รำยชื่อหนังสือ เดือน มิถุนำยน 2564
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

1

รุกขวิทยา ภาคสนาม

สราวุธ สังข์แก้ ว ;อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

QK475 ส17 2562

2
3

Biology : living systems
โครงการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพือ่ รองรับการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ :|bรายงานฉบับสมบูรณ์

Raymond F. Oram
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

QH308.7 .B431 1989
QH541.5.C65|b.ค87

4

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทาข้ อมูลการจาแนกเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินป่ าสงวนแห่งชาติ

สานักจัดการที่ดินป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

HD890.55 ร2612 ล.1

5

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทาข้ อมูลการจาแนกเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินป่ าสงวนแห่งชาติ

สานักจัดการที่ดินป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

HD890.55 ร2612 ล.2

6

คู่มือแนวทางจัดที่ดินทากินให้ ชมุ ชนในพื ้นที่ป่าชายเลนในท้ องที่อาเภอเมือง อาเภอปากพนัง และ
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช: ตามนโยบายการจัดที่ดินทากินให้ ชมุ ชน ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

QH541.5.M27 ค4161

7

สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

บรรณาธิการ รัชนี เอมะรุจิ

Ref DS570.6.S51 .ส1612

8
9
10

Good tree nursery practices : practical guidelines for community nurseries
Kevyn Elizabeth Wightman
เลียบขอบไพร : ประสบการณ์ที่นา่ ประทับใจและแนวทางในการศึกษาธรรมชาติ
ปารณ ชาตกุล
Multipurpose trees : selection and testing for agroforestry : multipurpose trees and shrubs Peter A. Huxley and Sidney B. Westley, editors
for specified agroforestry technologies and land-use systems--the ICRAF approach

SD398 W54 1999
SB475.9.F67 .ป27
SB172 .M873 1989

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

11

Taungya : forest plantations with agriculture in Southeast Asia : interplanting crops can
edited by Carl F. Jordan, Jiragorn Gajaseni,
reduce land use conflicts and increase sustainability of forestry in less developed countries Hiroyuki Watanabe

SD219 .T38 1992

12

Introducing agroforestry : a teaching guide for the technical level / produced by Nimzanael edited by Zeleke Ewnetu, August B. Temu.
Kiondo [and others]

S494.5.A45 I65 1999

13

ความหลากหลายทางชีวภาพ : โลกทาอะไรบ้ าง แล้ วเราจะทาอะไร

เรียบเรียงโดยสิริกุล บรรพพงศ์

QH75.T35 .ค17

14
15

Soil productivity aspects of agroforestry
Improving smallholder farming systems in Imperata areas of Southeast : alternatives to
shifting cultivation

P.K.R. Nair
editors, Kenneth Menz, Damasa MagcaleMacandog, I. Wayan Rusastra ; project cosponsors, Australian Centre for International
Agricultural Research, Center for International
Forestry Research ... [et al.]

S494.5.A45 .N35
HD1476.P6 I56 1999

16

คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ : สาหรับส่งเสริมภายใต้ โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่ าไม้

เรียบเรียงโดย ดารง ศรีพระราม...[และคนอื่นๆ]

QK364|bค46

17
18

อุตนุ ิยมวิทยาใกล้ ผิวดิน
Agroforestry on acid soils in the humid tropics : managing tree-soil-crop interactions

เกษม จันทร์ แก้ ว
K. Hairiah... [et-al]

QC861.2 .ก18
S494.5 A45A37 2000

19

เรื่องธรรมดา--ที่ไม่ธรรมดาของ"หิ่งห้ อย"
Biophysical research for Asian agroforestry

อัญชนา ท่านเจริญ
QL596.L28 .อ113
editors, Martha E. Avery, Melvin G.R. Cannell, Chin S494.5.A45 .B56 1991
K. Ong

