รำยชื่อหนังสือใหม่ ท่ หี ้ องสมุดได้ รับและCatalog เลขหมู่ ประจำเดือน กันยำยน 2560
ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

1

โครงการวางและจัดทาผังนโยบายโครงการและ
มาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าน่าน

2

Computers :|bconcepts and uses

3

ตารายากลางบ้ าน

4

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2551

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่(Call Number)

Autor
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

TC978.T35 ค873 ล.1

0131637185

1985

|cMary Sumner

QA76|b.S86 1985

974-7770-80-6

2534

กองสังคมจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์

RS164 .ต2171

Energy

1970

Mitchell Wilson

QC73 .W55 1970

5

การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ า
ไม้ บริเวณพื ้นทีป่ ่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าดงระแนง อาเภอ
ยางตลาด และอาเภอห้ วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2556

สารวย สุดเฉลียว

วพ 05 ส44 2556

6

การมีสว่ นร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่ าในพื ้นทีป่ ่ า
ชุมชนบ้ านโนนชาดตาบลดงเค็ง อาเภอหนองสองห้ อง
จังหวัดขอนแก่น

2556

เพชร นาราษฎร์

วพ 05 พ52 2556

7

ความพร้ อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในการ
ควบคุมไฟป่ า จังหวัดอุดรธานี

2556

มนัสสุดา นันทสิริพร

วพ 05 ม151 2556

8

คูม่ ือการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพือ่ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรสาหรับประชาชน

ส่วนการรับรองไม้ สานักอนุญาต
กรมป่ าไม้

จุลสาร 042

9

Proceedings of the International Conference on
Algebra and its Applications (ICAA 2002)

Chulalongkorn University

SD510|bI61 2002

2002

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

10 บ้ านในฝั น : ฉบับพิเศษ รวมห้ องสวยในรอบ 33 ปี / เรื่ อง
และบทความ

ISBN
9786169080800

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
2554

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่(Call Number)

Autor
ณัฏฐิ กา ทองบุญ ... [และคนอื่นๆ]

NK2110 .บ2593

11 ความหนักเบาของการตัดขยายระยะไม้ ยคู าลิปตัสเพือ่
การผลิตไม้ ซงุ สวนป่ าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2555

ประสิทธิ์ เกิดโต

ปพ 05 ป171 2555

12 101 ways to make meetings active : surefire ideas
to engage your group

1999

Mel Silberman ; assisted by
Kathy Clark

HF5734.5 S55 1999

13 ITTO project :|bPD 24/00 Rev.1(I) : Promotion of
sustainable utilization of rattan from plantation in
Thailand

2005

Royal Forest Department

SB291.H4|b.I87 2005

2555

แผนสิ่งแวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ
(UNEP)

QD43|bก17 2555

14 กรอบแนวคิดทีย่ ืดหยุ่นสาหรับการป้องกันและการ
เตรียมความพร้ อมรับอุบตั ิภยั สารเคมี

9789280732818

15 เรื่ องธรรมดา--ทีไ่ ม่ธรรมดาของ"หิง่ ห้ อย"

9786167262086

2552

อัญชนา ท่านเจริญ

QL596.L28 .อ113

16 การศึกษาเห็ดและราในป่ าชายเลน

9789742867379

2552

ทนุวงศ์ แสงเทียน

QK603 .ท15

2549

นิสิตวิชา 301411 นโยบายการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

QH541 .น16

17 นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
18 เต่าทะเล ชีววิทยาและการอนุรักษ์

9789742863876

2551

มิคมินทร์ จารุจินดา, ก้ องเกียรติ
กิตติวฒ
ั นาวงศ์

SH399.T9|b.ม31

19 ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วนศาสตร์ )

9789741638147

2551

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

DS570.6.S5 .ร22

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

20 Economics of protected areas : a new look at
benefits and costs

ISBN
1559630337

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
1990

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่(Call Number)

Autor
John A. Dixon and Paul B.
Sherman

QH77.D44 D59 1990

21 การฝึ กอบรมหลักสูตรการเป็ นวิทยากรด้ านการจัดการ
พื ้นทีอ่ นุรักษ์ (2539 :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

2539

ศูนย์วิจยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์

QH75.A1 .ก2711 ล.2

22 Tales told by fossils

1966

Fenton, Carroll Lane

QE714.3 .F45 1966

23 An Evolutionary survey of the plant kingdom

1965

Robert F. Scage

QK95 .S277

24 การอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ ไม้ วงศ์ยาง

2555

จินตนา บุพบรรพต

SD397.D5 .จ35

25 Ecological and socio-cultural significance of high
altitude wetlands : a case study of Nub
Tshonapatra, Tshokar-Tshona,
Tampe
and
26 Organic-matter
management and
tillageTsho
in humid

2013

Norbu Wangdi & Sherub

QH541.264.B47 .W36 2013

1990

the workshop was organizezd
by the International Board for
Soil Research and Management
(IBSRAM)

S599.5.A1 .O76 1990

2555

สานักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช

SB484.T35|b.อ446ข

1987

by Jiro Harada, Yingyong
Paisooksontivatana and
Siriphon Zungsontiporn

S499.5.T35 H37 1987

and subhumid Africa : proceedings of the Third
Regional Workshop of the AFRICALAND

27 อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 Weeds in the highlands of Northern Thailand

9789742869571

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

Year
2539

29 ทีร่ ะลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 26 กันยายน
2539 : วิสยั ทัศน์ด้านปฐพีวิทยาของ ดร.สมเจตน์
จันทวัฒน์ ทรัพยากรดินและน ้า : การอนุรักษ์และการ
จัดการ
30 ความหลากหลายสู่ความยัง่ ยืนของผืนป่ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื ้นทีป่ ่ าชุมชนตาบลหนอง
เหล่า อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่

9749623274

2553

31 อุทยานแห่งชาติภกู ระดึง : ป่ าไม้ และพรรณพฤกษชาติ

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่(Call Number)

Autor
S623 .ท37

กรมป่ าไม้

QH77.5.U2 .ค171

ธวัชชัย สันติสขุ

QK364 .ธ172

32 อุทยานแห่งชาติภกู ระดึง : ป่ าไม้ และพรรณพฤกษชาติ

2537

ธวัชชัย สันติสขุ

QK364 .ธ172

33 คูม่ ือการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้ องถิ่นเพือ่ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมในลุ่มน ้า

2556

ดารากร เจียมวิจกั ษณ์

QH77.T35 .ค4161

34 ชุดความรู้การปฏิบตั ิงานอาชีพด้ านการจัดการพื ้นทีต่ ้ น
น ้า(ลุ่มน ้า)2553

2553

ประพันธ์ ผลพันพัว

SD425 .ป179

35 Quantitative approaches to management

1982

Richard I. Levin, Charles A.
Kirkpatrick, David S. Rubin

T57.6 .L48 1982

36 Field guide to Hesperiidae (skippers) of Bhutan

9789993693406

2014

QL561.H5 F54 2014

37 บ้ านในฝั น : ฉบับพิเศษ สวยต่างแบบ beautiful variety /
เรื่องและบทความ

ณัฏฐิ กา ทองบุญ

NK2110|b.บ2594

38 บ้ านในฝั น : ฉบับพิเศษ บ้ านแห่งความสุข 2555

ณัฏฐิ กา ทองบุญ

NK2110 บ2595

39 บ้ านในฝั น : ฉบับพิเศษ 2in1บ้ านหรูกบั บ้ านน่าอยู่ /
เรื่ องและบทความ

ณัฏฐิ กา ทองบุญ

NK2110 บ2596

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่(Call Number)

40 Patterns of survival Illustrations by Stanley Wyatt

Autor
Lorus J. Milne and Margery
Milne

QH 546 M659 1967

41 Project management : engineering, technology, and
implementation

Avraham Shtub, Jonathan F.
Bard, Shlomo Globerson

TA190 .S58 1994

42 บทคัดย่อผลงานวิชาการประชุมการป่ าไม้ ครัง้ ที1่ ป่ าไม้
ไทย...ใครกาหนด ณ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 22-26
เมษายน 2558

โดยกรมป่ าไม้ และคณะวนศาสตร์

SD118.T35|bก27 2558

43 Capacity - building in participatory upland
watershed planning, monitoring and evaluation : a
resource kit

A. Bhatia ... [et al.]

TC409 .C36 1998

National Conference on
Plantation Management and
Utilization of Rattan|

SB317.R37 .N37 2004

C.F. Baker

TS1080 .F86 1997

โชติ รักติประกร และดารงค์ ศรีอรัญ

SD541 .ช84

Year

44 Proceedings of the National Conference on
Plantation Management and Utilization of Rattan

9747627345

45 The fundamentals of papermaking materials
:|btransactions of the 11th Fundamental Research
Symposium in held at Cambridge, September 1997

1858022096

46 การใช้ ประโยชน์ไม้ ยางพารา

2004

2513

พิมพ์

ลำดับ

ชื่อหนังสือ (Title)

47 Pulping and papermaking properties of fastgrowing plantation wood species

ISBN

ปี ที่พิมพ์ ครั ง้ ที่
Year
1975

พิมพ์

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์
Autor
Food and Agriculture
Organization of the United
Nation

เลขหมู่(Call Number)
TS1109|b.F61

48 เกณฑ์ระดับคุณภาพน ้าและมาตรฐานคุณภาพน ้า
ประเทศไทย / [ดาเนินการโดย สมาคมวิศวกร
สิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศไทย

2540

ยุวรี อินนา

TD370 .ก54 2540

49 Forest ecology

1980

Stephen H. Spurr, Burton V.
Barnes

QK938.F6 .S68 1980

