รำยชื่อหนังสือเดือน มิถุนำยน 2561
ลำดับที่

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

ชื่อหนังสือ

David Nicholls, Zackery Wright and Daisy
Huang

เลขหมู่

1

Wood and coal cofiring in Alaska : operational considerations and combustion gas
effects for a grate-fired power plant / David Nicholls, Zackery Wright and Daisy Huang

2

Climate change vulnerability assessment for the Chugach National Forest and the Kenai Gregory D. Hayward, Steve Colt, Monica L.
Peninsula
McTeague, and Teresa N. Hollingsworth

3

Crystalline cellulose and derivatives : characterization and structures

P. Zugenmaier

4

Agroforestry and land use in the Philippines

Nestor T. Baguinon...[et al]

5

สิ่งแวดล้ อมเทคโนโลยีและชีวิต

โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

QH541 .ส322

6

อาณาจักรสิ่งมีชีวิต. เล่ม 1 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา อาณาจักรพืช

สมสุข มัจฉาชีพ

QK45.2 .ส16

7

36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8

Farm forestry :|ba technical and business handbook

Neil Davidson... [et al]

9

America in close-up

Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil NormanRisch

10

สวนป่ าชายเลนทูลกระหม่อม

สนิท อักษรแก้ ว

SD397.M25 .ส17

11

นิเวศนวิทยาไฟป่ า

สันต์ เกตุปราณีต

QH545.F5 .ส115

12

Production, prices, employment, and trade in Northwest forest industries

13

ยางนาสัญญลักษณ์แห่งความยัง่ ยืนของป่ าไม้ ไทย

14

พรรณไม้ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าถ ้าประทุน จังหวัดอุทยั ธานี

SD11 .P298 2018
GF504.A4|bC55 2017
QD323 .Z83
S494.5. A37 2007

S293 .ส26
S494.5. F37 2006
E169.O4|bF52 1990

HD9757.N6 .P76
SD397|b.ย22
มานพ พิพฒ
ั น์...[และคนอื่นๆ]

QK364 .พ1722

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

15

The nature and properties of soils

Nyle C. Brady

16

คู่มือการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพารา

คณะผู้จดั ทา, พัชรินทร์ วณิชย์อนันตกุล

17

Study on enhancing upland food security and crossborder agricultural production
supply chains in the GMS

Anthony M. Zola ... [et al.]

18

รางวัลชีวิต ชวนคิด ชวนขัน

จรัล จันทลักขณา

19

พจนานุกรมศัพท์เกษตร

จักรพงษ์ เจิมศิริ, รวบรวมและเรียบเรียง

Ref S 411 .จ111 2547

20

เรดด์พลัส: ประเด็นร้ อนในเวทีเจรจาโลกแนวคิดและรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับสังคมไทย

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์...[และคนอื่นๆ]

GE300 .บ114

21

คู่มือการทาเตาประสิทธิภาพสูงอเนกประสงค์ตามแบบกรมป่ าไม้

นฤมล ภานุนาภา, ฐิ ติภรณ์ บุญแย้ ม และเบญจ
มาภรณ์ วงษ์ คาจันทร์

TP321|b.น917ค

22

แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่ าเชิงพาณิชย์

ทศพร วัชรางกูร ... [และคนอื่นๆ]

SD397.E8 ท181

23

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดด์พลัส

รัตนา ลักขณาวรกุล ... [และคนอื่น]

24

พืชต่างถิ่นรุกรานในพื ้นที่ป่าอนุรักษ์

มานพ ผู้พฒ
ั น์, นิรันดร์ รัตน์ ป้อมอิ่ม และขวัญใจ
คามงคล

SB109 ม25 2556

25

Textbook of dendrology, covering the important forest trees of the United States and
Canada

William M. Harlow, Ellwood S. Harrar, Fred
M. White

QK481 .H32 1979

26

แมลงที่เป็ นประโยชน์ทางการเกษตร

ทิพย์วดี อรรถธรรม

QL496 .ท36 2538

27

ไกลบ้ าน

28

The First Thai-Biomass utilization symposium : effective utilization of forest biomass for
regional people in Thailand

S591.L75 .B8 1984
SB608.H5 .ค416
S494.5.P75 .S78 2008
รส|bจ17ส

QC990.T35 .ก27 2555

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
PL4209.A5 .จ47 2536 ล.1,ล.2
เจ้ าอยู่หวั
editors, Kanok-on Kungsuwan, Nikhom
Laemsak ; organize by Faculty of Forestry,
SD387.B48 .T42 2002
KU

ลำดับที่

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

ชื่อหนังสือ

เลขหมู่

29

คู่มือมนุษย์ (ฉบับสมบูรณ์ )

พุทธทาสภิกขุ

BQ4308.T35 .พ442 2542

30

เกษตรศาสตร์ 40 ปี ฉบับวิทยาการเพือ่ ประชาชน

อ้ อยทิพย์ รุจิเรข

S293 .ก581ก

31

Global alarm : dust and sandstorms from the world's drylands

supported by the Government of the
Netherlands, Asia Regional Coordinating
Unit Secretariat of the United Nations
Convention to Combat Desertification

32

คนเราตายได้ กี่วิธี

เสนอ อินทรสุขศรี

R114 .ส55 2526

33

ไม้ เมืองไทย

สมพันธุ์ ปานะถึก

SD97.T35 .ส16 2509

34

เรื่องของบ้ านเราประวัติศาสตร์ ไทย

พงศ์ โสโน

DS571 .พ121 2528

35

ชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใด : บันทึกความทรงจาของ ทวี จุลละทรัพย์

ทวี จุลละทรัพย์

36

ผู้กล้ าหาญคะนอง

น.นพรัตน์

37

Knowledge of the land

Hathaitus Semchuchot and Somsakdi
Tabtimthong

38

คู่มือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการพิจารณาอนุญาตให้ เข้ าทาประโยชน์พื ้นที่ป่าไม้

คณะทางาน สุพจน์ ภู่รัตนโอภา ... และคนอื่น ๆ

SD561 ค46

39

70 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการ ;วินยั พันธุ์วฒ
ุ ิ

SD409 .ว351

40

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่ าไม้ ของนายตรี กกกาแหงอดีตอธิบดีกรมป่ าไม้

ดุสิต เวชกิจ

SD97.T35|bด481

41

ชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใด : บันทึกความทรงจาของ ทวี จุลละทรัพย์

ทวี จุลละทรัพย์

DS570.6T .ท173

42

คนแซ่หลี

สุกิจ นิมมานเหมินทร์

43

60 ปี การอนุรักษ์ และจัดการต้ นน ้า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

SD425 ห11 2556

44

Introduction to tropical horticulture

edited by O.K. Bautista...[et al]

SB111 .I62 1994

GB611|b.U55 2001

DS570.6T .ท173
นว. น17
LG395.B35 .K56 2007

รป .ส41ค ล.2

ลำดับที่

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

ชื่อหนังสือ

เลขหมู่

45

วิวฒ
ั นาการการปกครองของญี่ปนุ่

เขียน ธีระวิทย์

DS841 .T47

46

การอบรมหลักสูตรการปลูกสร้ างสวนป่ า

กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SD409 .ก27

47

การอบรมหลักสูตรการเพาะชากล้ าไม้

กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SB118.75.T35|b.ก27 2529

48

คนแซ่หลี

สุกิจ นิมมานเหมินทร์

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและสานวนไทยจากไร่นา

จรัญ จันทลักขณา, ผกาพรรณ สกุลมั่น และ J
Lindsay Falvey

50

เกษตรยัง่ ยืน : เกษตรกรรมกับธรรมชาติ

ชนวน รัตนวราหะ บรรณาธิการ

51

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชนิพนธ์ ภาพฝี พระ
หัตถ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ตั้งแต่ประสูติจนถึงปั จจุบนั

49

52

รป .ส41ค
HN700.55.z9.C6|bภ417
S494.5.S86 .ก58

DS570.6.V3 .ศ4151

53

หลักไวยากรณ์องั กฤษ ฉบับปรับปรุง
พันธุ์ไม้ มงคลพระราชทาน ประจาจังหวัดประเทศไทย

สมคิด กุลชล

54

คูม่ ือหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเรดพลัส

องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน)

NA7116 ค4161

55

โครงการส่งเสริมปลูกต้ นไม้ เพื่อเป็นทุนระยะยาว

หัวหน้ าคณะทีป่ รึกษาบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ;
หัวหน้ าโครงการ ลดาวัลย์ พวงจิตร

SD409 .ค873

56

Rehabilitation of degraded tropical forests, Southeast Asia 2003 :Proceedings of
the International Workshop on the Landscape Level Rehabilitation of Degraded
Tropical Forests, 18-19, Feb., 2003, FFPRI, Tsukuba, Japan

Rehabilitation of Degraded Tropical
Forests, 18-19, Feb., 2003, FFPRI,
Tsukuba, Japan /

57

plant growth substances in agriculture

58

Anatomy of seed plants

Robert John Weaver
Katherine Esau

ประเดิมชัย แสงคูว่ งษ์

PE1112 .ส16
QK490.T35 .ป17 2559

SD247 .M37 2003
SB128 .W4
QK641 .E75 1977

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

59

วงปีไม้ และการประยุกต์ในประเทศไทย

นาฏสุดา ภูมิจานงค์

QK477.2.A6 .น231 2560

60

The science of genetics : an introduction to heredity

George W. Burns

QH431 .B8S 1969

61

Forestry handbook

edited for the Society of American
Foresters by Karl F. Wenger

SD373 .F58 1984 v.1

62

รายงานการสารวจทรัพยากรป่ าไม้ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

กลุ่มงานวิชาการ ส่วนสารวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรป่ าไม้

S918.T35.R31 .ก72

63

Genetics

Dolores A. Ramirez

QH430 .R35 1991

64

แนวทางการดาเนินงานโครงการการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกจากการทาลายป่ าและ
ความเสื่อมโทรมของป่ าของประเทศไทย

ดารงค์ ศรี พระราม...[และคนอื่นๆ]

65

Introduction to tropical horticulture

edited by O.K. Bautista...[et al]

SB111 .I62 1983

66

สมบัติดิน และการกักเก็บคาร์ บอนในดินของสวนป่ าไม้ โตเร็ วต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

สุรเดช ธีรสุวรรณ์

วพ 03 ส47 2560

67

ผลงานวิจยั ทีม่ งุ่ เป้าตอบสนองความต้ องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้ อม
และการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2557

เครือข่ายองค์กรบริ หารงานงานวิจยั แห่งชาติ

GE70 .ผ17 ฉ.2

68

Bamboo world :|bthe growing and use of clumping bamboos

Victor Cusack ; photographs by Deirdre
Stewart

SB317.B2 C87 2001

NA7116 น77

