รำยชื่อหนังสือใหม่ ท่ หี ้ องสมุดได้ รับและCatalog เลขหมู่ ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2558

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่ (Call Number)

Autor
กรมการท่องเทีย่ ว

DS586|b.ป115

1

ปั่ นเพือ่ พ่อ : ผลการตัดสินภาพถ่าย โครงการประกวด
ภาพถ่าย Bike for Dad ปั่ นเพือ่ พ่อ

2

แม่ไม้ ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่ าชุมชน

9786163163424

2559

สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ า
ไม้

QK364|b.ม76

3

การบริหารจัดการตัวอย่างอ้ างอิงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาและปราบปรามการลักลอบค้ าสัตว์ป่า

9786161202088

2554

ธัญญา จัน่ อาจ

GE105 .ธ171

4

The Best homes

9786161815905

วรัปศร อัคนียทุ ธ

NK2110 .ด59

5

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ ิบสอง พ.ศ.
2560-2564

9789749769300

2559

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี

Ref HC497.T35 .ค14 ฉบับที่ 12

6

คูม่ ือฝึ กการอ่านและพูดภาษาอังกฤษด้ วยตนเองโดยพิศดาร
สาหรับนักเรียนไทย

2543

ชานาญ ศรุภนิตย์

PE1131 .ช215

7

กาวและการยึดไม้

2531

ปรีชา เกียรติกระจาย

TP968 .ป171

8

แผนยุทธศาสตร์สานักจัดการกลุ่มป่ าสงวนแห่งชาติระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2559-2563)เสนอกรมป่ าไม้

สานักจัดการกลุ่มป่ าสงวน
แห่งชาติ กรมป่ าไม้

SD657.T35 .ผ7592 ฉ.1ฉ.2

9

ข้ อมูลสถิต

กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า
และพันธุ์พืช

Reuf SB484.T35 ข19 2559
c.1-c.4

2559

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่

Autor
อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, ภานุ
มาศ จันทร์ สวุ รรณ และ สราวุธ
สังข์แก้ ว

เลขหมู่ (Call Number)

10

พรรณไม้ พื ้นล่าง

9786161202798

Year
2556

11

Unseen in Thailand : มุมมองใหม่เมืองไทย

851960002557

2546

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

DS812.T35|b.อ112

12

Shoulder injuries in sports

185317095X

1992

Phillip J. Marone

RC1216 .M37 1992

13

Clinical anatomy : an illustrated review with questions
and explanations

9780316803076

1996

Snell, Richard S

QS18.2 S671 1996

14

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าในประเทศไทย /

2560

เรียบเรียงข้ อมูล อนุชิต แตง
อ่อน ... [และคนอื่น ๆ]

SD657.T35 .ข54 ฉ.2

15

Laboratory manual for plant anatomy

1966

Richard A. Popham

QK673 .P67 1966

16

Elementary survey sampling

1971

William Mendenhall, Lyman
Ott, Richard L. Scheaffer

QA276.6 .M46 1971

17

Genetics

1975

John B Jenkins

QH705 .J46 1975

18

British Columbia calling; photography

1973

Ted Czolowski

F5804.6 .C896 1973

19

กิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
ระหว่างปี พ.ศ.2554-2559 "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพือ่ ป่ าสมบูรณ์

2559

คณะทางานโดยสิทธิชยั นุชยั
เหล็ก

QL84.5.T35 ก32 ฉ.2

20

เมนูเด็ดเพือ่ สุขภาพ จากป่ าชุมชน เล่ม6

2560

สานักจัดการป่ าชุมชน

TX353 ม55ฉ.1-6

21

นกในป่ าแก่งกระจาน : รายชื่อนกและคาแนะนาในการดูนก

2543

อุทยั ตรีสคุ นธ์

Ref QL691.T35 .อ414

9748769763

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

Ref QK364 .อ112

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

22

บทคัดย่อการประชุมวิชาการการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2560

23

สวนพฤกษศาสตร์นงนุช

24

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2560

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

เลขหมู่ (Call Number)
Ref QH541.5.T35 .ก27 2560

2548

สมศักดิ์ วิราพร ; ถ่ายภาพ
เลิศชาย เนียมเงิน, โชคชัย
วงษ์จินดา

Ref QK364 .ส172

ระบบการรับรู้จากระยะไกลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
เชิงเลข

2559

สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

G70.4 .ส472

25

รายงานประจาปี ...สานักจัดการป่ าชุมชน

2559

กรมป่ าไม้

SD657.T35 .ร2611 2559 ฉ.1-2

26

ศิลปะการดาเนินชีวิต

2556

คณะกรรมการวิชาศิลปะการ
ดาเนินชีวิต

BJ1578.T35 .ศ37 2556 ฉ.3

9749332261

9786165560566

