รำยชื่อหนังสือ เดือน มกรำคม 2562
ลำดับที่
1
2

ชื่อหนังสือ /Title

6

อนุสญ
ั ญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจและจัดทาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนป่ าคอนสารจังหวัดชัยภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจและจัดทาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
สวนป่ านครน่าน จังหวัดน่าน องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจและจัดทาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื ้นที่สวนป่ าช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสารวจและจัดทาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื ้นที่สวนป่ ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก ห้ วยขาแข้ ง

7
8
9

กล้ วยไม้ ห้วยขาแข้ ง
บีที : Bacillus thuringiensis จุลนิ ทรี ย์ควบคุมแมลง
สัตว์เลื ้อยคลาน ห้ วยขาแข้ ง

3
4
5

10 ผลกระทบของการใช้ ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดินต่อสมดุลของน ้าและช่วงระยะเวลาการไหลของ
น ้าท่าในลุม่ น ้ามูล

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

สานักงานนโบบายและแผนสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

QH541.15 ร27 2559
QH541.15.C42 ร26 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

QH541.15.N32|bร27 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

QH541.15.M8 ร27 2560

ปิ ยวรรณ นิยมวัน,ไพรวัลย์ ศรีสม และ
ปริญญา ภวังคะนันท์
ไพรวัลย์ ศรีสม ; ภาพวาด ไพรัช ระยาง
กูลยา จันทร์ ไพแสง
จริ
ปิ ยวรรณ นิยมวัน,ไพรวัลย์ ศรีสมและ
ปริญญา ภวังคะนันทน์
อัครศิต นโรปการณ์

Ref QL661.U8 .ป36 ฉ.3

QH541.15.U2 ร27 2560

QK495.O64 .พ97
QR82.B3 .จ171
QL661.T35|bป36
วพ 02 อ111 2546

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

11 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ตอ่ นิเวศวิทยาของนกในบึงบอระเพ็ด จังหวัด วิเชียร คงทอง
นครสวรรค์

วพ 01 ว32 2537

12 การหารูปแบบการบริ หารจัดการทรัพยากรลุม่ น ้าที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
13 แนวกันชนกับการจัดการพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
14 ต้ นไม้ ป่ า ห้ วยขาแข้ ง

วพ 01 ช24 2545
วพ 01 ม25 2537
SD235.T35 .ส172

15 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
16 Wetlands
17 Thailand environmental resources,social Issues and related policies
18 บีที : Bacillus thuringiensis จุลนิ ทรี ย์ควบคุมแมลง
19 The management of forests in Thailand
20 The Twelfth national economic and social development plan (2017-2021)

ชาตรี ภานุเวศ
มาโนช วงษ์ สรุ ี ย์รัตน์
เนือ้ เรื่ อง สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, รุ่ ง
สุริยา บัวสาลี ; ภาพลายเส้ น ไพรัช
ระยางกูล ; จัดการภาคสนาม ยุทธการ
จาลองราช
มหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์
William J. Mitsch, James G. Gossellink
Yongyut Trisurat and Rajendra
Prasad Shrestha ;edited by Palle
Havmoller
จริ ยา จันทร์ ไพแสง

Dusit Banubatana
Office of the National Economic and
Social Development Board
21 ความหลากหลายของป่ าทุ่งหลวง ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่ ป่ าชุมชนบ้ านทุ่ง คณะทางานโดยสุรางค์ เธียรหิรัญ...
หลวง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
[และคนอื่นๆ]
22 จุลนิ ทรีย์น่ารู้
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
23 เปิ ดโลกวิทยาการ-ไขปริ ศนาวิทยาศาสตร์
ชัยวัฒน์ คุประตกุล

DS586 .พ1714
QH104 .M57 1993
S930.T35 .Y6 2018
QR82.B3 .จ171
SD431 .D973
HC445 .T83 2017
QH77.T35 ส472
QR115 น12 2544
Q173 .ช116

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

24 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
25 อินทรี ย์เคมี 1
26 คูม่ ือการใช้ สมุนไพรสาหรับประชาชน

27 ชีววิทยาของเซลล์
28 คูม่ ือการใช้ สมุนไพรในบัญชียาหลัดแห่งชาติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
29 Microsoft Excel 2003
30 ชื่อพรรณไม้ แห่งประเทศไทย
31 มือใหม่หดั ใช้ Notebook
32 Oregon's forest resources, 2006-2015 : ten-year forest inventory and analysis
report
33 Chemistry
34 Organic chemistry

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

สมใจ ศิริโภค
อุดม ก๊ กผล, โสภณ เริงสาราญ, อมร
เพชรสม
บรรณาธิการโดย นพมาศ สุนทรจรัญ
นนท์,วิสดุ า สุวิทยาวัฒน์และพนิดา
ใหญ่ธรรมสาร
ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
บรรณาธิการโดยพร้ อมจิตร ศรลัมพ์ และ
ณัฏฐิ นี อนันตโชค
ภัทร วงศ์วิวฒ
ั น์อมร, เถลิงเกียรติ ชาว
พรอน
เต็
ม สมิตนิ นั ทน์
ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ ดนุพล
กิ่งสุคนธ์
edited Marin Palmer, Glenn
Christensen and Olaf Keugler
Raymond Chang
T.W. Graham Solomons, Craig B.
Fryhle

QR53 .ส16 2550
QD251.2 .อ44 2551
RS164|b.ค46

QH583 .ล114 2549
RS164 .ค46 2552
HF5548.4.M523|b.ภ114
QK490.T35 .ต56 2544
QA76.5 .ป171 2552
SD387.S86 O74 2018
QD31.2 .C37 2007
QD251.2 .S66 2004

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

35 AP* biology : to accompany Biology, Campbell, Reece, 8e AP*
36 ชีววิทยา เล่ม 1

37 Chemistry & chemical reactivity
38 Biology : concepts & connections
39 Birds of South America : passerines
40 Field guide to Raptors of Asia

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

Fred W. Holtzclaw, Theresa Knapp
QH316.H64 2008
Holtzclaw
Cecie Starr; แปลและเรี ยบเรียงโดย
QH308.2 .พ12 ล.1 2551
ทีมคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
John C. Kotz, Paul M. Treichel,
QD31.2 .K68 2003 CD-ROM
Patrick A. Harman
Neil A. Campbell ... [et al]
QH308.2 .C34 2003
Ber van Perlo
QL696.P2 P47 2015
[Compiled by] Tour Yamazaki ... [et
QL691.E18 .F53
al.]

