (April) 2012 : 59-77)
Occurrence of aflatoxins in herbal medicine distributed in South Korea (Journal of Food
Protection 75 (11) 2012 : 1991-1999)
Occurrence of aflatoxins in milk thistle herbal supplements (Food Additives and Contaminants
29 (6) 2012 : 994-999)
Ochratoxin A removal from red wine by several oenological fining agents : bentonite, egg
albumin, allergen-free adsorbents, chitin and chitosan (Food Additives and Contaminants
29 (7) 2012 : 1168-1174)
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Optimized gel pat test for detection of alkali-reactive aggregates (ACI Materials Journal 109 (4)
2012 : 403-411)
Pressurized liquid extraction of diesel and air particulate standard reference materials : effect of
extraction temperature and pressure (Analytical Chemistry 84 (19) 2012 : 8222-8231)
Pullout behavior of high-strength steel fibers embedded in ultra-high-performance concrete (ACI
Materials Journal 109 (4) 2012 : 479-487)
Quantitative estimation of sampling uncertainties for mycotoxins in cereal shipments (Food
Additives and Contaminants 29 (7) 2012 : 1141-1156)
Recent advances in microemulsion electrokinetic chromatography (TrAC (Trends in Analytical
Chemistry) 34 (April) 2012 : 140-151)
Risk factors for microbial contamination in fruits and vegetables at the preharvest level : a
systematic review (Journal of Food Protection 75 (11) 2012 : 2055-2081)
Small wonders : light microscopy reveals hidden marvels of the natural world (Scientific
American 308 (1) 2012 : 52-57)
Sticking point (Food Manufacture (June) 2012 : 44)
Sugar and sweeteners outlook (Sugar Journal 75 (6) 2012 : 8-10, 12-18, 20-23)
Sugar from new bioenergy crops are gaining ground (Sugar Journal 75 (7) 2012 : 8-11)
Sustainable design of buildings by post-tensioning concrete (Concrete International 34 (10) 2012
: 42-47)
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A two-year investigation towards an effective quality control of incoming potatoes as an
acrylamide mitigation strategy in french fries (Food Additives and Contaminants 29 (3) 2012
: 362-370)
Uncertain verdict as vitamin D goes on trial (Science 337 (6101) 2012 : 1476-1478)
Updated estimate of trans fat intake by the US population (Food Additives and Contaminants
29 (6) 2012 : 861-874)
Validation of a commercial ELISA for the analysis of the insecticide dinotefuran in a variety of
analytically challenging vegetables (Food Additives and Contaminants 29 (7) 2012 : 10671073)
Validation of a commercial receptor kit sulfasensor Honey for the screening of sulfonamides in
honey according to commission decision 2002/657/EC (Food Additives and Contaminants
29 (6) 2012 : 942-950)
Wasting away (Food Manufacture (June) 2012 : 40-41)
Will an aspirin a day keep cancer away? (Science 337 (6101) 2012 : 1471-1473)
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INFORMATION FILES
IF 118 (15)

The America invents act : six key changes in U.S. Patent Law (Plastics Engineering
69 (4) 2013 : 52-56, 58)

IF 10 (24)

Caffeine in your drink : natural or synthetic? (Analytical Chemistry 84 (6) 2012 : 28052810

IF 118 (14)

Co-Inventors : Who owns the patent rights? (Chemical Engineering Progress 108 (6)
2012 : 23)

IF 32 (26)

Compacted-sand concrete for pavement (Concrete International 35 (1) 2013 : 34-40)

IF 107 (104)

Control of lipid oxidation by nonmigratory active packaging films prepared by
photoinitiated graft polymerization (Journal of Agricultural and Food Chemistry
60 (31) 2012 : 7710-7718)

IF 21 (18)

Decoding safety data sheets (Chemical Engineering Progress 108 (2) 2012 : 28-31)

IF 135 (83)

Degradation of ascorbic acid in ethanolic solutions (Journal of Agricultural and Food
Chemistry 60 (42) 2012 : 10696-10701)

IF 57 (271)

Development of a multi-component chemically reactive detection conjugate for the
determination of Hg (II) in water samples (Analytica Chimica Acta 724 (April)
2012 : 98-103)

IF 44 (4)

E. Donnall Thomas (1920-2012) (Science 338 (6111) 2012 : 1163)

IF 142 (115)

Effect of nanoparticles on flammability, UV resistance, biodegradability, and chemical
resistance of wood polymer nanocomposite (Industrial & Engineering Chemistry
Research 51 (37) 2012 : 11881-11891)
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IF 68 (88)

Evaluation of Citrus aurantifolia peel and leaves extracts for their chemical
composition, antioxidant and anti-chlinesterase activities (Journal of the Science of
Food and Agriculture 92 (15) 2012 : 2960-2967)

IF 96 (75)

From acid rain to climate change (Science 338 (6111) 2012 : 1153-1154)

IF 112 (46)

The future is now (Pulp & Paper International (PPI) 55 (6) 2013 : 25-33)

IF 111 (118)

Introducing molasses as a new additive in papermaking (TAPPI Journal 6 (8) 2007 :
23-25)

IF 72 (15)

Modeling corrosion effects (Concrete International 35 (2) 2013 : 47-53)

IF 33 (53)

Modernizing food safety from farm to fork (Food Technology 67 (5) 2013 : 25-26,
28, 30-32)

IF 104 (14)

Rapid screening and guided extraction of antioxidants from microalgae using
voltammetric methods (Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (30)
2012 : 7359-7366)

IF 32 (27)

Recycled glass concrete (Concrete International 35 (1) 2013 : 29-32)

IF 55 (114)

Solid fat content as a substitute for total polar compound analysis in edible oils (Journal
of the American Oil Chemists' Society 89 (12) 2012 : 2135-2142)

IF 81 (127)

Sticky stuff styling putty (Happi 49 (10) 2012 : 18, 20-23)
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บทความวารสารไทย
10 วิธีรับมือ เมื่อเปนมะเร็ง (ผูสงออก 26, 611 (ก.พ. 2556) 96-97)
70 เมล็ดพันธุอ ินทรีย เก็บ เพาะขยาย แจกจาย รวมอนุรักษพันธุกรรมพืชพื้นบาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ
12 (2555) 25-33)
AET กับการประเมินความแข็งแรง ของถังบรรจุกาชปโตรเลียมเหลวทรงกลมที่ผานการรับความรอนซ้ํา
หลายครั้ง (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 73-81)
Knowledge Management กับ SMEs ในการพัฒนานวัตกรรมระดับรากหญา (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 323
(Jun. 2012) 71-80)
Open Source กับสิ่งที่คุณควรตองรู (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 85-87)
Seed Exchange อิสรภาพทางพันธุกรรมภารกิจสงตอเมล็ดพันธุอินทรีย (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12
(2555) 47-53)
กรีนเนท สรางองคความรูรว มกับชุมชนผลิตเมล็ดพันธุอินทรียข ายรายแรกของไทย (เกษตรกรรมธรรมชาติ
15, 12 (2555) 39-46)
กลไกการทอดและแนวทางการลดปริมาณน้ํามันในผลิตภัณฑอาหารทอด (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
291-295)
กลองถายภาพแหงอนาคต กลองที่ถายมากอนแลวปรับชัดภายหลัง (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 34-40)
การกาวสูอนาคตของธุรกิจสวิตชบอรดแรงดันต่ําดวยมาตรฐาน IEC 61439 (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
19, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 59-62)
การขับเคลื่อนประเทศไทยสูส ังคมสีเขียว (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 49,3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-15)
การคาและสิ่งแวดลอมคําตอบอยูที่ฉลาก Eco (ENERGY SAVING 5, 51 (ก.พ. 2556) 60-61)
การจัดการและควบคุมสารอินทรียระเหยงาย (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING
MAGAZINE 9, 1 (Jan-Jun 2012) 20-21)
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การฉายรังสีผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิตภัณฑทางการเกษตร (R & D NEWSLETTER
19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 7-9)
การใชสารกันเสียในยาหยอดตา (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 16-18)
การตรวจวินิจฉัยโดยเวชศาสตรนิวเคลียร (นิวเคลียรปริทัศน 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-9)
การประยุกตใชตัวแบบการพยากรณ โดยเทคนิคโครงขายประสาทเทียม : กรณีศึกษา การพยากรณ
ผลผลิตลําไยนอกฤดู (วิศวกรรมสาร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556) 37-50)
การปรับปรุงคุณภาพทรายแกว เพื่ออุตสาหกรรมแกว และกระจก (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค.
2555) 55-62)
การเปลี่ยนแปลงไปของระบบการจัดการขนสงทางทะเล (ผูสงออก 26, 611 (ก.พ. 2556) 78-79)
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกลาอยางยั่งยืน บทสรุป และขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร
(วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 41-50)
การเพิ่มกลไก การดูดซับทางเคมี ใหกับถานกัมมันตที่ทําจากกะลามะพราว (วิศวกรรมสาร 65, 5
(ก.ย.-ต.ค. 2555) 74-76)
การเพิ่มขีดความสามารถองคกร เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนดวยโอเพนซอรสซอฟตแวร
(ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 88-90)
การศึกษากระจกเกรียบโบราณของไทยดวยแสงซินโครตรอน (แสงสยามสาร 14, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 2-3)
การศึกษาโครงสรางของรังนกดวยแสงซินโครตรอน (แสงสยามสาร 14, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 4-5)
การศึกษาผลกระทบทางกายภาพที่มีตออุณหภูมแิ ตกตางระหวางปลายทัง้ สองดานของสแต็กในระบบ
เทอรโมอะคูสติก (MECHANICAL TECHNOLOGY MAGAZINE 12, 132 (Oct. 2012) 68-82)
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพหัวเจาะน้ําบาดาลสําหรับชนบท (MM THE INDUSTRIAL
MAGAZINE 8, 10 (Nov.-Dec. 2012) 75-77)
การศึกษาสมบัติวิสโคอิลาสติกของยางคอมพาวดลอยางรถยนต (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 84 (ต.ค.-ธ.ค.
2555) 73-83)
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การไหลและการเพิม่ การถายเทความรอนในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทีต่ ิดตั้งตัวสรางการไหลหมุนวน
(เทคนิคเครื่องกลไฟฟาอุตสาหการ 29, 345 (ธ.ค. 2555) 68-73)
ขยายโอกาสการผลิตและการคาอัญมณี/เครื่องประดับไทยในตลาดอาเซียน (ผูสงออก 26, 604 (ต.ค.
2555) 35-41)
ขาวพระราชทาน (วิทยาศาสตร 66, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 13-17)
ความกาวหนาการพัฒนาระบบลําเลียงแสง BL7.2 สําหรับงานดานชีววิทยาโครงสราง (Structural
Biology) (แสงสยามสาร 14, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 6-7)
ความเขาใจที่ถกู ตองเกีย่ วกับ Broadband Wireless Access (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 322 (May. 2012)
69-71)
คาปลีกไทย...บนวิถีการคา AEC โอกาสหรือความทาทายใหม (ผูสงออก 26, 603 (ก.ย. 2555) 35-40)
เครื่องเรงอนุภาค (Accelerator) (นิวเคลียรปริทัศน 25, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 6-7)
โครงการสงเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกาในสวนยาง (นิตยสารยางไทย 4, 2 (ก.พ. 2556) 69-73)
งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 297-301)
จักรยานไฟฟา พาหนะสวนบุคคลที่ใชพลังงานในการขับเคลื่อนที่ถูกที่สุด (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
19, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 66-70)
จัดตั้งนโยบายการทํางานของไฟรวอลล กอนที่ภยันตรายจะยางกรายมาถึงตัว (ไมโครคอมพิวเตอร
30, 327 (Oct. 2012) 59-69)
จับเศษไมใบยาง มาสรางเงินตกแตงบานอยางมีไอเดีย (นิตยสารยางไทย 4, 2 (ก.พ. 2556) 48-50)
จากภาษาสูความเปนชีวิต (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 23-25)
ชั้นเคลือบผิววัสดุที่เหมาะสมสรางความมั่นใจตอการทํางานของเครื่องจักร (MM THE INDUSTRIAL
MAGAZINE 9, 2-3 (Feb.-Mar. 2013) 48-49)
ชุดตรวจสุขภาพสุดแสนถูก (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 77-80)
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ซินโครตรอนยืนยันสารตานมะเร็งจากพืชสมุนไพร (แสงสยามสาร 14, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555) 3-5)
ตนกําเนิดในสมองของความชอบช็อกโกแลต (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 14-15)
ตนทุนโลจิสติกสไทย โอกาสและอุปสรรคสูการเปนฮับในอาเซียน (THAILAND INDUSTRIAL
TODAY 5, 55 (Jan. 2013) 91-94)
ตามติดอุณหภูมิ Eco Industry ญี่ปุน-จีนคึกคัก ยุโรปซบเซา (THAILAND INDUSTRIAL TODAY
5, 55 (Jan. 2013) 100-105)
ตามไปดู Seismic Isolation System รับมือแผนดินไหวทีญ
่ ี่ปุน (วิศวกรรมสาร 66, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2556)
93-110)
ติ้วขน-สนสามใบ ทําใหเซลลมะเร็งทําลายตัวเองได (@SCIENCE 8, 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 8-9)
ถั่วเนา : ถั่วเหลืองหมักโภชนาการสูงภูมิปญ
 ญาชาวบานทางภาคเหนือของไทย (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค.
2555) 281-286)
ทรัพยากรพลังงานนอกรูปแบบ (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 23-40)
ทานพรอมหรือยังที่จะเขาสู AEC (ตอนที่ 6) (ผูสงออก 26, 603 (ก.ย. 2555) 48-50)
ทิศทางพลังงานทดแทน "หญาเนเปยร" นองใหมมาแรง (ENERGY SAVING 5, 51 (ก.พ. 2556) 18-23)
เทคนิคการเก็บเมล็ดพันธุผักพื้นบานโดยเกษตรกร (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 (2555) 5-7)
เทคนิคเก็บรักษาและยืดอายุเมล็ดพันธุดว ยวิธีบานๆ แตไดผลจริง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 (2555)
65-69)
เทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซีสกับงานวิจยั ดานวัคซีน (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 19-22)
เทคโนโลยี Wireless Broadband แสนยานุภาพทางโทรคมนาคมกับผลประโยชนที่รอวันลงตัว
(ไมโครคอมพิวเตอร 30, 322 (May. 2012) 51-63)
เทคโนโลยีกอโรค (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 41-46)
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เทคโนโลยีแนวใหมในการควบคุมสารอินทรียระเหยงาย (THAI ENVIRONMENTAL
ENGINEERING MAGAZINE 9, 1 (Jan-Jun 2012) 34-37)
เทคโนโลยีเพือ่ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (HORIZON 3, 2 (issue 10) 8-11)
ธุรกิจรีไซเคิล : ลดขยะ ลดโลกรอน (วารสารเศรษฐกิจและสังคม 49, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 39-42)
นักวิจัยวิเคราะหธาตุสําคัญในเสนผมครั้งแรกของโลก หวังผลิตยารักษาโรคสมองเสื่อม (UPDATE
27, 302 (ธ.ค. 2555) 114-115)
นิ่วในถุงน้ําดี (Gallstone) ภัยใกลตัวที่ไมควรมองขาม (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555)
26-28)
แนวทางการเลือกซื้อไฟรวอลล เพื่อการปกปองที่อุนใจไดผลดีสูงสุด (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 327
(Oct. 2012) 75-80)
แบคทีเรียในอาหาร (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 12-15)
ปาจะชวยลดโลกรอนไดอยางไร? (สื่อพลัง 20, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 12-14)
ผลของการใหความรอนและแคลเซียมคลอไรดตอความสามารถในการเกิดเจลซูริมิปลาลิ่น (อาหาร
42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 323-332)
ผลิตเมล็ดพันธฟกขาวอินทรียไวใชเอง (เกษตรกรรมธรรมชาติ 15, 12 (2555) 58-62)
เผยแพรกฎระเบียบการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารของญี่ปุน (TFFA NEWSLETTER (Jul.-Sep.
2012) 62-68)
ฝนถึงวันที่...โลกนี้ไมมีโรคเอดส (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 22-29)
พลังขับเคลื่อนสีเขียว (THAILAND INDUSTRIAL TODAY 5, 57 (Mar. 2013) 51-54)
พอลิเมอรชีวภาพกับการประยุกตใชงานดานเกษตรกรรม (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 84 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
40-48)
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เพิ่มประสิทธิภาพการหาคาพลังงานสูงสุดในระบบพลังงานแสงอาทิตยดว ย SPV1020 (เซมิคอนดัคเตอรอิเลคทรอนิคส ฉ. 380 (ธ.ค. 2555) 159-169)
แพทยวิถีพุทธ ทางเลือกที่ยิ้มได (2) (นิตยสารยางไทย 4, 2 (ก.พ. 2556) 46-47)
ฟาผาปองกันได? (ไฟฟาและอุตสาหกรรม 19, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 66-69)
มะเร็งของใคร...ตัวใครตัวมัน! (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 81-87)
มาตรวิทยาแสงกับการรักษาโรคดวยการฉายแสง (สมท. สาร 17, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 8-14)
เมื่อจาวสมุทรบุกดินแดนน้ําแข็งแหงอารกติก (SCIENCE ILLUSTRATED No. 20 (Feb. 2013) 18-23)
ยุทธศาสตรโลกสูอนาคต Broadband Wireless Access (ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 101-112)
รถไฟแมเหล็กไฟฟา (เซมิคอนดัคเตอรอิเลคทรอนิคส ฉ. 380 (ธ.ค. 2555) 170-175)
ระบบการบําบัดน้ําเสียแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเกิดมวลอินทรียทมี่ ีประโยชนในระบบการระบาย
น้ํา ระบบบําบัดแสงอาทิตย Photo-Eco Tank (THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING
MAGAZINE 9, 1 (Jan-Jun 2012) 25-33)
ระบบสืบคนผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรโดยอิงออนโทโลยี (พัฒนาเทคนิคศึกษา 25, 84 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)
100-111)
ระบบอิมัลชันในอาหารและความคงตัว (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 287-290)
รูทันสารพิษตกคางในพืชผัก รูจักทางเลือกใหมเขาถึงผักที่ปลอดภัย (เกษตรกรรมธรรมชาติ
15, 12 (2555) 9-15)
เรื่องของ “ยา” ที่คุณอาจไมรมู ากอน (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 10-11)
วัสดุชนิดใหม หามแบคทีเรียเกาะ ลดการติดเชื้อ (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 10)
วิเคราะห SWOT ของประเทศตางๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (TFFA NEWSLETTER
(Jul.-Sep. 2012) 19-34)
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วิถีชีวิตแบบสโลวฟูดส เพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 270-273)
ศักยภาพและกลยุทธการตลาดสินคาอาหารไทยในแคนาดา (TFFA NEWSLETTER (Jul.-Sep. 2012)
52-61)
เศรษฐกิจที่มีรากฐานจากชีวภาพหรือเศรษฐกิจชีวภาพ (Biobased Economy หรือ Bioeconomy)
(วิศวกรรมสาร 65, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2555) 54-59)
สเต็มเซลลความหวังรักษาโรคขอเขาเสื่อม-อัลไซเมอร (วารสาร อพวช. 11, 126 (ธ.ค. 2555) 56-59)
สมบัติการเกิดโฟมและการใชประโยชนในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ตอนที่ 2 (อาหาร 42, 4 (ต.ค.-ธ.ค.
2555) 274-279)
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน (ผูสงออก 26, 611 (ก.พ. 2556) 98-99)
สลายไขมันสวนเกินดวยอัลตราซาวด (วารสาร อพวช. 11, 126 (ธ.ค. 2555) 52-55)
สารพิษในปลาปกเปา (Tetrodoloxin) (R&D NEWSLETTER 19, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2555) 4-6)
เหล็กกลาโบรอน: เล็กดีรสโต (วิศวกรรมสาร 65, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 82-84)
อนาคตของ Mobile Broadband หลายมุมมองหลากมิติลวนมีสวนชวยผลักดัน (ไมโครคอมพิวเตอร
30, 322 (May. 2012) 64-68)
อนุภาคซิลเวอรใหคุณสมบัตติ านเชื้อแบคทีเรีย (MM THE INDUSTRIAL MAGAZINE 9, 1
(Jan. 2013) 35-37)
อุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยไทย...ลมหายใจแผวหลังการประกาศหยุดรับซื้อ (ไฟฟาและอุตสาหกรรม
19, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 60-62)
เอสโตรเจน ฮอรโมนเพื่อนหญิง (UPDATE 27, 302 (ธ.ค. 2555) 30-33)
โอเพนออฟฟศ (Openoffice Suite) หนึ่งทางเลือกเพื่อลดรายจายซอฟตแวรขององคกรธุรกิจ
(ไมโครคอมพิวเตอร 30, 326 (Sep. 2012) 70-74)
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กฤตภาค
ก13367

1 อําเภอ 1 ศูนยพยากรณอากาศ สูการยกระดับเกษตรกร (มติชน 35 , 12697 (14 ธ.ค.
2555) 8)

ก13498

10 สุดยอดหลุมอุกกาบาตทีน่ ารูจัก ตอนที่ 1 (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8934 (9 มี.ค. 2556) 6)

ก13511

5 วิธีหนีมะเร็ง (คมชัดลึก 12, 4161 (12 มี.ค. 2556) 22)

ก13515

61 ป กรมตรวจบัญชีสหกรณโปรงใส กาวไกลสูอาเซียน...(เดลินวิ ส ฉ. 23,161 (12 มี.ค.
2556) 28)

ก13550

LED นวัตกรรมเปลี่ยนโลกประหยัดไฟใหชาติ (เดลินวิ ส ฉ. 23,167 (18 มี.ค. 2556) 13)

ก13420

Stop...อัมพฤกษ อัมพาต จากหัวใจสั่นพลิ้วดวยยา (ใหม) (คมชัดลึก 12, 4147 (26 ก.พ.
2556) 11)

ก13392

The Miracle of Natural Gas ยลดอกไมเมืองหนาวจากกาซธรรมชาติ (แนวหนา 33, 11635
(21 ก.พ. 2556) 16)

ก13516

ก.วิทยเฝาระวังภัยทางรังสี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8937 (12 มี.ค. 2556) 9)

ก13519

ก.วิทยเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีรับเออีซี (คมชัดลึก 12, 4162 (13 มี.ค. 2556) 8)

ก13522

ก.วิทยลุนงบไมโครเวฟอบแหงลําไย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8938 (13 มี.ค. 2556) 9)

ก13405

ก.วิทยสง เทคโนโลยีแกปญหาภัยแลง (เดลินิวส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 10)

ก13402

กระดุมหยก (เดลินิวส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 24)

ก13411

กระทรวงวิทยขนทัพไบโอเทคโชวศักยภาพงานประชุมนานาชาติที่มาเลเซีย (คมชัดลึก
12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 9)

ก13514

การขยายพันธุอินทผลัมเชิงการคา (เดลินิวส ฉ. 23,161 (12 มี.ค. 2556) 28)
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ก13503

‘การใชพลาสมาในการรักษาโรคทางกลามเนื้อกระดูก และขอตอ’ (เดลินิวส ฉ. 23,159
(10 มี.ค. 2556) 6)

ก13371

กินอาหารตานสุขภาพทรุดชวงปใหม (เดลินิวส ฉ. 23,089 (30 ธ.ค. 2555) 6)

ก13381

‘เกิดอะไร กับสตรีวัยหมดระดู?’ (เดลินวิ ส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 6)

ก13549

‘ขยะ’ มีคากวาที่คิด! ‘จัดการเปน’ ก็‘เปนเงิน-เปนทอง’ (เดลินิวส ฉ. 23,167 (18 มี.ค.
2556) 3)

ก13415

ขยายผลโครงการหลวงสูความยั่งยืน (คมชัดลึก 12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 12)

ก13547

‘ขาวแชชาววัง’ ยังทําเงินงามทุกฤดูรอน (เดลินิวส ฉ. 23,165 (16 มี.ค. 2556) 11)

ก13541

‘ขาวไทย’ใชดแู ลสุขภาพผิว สุขภาพผม (คมชัดลึก 12, 4164 (15 มี.ค. 2556) 22)

ก13506

ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (คมชัดลึก 12, 4160 (11 มี.ค. 2556) 12)

ก13544

‘ขาวอินทรีย’ รอยแกนสารสินธุนํารองอีสมารทฟารมสูครัวโลก (คมชัดลึก 12, 4165
(16 มี.ค. 2556) 11)

ก13554

คนไทยเมินหมวกกันนอค ตนเหตุเสียชีวติ 1 ใน 5 ของโลก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8943
(18 มี.ค. 2556) 15)

ก13553

ควันหลง‘ไซเตส’ขึ้นบัญชีเตา-ตะพาบ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8943 (18 มี.ค. 2556) 15)

ก13505

ความหวังใหมผูปวยโรคมะเร็ง (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8936 (11 มี.ค. 2556) 3)

ก13372

คาขายอาหาร 2555 มีจุดเดนจึงรับทรัพยดี (เดลินวิ ส ฉ. 23,089 (30 ธ.ค. 2555) 23)

ก13509

คุระ (เดลินวิ ส ฉ. 23,160 (11 มี.ค. 2556) 28)

ก13558

เครื่องปนน้ําขาวกลองทูอินวันรวมตม-ปนผลงาน มรภ.สุรินทร (คมชัดลึก 12, 4168
(19 มี.ค. 2556) 12)
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ก13404

เครื่องหมายการคา (เดลินิวส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 8)

ก13412

จดทะเบียนขาวหอมมะลิไทย (คมชัดลึก 12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 22)

ก13361

จัดทําโซนนิ่งสินคาเกษตร (เดลินิวส ฉ. 23,072 (13 ธ.ค. 2555) 28)

ก13512

จับตาผลผลิตผลไมภาคเหนืออากาศรอนจัดฉุดผลผลิตลด (เดลินวิ ส ฉ. 23,161 (12 มี.ค.
2556) 28)

ก13491

‘จุกเสียดแนน ผายลม เรอบอย’ ตนเหตุ’ทองอืดเรื้อรัง’ (คมชัดลึก 12, 4156 (7 มี.ค. 2556) 7)

ก13374

จุลไหมไทยยกระดับการผลิต ลดตนทุน-พัฒนาสินคาสูสากล (คมชัดลึก 12, 4102
(12 ม.ค. 2556) 10)

ก13396

ชิลีสนใจลงทุนไทย โยก 'โปรชิลี' ตั้งฐาน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 5)

ก13366

ชูไกชีทาพระใหเกษตรกรเลี้ยง จุดเดนเนื้อนุม-คอเลสเตอรอลต่ํา (คมชัดลึก 12, 4073
(14 ธ.ค. 2555) 12)

ก13494

ซินโครตรอนวิจัยลวดลายไมในเหล็ก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8933 (8 มี.ค. 2556) 9)

ก13399

ไซมอน กรูท วิจัยอัญชันพันธุใหม 3 สีสัน เพิ่มทางเลือกเกษตรกรไทย (คมชัดลึก
12, 4147 (26 ก.พ. 2556) 12)

ก13495

‘ดักแดไหมอีรบี่ รรจุกระปอง’ แมลงอัดกระปองครั้งแรกของประเทศ (แนวหนา 33, 11650
(8 มี.ค. 2556) 15)

ก13524

ดันสมุนไพรขึน้ บัญชียาหลักมาตรฐานหลังเปด AEC (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8939 (14 มี.ค.
2556) 15)

ก13527

ตนแบบเครื่องอบลําไยดวยไมโครเวฟ (เดลินิวส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 10)

ก13407

ตรวจคุณภาพรังนกไทย (เดลินิวส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 10)
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ก13504

ตอยอดกระดาษใยไหม (เดลินิวส ฉ. 23,159 (10 มี.ค. 2556) 18)

ก13534

ตอยอด‘ผาตัดเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิด’ปที่ 4 (คมชัดลึก 12, 4163 (14 มี.ค. 2556) 5)

ก13513

ตาว (เดลินิวส ฉ. 23,161 (12 มี.ค. 2556) 28)

ก13382

ติดตั้งกังหันลมไฮบริดบนดอยอินทนนท เพิ่มพลังงานสะอาด สรางแหลงเรียนรู (เดลินิวส
ฉ. 23,104 (14 ม.ค. 2556) 4)

ก13510

ติดอาวุธปญญาเครือขายสหกรณสรางนักบัญชีมืออาชีพรับมือเออีซี (คมชัดลึก 12, 4161
(12 มี.ค. 2556) 12)

ก13526

ตื่นตัว ตรวจตาปองกันตาบอดจากตอหิน (เดลินิวส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 8)

ก13385

แตงหนูเปนยา-อาหาร (คมชัดลึก 12, 4105 (15 ม.ค. 2556) 12)

ก13355

ถอดบทเรียนน้ําทวม-ภัยแลง ประชาชนตองการเขาถึงขอมูล (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8848
(13 ธ.ค. 2555) 15)

ก13363

ทอผาดวยกี่กระทบที่ศิลปาชีพ กระบี่ (เดลินิวส ฉ. 23,072 (13 ธ.ค. 2555) 28)

ก13546

ทับทิม (เดลินวิ ส ฉ. 23,165 (16 มี.ค. 2556) 6)

ก13394

ทิศทางตลาดสมุนไพรไทย วิกฤตหรือโอกาสในยุค AEC (แนวหนา 33, 11636 (22 ก.พ.
2556) 5)

ก13362

ทิศทางไทยสูส หกรณอาเซียน (เดลินวิ ส ฉ. 23,072 (13 ธ.ค. 2555) 28)

ก13383

เทคโนโลยีใหมเลี้ยงปลาในบอกุงแบบ Co-Culture รูคาทรัพยากรธรรมชาติ (เดลินวิ ส
ฉ. 23,104 (14 ม.ค. 2556) 25)

ก13499

ไทยแพโหวตลดบัญชี 2 คาจระเขน้ําจืด (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8934 (9 มี.ค. 2556) 16, 13)

ก13378

นวัตกรรมสรางอาคารสีเขียว (เดลินวิ ส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 19)
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ก13543

นักวิจัยรุกคืบกําจัดเชื้อเอชไอวี (คมชัดลึก 12, 4165 (16 มี.ค. 2556) 3)

ก13408

นักวิทยไอบีเอ็มควารางวัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เดลินิวส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 10)

ก13368

นับถอยหลังวันสิ้นสุดโลก 'มาจากอวกาศ' หายนะที่เปนไปได ? (เดลินวิ ส ฉ. 23,073
(14 ธ.ค. 2555) 2)

ก13501

นานรวมฝกอบรมปองกันไฟปาคึกคัก (เดลินิวส ฉ. 23,158 (9 มี.ค. 2556) 6)

ก13545

‘น้ําแข็งติดไฟ’แหลงพลังงานแหงอนาคต (คมชัดลึก 12, 4165 (16 มี.ค. 2556) 14)

ก13351

บานนาโต : ศูนยเรียนรูที่ใหมากกวาความรู (เดลินิวส ฉ. 23,070 (11 ธ.ค. 2555) 27)

ก13373

บานเล็กในปาใหญ บานแมสวยอู (เดลินิวส ฉ. 23,101 (11 ม.ค. 2556) 24)

ก13359

บึงกาฬมาจากไหน? (มติชน 35, 12696 (13 ธ.ค. 2555) 20)

ก13559

บุนนาคสรรพคุณเปนยา (คมชัดลึก 12, 4168 (19 มี.ค. 2556) 12)

ก13521

‘ใบขาว’ สแกนรูถึงใจ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8938 (13 มี.ค. 2556) 9)

ก13493

‘ใบชา’ แตกกิง่ เทคโนโลยี (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8933 (8 มี.ค. 2556) 9)

ก13551

ปกปองลูกนอยไมเปน‘คนขี้แพ’ตั้งแตในครรภ (เดลินวิ ส ฉ. 23,167 (18 มี.ค. 2556) 21)

ก13395

ประเทศไทยจะเปนอยางไรหลังเขาสูประชาคมอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ.
2556) 10)

ก13386

ปรับพันธุไหมอีรี่เพื่อตลาด เพิ่มขนาดรัง-ทนความรอน (คมชัดลึก 12, 4105 (15 ม.ค.
2556) 12)

ก13531

ปลาสเตอรเจียนที่ดอยดํา (เดลินิวส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 28)

ก13528

ปลูกเมลอนหนาแลง (เดลินวิ ส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 28)
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ก13389

ปวด ตึง บวม ตามขอ (คมชัดลึก 12, 4107 (17 ม.ค. 2556) 22)

ก13542

ปดฉาก‘ไซเตส’ CoP-16 ใครพาย-ใครชนะ...? (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8940 (15 มี.ค. 2556) 15)

ก13539

แปรรูปขาวเสาไห ‘เจกเชย’รวมอนุรักษ-ตอยอดสูพาณิชย (คมชัดลึก 12, 4164 (15 มี.ค.
2556) 12)

ก13369

ผลิตปุยนมสดใสพุทราไรจนุ จันทร สูตรลับฉบับสมศักดิ์กรี ติเสริมสิน (คมชัดลึก 12, 4086
(27 ธ.ค. 2555) 12)

ก13492

ผลิตสารกาแฟแบบคุณภาพ (เดลินิวส ฉ. 23,156 (7 มี.ค. 2556) 24)

ก13353

ผางบป56 รับประชาคม - ศธ. ตั้งมากสุด 1.6 พันลาน รัฐทุม 3.5 พันลานรับอาเซียน
(กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ ASEAN+ 2, 64 (11 ธ.ค. 2555) 1, 3)

ก13529

ผาไหมดี 4 ภาค (เดลินิวส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 28)

ก13393

ผูใหญบานนาเมืองยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในกระถางยางรถยนตแหงแรก
ในอํานาจเจริญ (แนวหนา 33, 11635 (21 ก.พ. 2556) 14)

ก13409

ฝรั่งเศสรองติดฉลากเนื้อสัตวทั่วยุโรป (เดลินิวส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 11)

ก13418

พลังงานกับมลพิษ จีนเผาถานหินเกือบเทากับทั้งโลก (คมชัดลึก 12, 4147 (26 ก.พ. 2556) 4)

ก13508

‘พันธุสถาบันวิจัยยาง 251’ ขึ้นแทนพันธุยางพาราสุดฮิต (เดลินวิ ส ฉ. 23,160 (11 มี.ค.
2556) 28)

ก13419

พาณิชยปน ยุทธศาสตรเข็นสินคาโอท็อป (คมชัดลึก 12, 4147 (26 ก.พ. 2556) 6)

ก13375

ไพลดํา (เดลินวิ ส ฉ. 23,102 (12 ม.ค. 2556) 6)

ก13357

ม.นเรศวร พรอมเปนศูนยกลางความรูเครื่องจักรกลเกษตรขาว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8848
(13 ธ.ค. 2555) 14)
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ก13560

ม.ศิลปากรยนเวลาขาวกลองงอก (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8944 (19 มี.ค. 2556) 7)

ก13502

มะเขือยาว (เดลินิวส ฉ. 23,158 (9 มี.ค. 2556) 6)

ก13537

มะระขี้นก (เดลินิวส ฉ. 23,164 (15 มี.ค. 2556) 28)

ก13387

มะเร็งเตานมรูเ ร็ว รีบรักษา หายขาดได (คมชัดลึก 12, 4105 (15 ม.ค. 2556) 22)

ก13557

มุงวิจยั ยางผสมสารเคมีเพื่อสงออก (คมชัดลึก 12, 4168 (19 มี.ค. 2556) 12)

ก13530

เมล็ดกระถิน (เดลินวิ ส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 28)

ก13523

‘ไมพะยูง’ ฉลุยขึ้นบัญชีไซเตสควบคุมปริมาณ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8938 (13 มี.ค. 2556)
16, 13)

ก13518

ยกเครื่องมาตรฐานสินคาสัตวน้ํา (เดลินวิ ส ฉ. 23,162 (13 มี.ค. 2556) 24)

ก13520

ยกเครื่องสินคากุงทะเล-สัตวน้ําแขงตลาดโลก (คมชัดลึก 12, 4162 (13 มี.ค. 2556) 12)

ก13364

ยอชวยรักษาโรคกรดไหลยอน (คมชัดลึก 12, 4073 (14 ธ.ค. 2555) 22)

ก13548

ยุทธวิธีธรุ กิจเห็ดทอด (เดลินิวส ฉ. 23,165 (16 มี.ค. 2556) 11)

ก13552

รณรงคสวมใสผาไหมไทยเหมาะกับทุกวัยไมตกเทรนด (เดลินวิ ส ฉ. 23,167 (18 มี.ค.
2556) 28)

ก13533

รอยเลื่อนไทย..ขยายตัวจับตา‘แผนดินไหวใหญ’1,000 ป (คมชัดลึก 12, 4163 (14 มี.ค.
2556) 3)

ก13540

รักษามะเร็งแบบไรรอยตอ (ตอนจบ) (คมชัดลึก 12, 4164 (15 มี.ค. 2556) 21)

ก13507

รัฐเดินหนางดเผาตอซัง-สรางดินยั่งยืนสูการขับเคลื่อนวาระ‘เกษตรอินทรีย’ (คมชัดลึก
12, 4160 (11 มี.ค. 2556) 12)
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ก13497

รัฐเรงออกยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8934 (9 มี.ค. 2556) 4)

ก13525

รูเทาทัน‘เครื่องดื่มสุขภาพ’ ฉลาดเลือก...ลดเสี่ยงผลกระทบ!? (เดลินวิ ส ฉ. 23,163
(14 มี.ค. 2556) 4)

ก13500

เรียงรอยลูกไมสูเครื่องประดับงานศิลปทําเงินชาวบาน’คีรีวง’ (คมชัดลึก 12, 4158 (9 มี.ค.
2556) 11)

ก13388

เรียนรูอาหารฟงกชันสรางเสริมสุขภาพ (คมชัดลึก 12, 4105 (15 ม.ค. 2556) 29)

ก13535

‘เรือนผักกูด’อุทยานผักพืน้ บานปนเศรษฐกิจชุมชน อ.ชางกลาง (คมชัดลึก 12, 4163
(14 มี.ค. 2556) 12)

ก13517

โรคเสพติดดิจทิ ัล (Digital Addiction) (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8937 (12 มี.ค. 2556) 10)

ก13358

โรงไฟฟาพลังงานขยะจังหวัดภูเก็ต ไขมุกแหงอันดามัน (ตอนที่ 2) (กรุงเทพธุรกิจ
26, 8848 (13 ธ.ค. 2555) 7)

ก13377

ลดพุงชวยใหอายุยืน หางไกลโรคราย (เดลินวิ ส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 4)

ก13536

เล็งพท.ปลูกสับปะรด-ลําไยเพิ่มคุณภาพ-ลดตนทุน (คมชัดลึก 12, 4163 (14 มี.ค. 2556) 12)

ก13360

เลี้ยงกุงได ตองเลี้ยงน้ําได หัวใจการเลี้ยงกุง ของประเสริฐ อนุเวช (เดลินิวส ฉ. 23,072
(13 ธ.ค. 2555) 9)

ก13417

วางโรดแม็พรับมือภัยแลง นาปรัง-น้ําตาล-ผักสงออกเสี่ยงกระทบ (คมชัดลึก 12, 4146
(25 ก.พ. 2556) 6)

ก13416

วิกฤติอนาคตภาคเกษตรไทย คนรุนใหมทงิ้ ทุงนาสูเมืองใหญ (คมชัดลึก 12, 4146
(25 ก.พ. 2556) 12)

ก13398

วิทยาศาสตรฟน เชื่อมั่นรังนกไทย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 7)

ก13538

วิธีปลูกหอมญีป่ ุน (เดลินวิ ส ฉ. 23,164 (15 มี.ค. 2556) 28)
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ก13379

เว็บลองดูใหความรู บริการประชาชน (เดลินิวส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 6)

ก13403

ส.ป.ก. ปรับทัพรับมือเออีซี ดันสินคาเกษตรสูเวทีสากล (เดลินวิ ส ฉ. 23,146 (25 ก.พ.
2556) 24)

ก13365

สกัดมาลาเรียขามแดน เครื่องตรวจเชื้อฝมอื คนไทย (คมชัดลึก 12, 4073 (14 ธ.ค. 2555) 8)

ก13384

สคบ. ประกาศเตือนหมากฝรั่งไฟช็อตระบาดหนักหนาโรงเรียน อันตรายถึงตายได
(เดลินวิ ส ฉ. 23,104 (14 ม.ค. 2556) 26)

ก13532

สนข.เดินหนารถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน..หนุนทองเที่ยวภาคใตตอนบน
(เดลินวิ ส ฉ. 23,163 (14 มี.ค. 2556) 29)

ก13414

สพฐ. ตั้งศูนยอาเซียนศึกษาตนแบบ คัด รร.ประถม-มัธยมในเขตพืน้ ที่ (คมชัดลึก
12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 10)

ก13390

สภาวิจยั ใชชวี วิธีจัดการศัตรูพืช ลดตนทุน-เพิ่มผลผลิตการเกษตร (คมชัดลึก 12, 4107
(17 ม.ค. 2556) 12)

ก13555

สภาวิจยั แนะปราบเพลี้ยดวยชีวอินทรียทางรอดผูปลูกมันสําปะหลังอยางยั่นยืน (คมชัดลึก
12, 4167 (18 มี.ค. 2556) 12)

ก13496

สอศ.-กระทรวงวิทย หนุนครูอาชีวะผลักดันเทคโนโลยีนาโนสูภาคชุมชน (แนวหนา
33, 11650 (8 มี.ค. 2556) 21)

ก13401

เสาวรสผลไมคลายรอน จี๊ดแตแจว (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 3)

ก13410

หนุน ปชช. เลีย้ งโคเนื้อรองรับตลาดอาเซียน (คมชัดลึก 12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 8)

ก13413

หมาก-พลู สมุนไพรรอยใจบาว-สาว (คมชัดลึก 12, 4146 (25 ก.พ. 2556) 22)

ก13556

หวงไขเลือดออก 2 เดือนดับแลว 16 สธ. เผยปวยอีกนับหมื่นสั่งรณรงคกําจัดลูกน้ํา
(คมชัดลึก 12, 4167 (18 มี.ค. 2556) 3, 14)
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ก13406

หองปฏิบัติหุนยนต (เดลินวิ ส ฉ. 23,146 (25 ก.พ. 2556) 10)

ก13356

หุนยนตผูชวย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8848 (13 ธ.ค. 2555) 7)

ก13380

อาหารตองหามสําหรับคนทอง (เดลินวิ ส ฉ. 23,103 (13 ม.ค. 2556) 6)

ก13352

อินโดนีเซียนาทําธุรกิจแคไหน? (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ ASEAN+ 2, 64 (11 ธ.ค. 2555) 2)

ก13397

เอกชนญี่ปุนผวาจีนตอตาน เรงโยกธุรกิจเขาไทย-อาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922
(25 ก.พ. 2556) 14)

ก13400

เอื้อเฟอนวัตกรรมสูสังคมผูมีรายไดนอย (กรุงเทพธุรกิจ 26, 8922 (25 ก.พ. 2556) 4)

