รำยชื่อหนังสือ เดือน พฤษภำคม 2564
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

1
2

ตะโกนก้ องจากพงไพร : รวมผลงานและความคิด ของ สืบ นาคะเสถียร
รายงานการวิจยั เรื่องการสารวจข้ อมูลพื ้นฐานเพือ่ การพัฒนาระบบวนเกษตรในชุมชนบริเวณ
พื ้นที่แนวกันชนเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สืบ นาคะเสถียร
SD414.T35 .ส315
ดาเนินการโดย ศูนย์วิจยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์ HN700.55.C42 .ร26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวนศาสตร์ ชมุ ชน คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22-26 ตุลาคม 2527

จัดโดย คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SD291.T353.K37 .ก27

4

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย กลุม่ งานประสาน1

SD425 .ม142 2548

5

พรรณไม้ ในสวนป่ าสิริกิต์ิภาคกลาง (จังหวัดราชบุรี)

ผู้เรียบเรียง ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี, บุญชุบ บุญทวี, QK364 .ภ114
จาลอง เพ็งคล้ าย ; คณะบรรณาธิการ พิณ
เกื ้อกูล, พิพฒ
ั น์ สุวิสิษฐ์ , ดวงฤทธิ์ เอกะวิภาต ;
ผู้จดั ทา ดวงฤทธิ์ เอกะวิภาต

6
7

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เคมีทวั่ ไป : ทฤษฎี แบบฝึ กหัดและเฉลย

อุทศิ กุฎอินทร์
สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง, จุนเจือ
โล่ห์สวุ รรณ

SD131 อ44
QD31.2 .ส441 2556 ล.1

8

เคมีทวั่ ไป : ทฤษฎี แบบฝึ กหัดและเฉลย

สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง, จุนเจือ
โล่ห์สวุ รรณ

QD31.2 .ส441 2555 ล.2

9

ผีเสื ้อ

พิพิธภัณฑ์แมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

QL543 .ผ38

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

10
11

Biophysical plant physiology and ecology
เมนูจากป่ าพื ้นบ้ านอาหารชุมชน

Park S. Nobel
สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ;
บรรณาธิการ สัมพันธ์ มีสิทธิ์

QK711.2 .N59 1983
TX724.5.T35 .ม554 2551 ล.4

12
13

ตาราการใช้ สารกาจัดวัชพืช /
การจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ เพือ่ การปลูกป่ าในประเทศไทย

พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
บุญชุบ บุญทวี, สุขสันต์ สายวา

SB952.8 .พ17
SB117 .บ43

14

Trees on the farm : assessing the adoption potential of agroforestry practices in Africa S. Franzel, S.J. Scherr

S494.5.A45 .T74 2002

15
16
17

ชุมทางวัชพืช
บรรณาธิการโดย ดีพร้ อม ไชยวงศ์เกียรติ
Readings in population and community ecology
William E. Hazen
Sustainable agricultural production : implications for international agricultural research prepared by the Technical Advisory
Committee to the Consultative Group on
International Agricultural Research

SB611 ด316 2524
QL751 .H33 1975
S494.5.S86|bS86 1989

18
19

A methodology for on-farm cropping systems research
H.G. Zandstra ... [et al.
S602.5 .Z3
Environment, livelihoods, and local institutions : decentralization in mainland Southeast Mairi Dupar, Nathan Badenoch with Dang HC441.Z9 E527 2002
Asia
Thanh Ha [and others].

20

Soil conservation technologies for smallholder farming systems in the Philippines
Uplands : a socioeconomic evaluation

edited by R. A. Cramb

S625.P6|bS65 2000

21
22

หมู่เกาะแสมสาร ป่ าไม้ และพรรณพฤกษชาติ
An Inventory of wetlands of international and national importance in Thailand

[เรื่อง ธวัชชัย สันติสขุ ]
editor Sirikul Bunpapong; translators,
Sittiporn Kajornatiyudh, Thitiphan
Pookpakdi, Nirawan Pipitsombat

QK364 .ธ171
QH87.3 .I58 2002

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

23
24

รายงานผลงานวิจยั ประจาปี ...
ต้ นไม้ ป่ า ห้ วยขาแข้ ง

บรรณาธิการโดยณัฏฐากร เสมสันทัด...
สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, รุ่งสุริยา บัวสาลี ;
ภาพลายเส้ น ไพรัช ระยางกูล ; จัดการ
ภาคสนาม ยุทธการ จาลองราช

SD356.4 .ส2151
SD235.T35 .ส172

25

Physiological plant ecology

Walter Larcher ;translated by Biederman- QK901 .L3513
Thorson

26
27
28
29
30

การเติบโตและพัฒนาการของต้ นไม้
Plant research and agroforestry
ชุมทางวัชพืช
Readings in population and community ecology
Sustainable agricultural production : implications for international agricultural research

ลดาวัลย์ พวงจิตร
edited by Peter A. Huxley
บรรณาธิการโดย ดีพร้ อม ไชยวงศ์เกียรติ
William E. Hazen
prepared by the Technical Advisory
Committee to the Consultative Group on
International Agricultural Research

31
32

A methodology for on-farm cropping systems research
H.G. Zandstra ... [et al.
S602.5 .Z3
Environment, livelihoods, and local institutions : decentralization in mainland Southeast Mairi Dupar, Nathan Badenoch with Dang HC441.Z9 E527 2002
Asia
Thanh Ha [and others].

33

Soil conservation technologies for smallholder farming systems in the Philippines
Uplands : a socioeconomic evaluation

edited by R. A. Cramb

S625.P6|bS65 2000

34
35

หมู่เกาะแสมสาร ป่ าไม้ และพรรณพฤกษชาติ
An Inventory of wetlands of international and national importance in Thailand

[เรื่อง ธวัชชัย สันติสขุ ]
editor Sirikul Bunpapong; translators,
Sittiporn Kajornatiyudh, Thitiphan
Pookpakdi, Nirawan Pipitsombat

QK364 .ธ171
QH87.3 .I58 2002

S493 ล14 2556
S494.5.A45 .P5
SB611 ด316 2524
QL751 .H33 1975
S494.5.S86|bS86 1989

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

36
37

รายงานผลงานวิจยั ประจาปี ...
ต้ นไม้ ป่ า ห้ วยขาแข้ ง

บรรณาธิการโดยณัฏฐากร เสมสันทัด...
สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, รุ่งสุริยา บัวสาลี ;
ภาพลายเส้ น ไพรัช ระยางกูล ; จัดการ
ภาคสนาม ยุทธการ จาลองราช

SD356.4 .ส2151
SD235.T35 .ส172

38

Physiological plant ecology

Walter Larcher ;translated by BiedermanThorson

QK901 .L3513

39
40

การเติบโตและพัฒนาการของต้ นไม้
Plant research and agroforestry

ลดาวัลย์ พวงจิตร
edited by Peter A. Huxley

S493 ล14 2556
S494.5.A45 .P5

