รำยชื่อหนังสือใหม่ ท่ หี ้ องสมุดได้ รับและCatalog เลขหมู่ ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2560
ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN
9748209687

ปี ที่พิมพ์
Year
1991

ครั ง้ ที่
พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
Abdul Quader

เลขหมู่ (Call Number)

1

Applied statistics : a course handbook for human
settlements planning

2

พืชหายากและกาลังสูญพันธุ์ทมี่ ีบทบาทต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม

2529-30

ศิริชยั เรืองฤทธิ์

QK86.T35|b.พ312

3

งานศึกษาข้ อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน ้าแม่น ้าวัง
: รายงานฉบับสุดท้ าย ภาคผนวก

2537

บริษัท ปั ญญา คอนซัลแตนท์

TC528.T35.M38|b.ง251

4

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

2541

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ref Z5055.T35|b.ก584ภาค
ปลาย

5

Eighth Afro-Asian Regional Conference
:|bproceedings : land and water management in
Afro-Asian countries

1991

International Commisssion
on Irrigation and Drainage

S612.2|b.A37 1991

6

Development of an action plan to improve water
quality in the Eastern river basin, Thailand /|c

1998

prepared by Ministry of
Science, Technology and
Environment

TD313.T48|b.D48 1998 V.3

7

สถานการณ์สิ่งแวดล้ อมไทย ปี ...

2538

สานักงานธนาคารโลก กรุงเทพฯ

QH540.83.T35|b.ส14

8

Introduction to environmental impact assessment
:|bprinciples and procedures, process, practice,
and prospects

1994

cJohn Glasson, Riki Therivel,
Andrew Chadwick

TD194.68.G7|b.G58 1994

1-85728-118-7

QA276.4|b.I52 1993

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN
974-7217-13-9

ปี ที่พิมพ์
Year
2542

ครั ง้ ที่
พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
พยอม วงศ์สารศรี

เลขหมู่ (Call Number)
HD37.T35|b.พ16 2542

9

องค์การและการจัดการ

10

Slime control in the pulp and paper industry

1965

J.R.Sanborn

TS1105|b.S2

11

Administration of public recreation

1964

Lynn S. Rodney

GV14.5|b.R6

12

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นทีช่ ่มุ น ้าสามร้ อยยอด

2542

ศันสนีย์ ชูแวว

QH87.3|b.ค17

13

เขาสามร้ อยยอด :|bคูม่ ือท่องเทีย่ วอุทยานแห่งชาติเขา
สามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

2546

ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล

DS566.2|b.ข518

14

เรื่องน่ารู้สาหรับประชาชน

2525

ชมรมนักเรียนทุน มูลนิธิ
อานันทมหิดล

AC159 .อ25 ล.22

15

ศัพท์บวั : พจนานุกรมทีแ่ สดงบทนิยามของศัพท์ที่
เกี่ยวกับบัว

9789747835541

2550

ณรงค์ โฉมเฉลา

Ref SB413.L82 .ณ17

16

การผลิตเครื่องเรือนหวาย

9749216989

2547

วัชรากร พันชน

TT197.8 .ว112

17

ผลิตภัณฑ์วสั ดุทดแทนไม้ จากเศษไม้ และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร

9789747627510

2550

วรธรรม อุ่นจิตติชยั

TS843 .ว17

18

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ
เครือข่ายวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้ ประเทศไทย ครัง้ ที่ 4
เรื่ององค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพือ่ การจัดการทีย่ งั่ ยืน

9786163722973

2558

บรรณาธิการ ดอกรัก มารอด
เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

QH541.5.F6|b.ก272 2558

19

แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ

9786163161031

2556

เสรี เวชชบุษกร

SB486.M35|b.น771

20

คูม่ ือฟื น้ ฟูหลังน ้าท่วม ทีท่ กุ คนต้ องมี

2554

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

TH4817|b.ย19

21

หยูกยาน่ารู้ :|bคูม่ ือการใช้ ยาฉบับประชาชน

2555

มูลนิธิคณ
ุ แม่คณ
ุ ภาพ

RS79 .ห16

974-7578-39-5

9789748710785

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์
Year
2530

ครั ง้ ที่
พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
สุพิชญ์ ภาสบุตร

เลขหมู่ (Call Number)

2558

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

HC445|b.ร2691

22

กายวิภาคและพิสจู น์เนื ้อไม้

TA419|b.ส46

23

รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 /

24

รายงานสถานการณ์สตรี พ.ศ. ...

9786167192611

2554

สานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

HQ1104|b.ร26

25

คูม่ ือผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ เศรษฐกิจชุมชน
(ฉบับปรับปรุง)

974-244-009-3

2543

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

TP370.4 .ค416 2543

26

เรื่องน่ารู้สาหรับประชาชน

2525

ชมรมนักเรียนทุน มูลนิธิ
อานันทมหิดล

AC159 .อ25

