รำยชื่อหนังสือ เดือน กันยำยน 2564
ลำดับที่
1
2

ชื่อหนังสือ /Title
Techniques in bioproductivity and photosynthesis / J. Coombs [editor]
Understanding community-based REDD+ : a manual for indigenous communities

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง
เลขหมู่ (Call Number)
/ J. Coombs [editor]
QK882|b.T255 1987
International Work Group for Indigenous
SD418 .U53 2011
Affairs (IWGIA) and Asia Indigenous Peoples
Pact (AIPP)

3

การจัดการชายฝั่งทะเลสาบ

QH541.5.L3 .ก271 ล.1

4

การจัดการชายฝั่งทะเลสาบ

5

ข้ อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี ... [electronic resource]/ สานักแผนงานและ
สารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้ อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี ...

เอส.อี.จอร์ เจนเซ็น และ เอ็ช.เลิฟเลอร์,
บรรณาธิการ ; กนก จันทร์ ทอง, แปล
เอส.อี.จอร์ เจนเซ็น และ เอ็ช.เลิฟเลอร์,
บรรณาธิการ ; กนก จันทร์ ทอง, แปล
/ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
/ สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Tom Wu เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล
/ ระวี ถาวร บรรณาธิการ
บรรณาธิการโดย ไกรทอง เหง้ าน้ อย
สานักวิจยั การจัดการป่ าไม้ และผลิตผลป่ าไม้
ควบคุมโดย สุรีย์ ภูมิภมร ... [และคนอื่น ๆ]
โดย ศูนย์วิจยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SD657.T35 .ร2617

6
7
8
9
10
11

100 คาถามเจาะลึกเพือ่ สุขภาพ
ป่ าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้ อน
เกษตรอินทรีย์ : เปลี่ยนชีวิตให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม /
รายงานผลงานวิจยั ประจาปี ...
การฝึ กปฏิบตั ิการวนวัฒนวิทยาภาคสนาม 1 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน ้าเขียว อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา 1-15 พฤษภาคม 2533 : ภาคปฏิบตั ิการ

12

รายงานฉบับแผนแม่บท การจัดทาแผนแม่บทการจัดการพื ้นที่ อุทยานแห่งชาติศรีสชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย

QH541.5.L3 .ก271 ล.3
RefSB484.T35 ข19 2563 CD-Rom
RefSB484.T35 ข19 2563
RM216 .อ414
SD657.T35.ป228
S605.5.ก782 2553
SD356.4 .ส215
SD409 .ก279

ลำดับที่
14*

ชื่อหนังสือ /Title
สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง
เลขหมู่ (Call Number)
Lessons learned from successes and failures of integrated coastal management initiatives International Workshop on Integrated Coastal QH541.5.L4 C82 1996
:|bsummary
proceedings
International
Integrated
in Tropicalเศษเพื
Developing
สวนพฤกษศาสตร์
พรรณไม้ มofว่ งthe
: เฉลิ
มพระเกียรติWorkshop
60 พรรษาon
สมเด็
จพระเทพรัCoastal
ตนราชสุManagement
ดาฯ สยาม สManagement
านักงานคณะกรรมการพิ
อ่ ประสนงาน
QK21.T35 .ส17
บรมราชกุมารี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ(สานักงาน
กปร.)

15*

พิพิธภัณฑ์มด

เดชา วิวฒ
ั น์วิทยา ; ถ่ายภาพ เดชา วิวฒ
ั น์วิทยา QL568.F7 .ด523
และ วีระวัฒน์ ใจตรง

16*

ไผ่...ในสวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์

จัดทาโดย สุทศั น์ เล้ าสกุล,สภลท์ บุญเสริมสุขและ SB317.B2 .ส44
สราวุธ สังข์แก้ ว

17*

ปฏิทนิ ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 3 ฤดู

รวบรวมข้ อมูลโดย ปกร ธนกิจไพบูลย์, วสา สุทธิ HC453 .ป13 2557
พิบลู ย์ และเบญจรัตน์ เรือนน้ อย

18*
19*
20*

อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออก
เอกสารเผยแพร่เรื่องการพัฒนาไม้ สายพันธุ์ดีเพือ่ การส่งเสริมการปลูกป่ า
เกษตรนวัตกรรม รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้ นคว้ าวิจยั ในวาระครบรอบ 72 ปี แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื ้อหา วสา สุทธิพิบลู ย์
โดยวิฑรู ย์ เหลืองวิริยะแสง...[และคนอื่นๆ]

SB484.T35 .ว183
SD409 .อ51ว
Q180.T35 .ม192

21*

อันนี ้สิเป็ นชัยชนะ -- 80 พรรษา พิกุลทองเทิดไท้

บรรณาธิการ กิตติศกั ดิ์ ประชุมทอง ... [และคน
อื่นๆ]

DS586 .อ1151

22*
23*

บัว สัญชาติไทยในปางอุบล
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์ )

ผู้เขียน ปริมลาภ วสุวตั , คมกฤช ชูเกียรติมั่น
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

QK495.L52 .ป17
DS570.6.S5.ร22

24*
25*

Fascinating insects of Southeast Asia
Tropical fruit tree diversity : good practices for in situ and on-farm conservation

L.E.O. Braack
edited by Bhuwon Sthapit ... [et al.]

QL483.A785 .B73
SB359 .T67 2016

13

