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Natural and prescribed fire in Pacific Northwest forests

edited by John D. Walstad, Steven R.
Radosevich and David V. Sandberg

SD421.32.N67 N37 1990
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การควบคุมไฟป่ าสาหรับประเทศไทย

โดย ศิริ อัคคะอัคร

3

คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ : สาหรับส่งเสริมภายใต้ โครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาดภาคป่ าไม้

ดารง ศรีพระราม...[และคนอื่นๆ]

4

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

สถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย

5

สถิติการป่ าไม้ ของประเทศไทย

ฝ่ ายสถิติป่าไม้ กองแผนงาน กรมป่ าไม้

6

การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ พลับพลึงธารอย่างยัง่ ยืน : กรณีศกึ ษาคลองนาคา จังหวัดระนอง มณฑล จาเริญพฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ]

7

สถิติการป่ าไม้ ของประเทศไทย

ฝ่ ายสถิติป่าไม้ กองแผนงาน กรมป่ าไม้

8

สถิติการเกษตรของประเทศไทย

กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์

Ref HD 2105.8 .ก58 2532/33

9

คู่มือการปลูกป่ า

สานักส่งเสริมการปลูกป่ า กรมป่ าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ; คณะทางาน ยอด คีรีรัตน์

SD409 .ส122

10

สภาพฤกษ์ ไทยและไม้ ประจาจังหวัด

พระธรรมปริยตั ิโสภณ (วรวิทย์ คงปญโญ)

SB408 ส16
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การป่ าไม้ ชมุ ชน : เอกสารการสอนชุดวิชา 91427

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

SD561 .ก27
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Vetiver grass : vetiver and the environment

ทีร่ ะลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ

Office of the Royal Development Projects Board
วีรวัฒน์ จันทรโชติ ... และคนอื่น ๆ]
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Ref SD97.T35 .ป268 2538
QK495.A484 .ก27
Ref SD97.T35 .ป268 2532

SB303.V4 .V48 2000
SD657.T35 ท37 2561
SD131 อ44
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ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2553

สานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

LB2331.65.T35 .ผ17 2553

16

ดาเนินการโดย สถาบันวิจยั รพีพฒ
ั นศักดิ

QH541.5 ค87

17

โครงการผลักดันนโยบายสาธารณะเพือ่ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการ
่งแวดล้ อม
คัยุตมิธภีรรมด้
ร์การวิาจนสิยั และการเผยแพร่
สนู่ านาชาติ

จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื ้อเชี่ยวชาญกิจ

Q180.A1 .จ17

18

รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ...

19

เอกสารประกอบการฝึ กอบรมด้ านวนศาสตร์ ชมุ ชน

บรรณาธิการ พรชุลีย์ นิลวิเศษ รัชนี มณีกุล

SD657.T35 .อ51 ล.2

20

การฟื น้ ฟูและพัฒนาทรัพยากรป่ าชายเลนเพือ่ สังคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศไทย

สนิท อักษรแก้ ว และคณะ

SD397.M25 .ก271

21

ผลผลิตและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศป่ าไม้

พงษ์ ศกั ดิ์ สหุนาฬุ

22

คู่มือทาไม้ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย

SD235.1.T35 .ค416
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การประชุมการป่ าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่ าไม้ วันที่
1-4 พฤษภาคม 2559 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียบเรียงโดยวันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี;วรางคณา รัตนรัตน์
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ;กอบศักดิ์ วันธงไชย

24

การประชุมการป่ าไม้ ประจาปี 2559 เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่ าไม้ วันที่ 1-4
พฤษภาคม 2559 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการ;กอบศักดิ์ วันธงไชย ...[และคนอื่นๆ]

SD431 .ก27 2559

25

คู่มือการใช้ งาน โปรแกรม FFT farm forestry toolbox : โปรแกรมสาหรับนักป่ าไม้
เพือ่ การจัดการไม้ เศรษฐกิจ

มณฑล จาเริญพฤกษ์

SD397.T35 ม14

26

ศาสตร์ และศิลป์ การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื ้นที่ค้ มุ ครอง

ทรงธรรม สุขสว่าง, ทวี หนูทอง

SK567.T35 .ท17

27

คู่มือเรื่องนกอพยพ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

28

ศาสตร์ และศิลป์ การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื ้นที่ค้ มุ ครอง

ทรงธรรม สุขสว่าง, ทวี หนูทอง

29

Peterson first guide to birds a simplified guide to the common birds of North Roger Tory Peterson
America

30

Inroduction to wildland fire : fire management in the United States

Stephen J. Pyne

SD421 .P94 1984

31

How agroforestry is taught in Southeast Asia

editetd by Per G. Rudebjer and Romulo A. del
Castillo

S494.5.A785 1999

T212 .ร222 2550

QH541.5.F6 .พ12 2538

SD431 .ก27 2559

QL698.9.T35 ค416
SK567.T35 .ท17
QL681|b.P486 1986

32

ข้ อมูลสถิติกรมป่ าไม้ ปี 2559

สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้

Ref SD235.T35 .ก172 2559

33

ข้ อมูลสถิติกรมป่ าไม้ ปี 2560

สานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้

Ref SD235.T35 .ก172 2560

34

ข้ อมูลสถิติ 2559

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปี ..และพันธุ์พืช

Ref SB484.T35 ข19 2559

35

ข้ อมูลสถิติ 2560

ข้ อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปี ...

Ref SB484.T35 ข19 2560

36

WaNuLCAS 2.0 : background on a model of water, nutrient and light capture Meine van Noordwijk, Betha Lusiana
in agroforesty systems

S494.5 N6 1999

