รายชื่อหนังสือ เดือนมกราคม 2561
ลำดับที่
ชื่อหนังสือ /Title
1 อนุสญ
ั ญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง
เลขหมู่ (Call Number)
สานักงานนโบบายและแผนสิ่งแวดล้ อม QH75..A3.อ15

2

เกียรติภมู .ิ .กระทรวงกลาโหม ภาคดอกสร้ อยรอยตานาน

อรุณการพิมพ์

DS582.ก617

3

ไม้ นามตามถิ่น

มูลนิธิสวนหลวง ร.9

R QK 364. ม95

4

บัว : ราชินีแห่งไม้ น ้า

คณิตา เลขะกุล

R SB413. L82. ค14

5

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครัง้ที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 2 สาขาส่งเสริม
การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาพืช 31 ม.ค.-2ก.พ.2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

R S544.5.T35.ก5811 2555 ฉ.3

6

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครัง้ที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ และ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้ อม 31 ม.ค.-2ก.พ.2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

R QH541.15.T35.ก585 2555 ฉ4

รายงานการวิจยั เรื่อง ป่ าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนาเล่ม2อป่ าชุมชนภาคเหนือ
ศักยภาพขององค์กรชาวบ้ านในการจักการป่ าชุมชน

ฉลาดชาย รมิตานนท์, อานันท์ กาญ
จนพันธ์ ,สัณฐิ ตา กาญจนพันธ์

SD657.T35.ป.221 ล.2 ฉ.7 2536

8

ป่ าชุมชนในประเทศไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 3

SD657.T35.ป.22 2537

9

ทรัพยากรดินและการอนุรักษ์

บรรณาธิการ โกมล แพรกทอง
สิทธิชยั ตันธนสฤษดิ์

10

100ปี วิชาการป่ าไม้ ไทย

สานักวิชาการป่ าไม้ กรมป่ าไม้

SD657.T35.ร192.ฉ.5

11

การปลูกต้ นไม้ ในเมือง

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ SB436.ก27.ฉ.3

12

จากวังสูป่ วงประชาไม้ ยางนา ที่ทรงห่วงใย

สานักพระราชวัง

SD 397.D5.บ431 ฉ.6

13

ไม้ ยางนาจากป่ าสูว่ งั

สานักพระราชวัง

SD 397.D5.บ431 ฉ.7

7

S623.ส343.ฉ.8

ลำดับที่
14 เห็ดในตระกร้ าของวิสาหกิจชุมชน

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

คณะผู้จดั ทา ยศนันท์ พรหมโชติกุล
และคนอื่นๆ

SB353.S54.ฉ3

15

เทคนิคการเพาะชากล้ าไม้

พิณ เกือ้ กูล

SB118.75 T35.พ34 2537 ฉ.9

16

คู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

LB2369.ก58ว 2545

17

แหล่งท่องเที่ยวอีสานบน

วิริกุล พิชยั จุมพล...(และคนอื่นๆ)

DS588.N63.ห77

18

คู่มือการปฎิบตั ิงาน ตามแนวทางการจัดทาโครงป่ าชุมชนของกรมป่ าไม้

สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้

SD657.T35.ค4167 2555 ฉ.3

19

การทาไม้

20

อานวย คอวณิช
SD235.1.T35.อ215 2559 ฉ.2
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั ากรมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน ้าบริเวณลุม่ คณะศิ
น ้าป่ าสัษกย์เล่
มที่ข2/3
ป่าไม้
องศาสตราจารย์ สง่า สรรพศรี
SD97.T.5.ป269 ฉ.6

21

นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก

พิไล พูลสวัสดิ์

R QL696.C726.พ37 ฉ.4

22

อุทยานแห่งชาติ ชุมทรัพย์

ทรงธรรม สุขสว่าง

QR11.ท17ฉ1

23

พืชวงศ์หญ้ า

ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

QK495.G74.ฉ114

24

Phuket : Khao Phra Thaew Wildlife Park and forest reserve

Boulbet , Jean

QL84.5.T35.B6.C6

25

A checklist of plants in Lao PDR

Hye-Young Jin…[et all.]

R QK11.L43 2016

26

Proceeding of workshop on : ecological basis of rational resource utilization in the tropics of
Southeast Asia, 18-22 January 1982
Kamis Awang

QH193.S6.P76 1982

27

The social science in Asian forestry curricula : readings from the literature of social sciences in Stoney.
forestry Carol

H62.5.A78.S86.C3

28

Wildlife resource in the emerald triangle protected forest complex between Thailand of Lao PDRNaris Bhumpakpan

QH77.T35.M26 2015 V.2 C.2

29

Thai Forest Buletin (Bulletin) (Botany) Vol.41 November 2013

The forest Herbarium Department
of National Parks,Wildlife and Plant
Conservation
QK364.F716.2013 No.41

ลำดับที่
ชื่อหนังสือ /Title
30 Thai Forest Buletin (Bulletin) (Botany) Vol.45 (January - December 2017

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

The forest Herbarium Department
of National Parks,Wildlife and Plant
Conservation
QK364.F716.2013 No.45

