รำยชื่อหนังสือ เดือน มีนำคม 2562
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

1

Amendments to International rules for seed testing 1976 : composite version of amendments
International seed testing association
made at the 18th ISTA Congress in Madrid, 1977, and the 19th ISTA Congress in Vienna, 1980

SB1114.A1 A812 1981

2

คณะทางานบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์...[และคน
อื่นๆ]

QC981.8.C5 ร263 2556

3

ายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนบ้ านเปร็ ดใน จังหวัดตราดเพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็ง และประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ชมุ ชนร่ วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตอ่ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การวางแผนการทดลองทางวนวั
ฒนวิจยั

พิศาล วสุวานิช...[และคนอื่นๆ]

SD382 .ก27

4

เอกสารประกอบการสอน ปฏิบตั กิ ารปฐิ พีวิทยาป่ าไม้ (Silvic 441)

มณฑล จาเริ ญพฤกษ์

S591|b.ม14

5

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการสารวจรวบรวมข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้ องถิ่น ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
(พื ้นที่ป่าตะวันตก): ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพิชท้ องถิ่นพื ้นที่ป่าตะวันตก 7 กรกฎาคม
2551 โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ กรุ งเทพฯ

6

รายงานการวิจยั เรื่ องการพัฒนากระบวนการทางานของเครื อข่ายองค์กรภาคประชาชนในการเสริ มสร้ าง
ความเข็มแข็งขององค์กรสมาชิกด้ วยระบบมาตรฐานงานชุมชน

7

คูม่ ือทบทวนและฝึ กฝนภาษาอังกฤษให้ เก่งและเข้ าใจอย่างมีระบบ

8

คูม่ ือสุขภาพครอบครัวสาหรับประชาชน / สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร;บรรณาธิ การโดยป่ านฤดี
มโนมัยพิบลู ย์ และงามทรัพย์ เทศะบารุ ง

สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร;บรรณาธิการ
โดยป่ านฤดี มโนมัยพิบลู ย์ และงามทรัพย์
เทศะบารุ ง

9

เรี ยนคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น

10

ทฤษฎีควอนตัม ฉบับการ์ ตนู

อนันต์ บีดลิ และ
ศักดิ์ บวร เรี ยบเรี ยง

11

สรุ ปสาระสาคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปี แรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่11

คณะวิจยั ภทรพร ยุทธาภรณ์ พินิจ ... [และ
คนอื่นๆ]

QH541.15 อ51

HN700.55.Z9.C6|bร269
PE1128 .ค4161

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

RA776.95|b.ค416

QA76 อ151
QC174.45 .ศ111
HC497.T35 .ส17 ฉบับที่ 11

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

12

วิธีการดาเนินงานโครงการศึกษาการจัดการพื ้นที่ชายฝั่ งอย่างยัง่ ยืน กรณีศกึ ษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช

มณฑล จาเริ ญพฤกษ์...[และคนอื่นๆ]

13

โครงการส่งเสริ มปลูกต้ นไม้ เพื่อเป็ นทุนระยะยาว

หัวหน้ าโครงการ ลดาวัลย์ พวงจิตร

SD409 .ค873 ล.2

14

รุ กขวิทยา

สมนึก ผ่องอาไพ

QK475 .ส16 2519

15

เอกสารส่งเสริ มการปลูกไม้ ป่า

ฝ่ ายวนวัฒนวิจยั กองบารุง กรมป่ าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SD409 .อ51

16

คูม่ ือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐโครงการปลูกไม้ ใช้ สอยชุมชน

คณะผู้เรี ยบเรี ยง โกมล แพรกทอง ... [และ
คนอื่น ๆ]

SD409 .ค412

17

อุทยานแห่งชาติ มรดกไทย มรดกแห่งอาเซียน

คณะทางาน วสา สุทธิ พิบลู ย์...[และคนอื่นๆ]

SB484.T35|bว185

19

The potential role of agroforestry in combating desertification and environmental degradation :
with special reference to Africa

Michel Baumer

S494.5.A45 B38

20

รายงานผลการศึกษาโครงการการสารวจกาลังผลิตและผลตอบแทนสวนป่ าไม้ เศรษฐกิจของสมาคมศิษย์ มณฑล จาเริ ญพฤกษ์
เก่าวนศาสตร์ ในพื ้นที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

21

คูม่ ือการปรับปรุ งพันธุ์ไม้ สกั

อภิชาติ ขาวสอาด

22

ยุทธศาสตร์ การจัดการป้องกันชายฝั่ งและแก้ ไขปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

TC330 .ย44 2553

23

แผนแม่บทโครงการปลูกต้ นไม้ เพื่อฟื น้ ฟูพื ้นที่เหมืองหินปูน

SD391 ผ75

24

Master plan on Climate Change Department of Natioal Parks, Wildlife and Plant Conservation

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จากัด;
คณะผู้วิจยั บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ...[และคน
อื่นๆ] Research Center and Faculty of
Forestry

QC1005.3 N36 .ม14

SD395|bม14 2558
QK827 .อ16

QC981.8.C5 .M37 2009

forestry
25

รวบรวมผลงานนวัตกรรมทางการค้ นคว้ าวิจยั ในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Q180.T35 .ม192

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

26

Community forestry development techniques

The Royal Thai Government and The
Government of Japan

SD561 .R4 1994

27

อซีที สานโลกกว้ าง สร้ างพลังมวลมนุษย์

คณะทางานจัดทาผลงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

HC79.I55 .อ92

28

Tree growing by rural people

Food and Agriculture Organization of the
United Nations

SD1.F6 .FP64

29

ความหนาแน่นของไม้ ในป่ าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย

30

ผลผลิตและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศป่ าไม้

จัดทาโดย ฝ่ ายสารวจทรัพยากรป่ าไม้ กอง
จัดการป่ าไม้ กรมป่ าไม้
พงษ์ ศกั ดิ์ สหุนาฬุ

QH541.5.F6 .พ12 2538

31

The Development of sustainable agriculture curriculum for Southeast Asian Universities : a
proceedings

edited by Nova A. Ramos

S542.A785 .D47 2001

32

Proceedings of the Regional Seminar-Workshop on Tropical Forest Ecosystems
Research, Conservation and Repatriation, Hanoi, Vietnam, 28 June-1 July 1993

Kim Worm Sorensen ... [et. al.]

QH541.5.F6 R44 1993

33

Balancing Acts : Community-Based Forest Management and National Law in Asia and
the Pacific

Owen J. Lynch and Kirk Talbott

KNC768|b.L96 1995

34

วนวัฒนวิทยาพื ้นฐานการปลูกป่ า

รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย ลดาวัลย์ พวง
จิตร

35
36

ไม้ พทุ ธประวัติ

พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ผู้เรี ยบเรี ยง
มณฑี โพธิ์ทยั

การปลูกสร้ างสวนป่ า

SD387.S86 .ค17

SD391 .ว151
BQ1136.P56 .พ16
SD409 .ม14 2527

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

37
38

แนวทางการสร้ างอาหารไทยเป็ นอาหารโลกในสิบปี ข้างหน้ า
นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
โครงการหลวง 37"วันที่ 9-14 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2549 ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัช มูลนิธิโครงการหลวง
ดา-พระราม 3

39
40
41

Project management : a systems approach to planning scheduling, and controlling
In search of excellence : examplary forest management in Asia and the Pacifi
โครงการส่งเสริ มปลูกต้ นไม้ เพื่อเป็ นทุนระยะยาว

42
43
44
45

ป่ าในเมือง : โครงการสัมมนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเรื่อง "กรุงเทพฯสวยด้ วยการ ส่วนป่ าชุมชน กรมป่ าไม้
กต้กนงานพระราชทานเพลิ
ไม้ "
ทีปลู่ระลึ
งศพนางศรี ทอง อิ่มพิทกั ษ์ วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2551

46
47
48
49

ร้ อยบทความป่ าไม้ …
Genebank standards for plant genetic resources for food and agriculture
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Water wise : native plants for intermountain landscapes
พรรณไม้ เกียรติประวัติไทย

ศูนย์วจิ ยั ป่ าไม้
FAO
FAO
Wendy Mee... [et al.]
คณะผู้จดั ทาอุทิศ กุฎอินทร์

50

รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่ าและพันธุ์พืช

ศูนย์วจิ ยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือที่ระลึก 50 ปี เคยู แบนด์

Harold Kerzner
Patrick B. Durst ... [et al.]
หัวหน้ าคณะที่ปรึ กษาบุญวงศ์ ไทย
อุตส่าห์;หัวหน้ าโครงการ ลดาวัลย์ พวงจิตร

บรรณาธิการ หัทยา กองจันทึก

Proceedings of the reginal expert consultation on Agro-silvi culture to support animal
Food and Agriculture Organization of
production in Asia and the Pacific Region Agroforestry in support of animal production in the United Nations
the Asia and the Pacific Region

เลขหมู่ (Call Number)

HD9217.T352 .น16
S471.T35 .ค87 2549
HD69.P75 .K47 1995
SD219 .I58 2005
SD409 .ค873
SB436 ป25 2541
DS589.K31 .ท37
M1824.T35 .ห15 2545
SF99.S8 P76 1992

SD121 .ร1912538
SB123.3 .G45 2013
SD399.5 .F59 2004
SB439.24.G74 W38 2003
QK364 .พ1711
GE160 .ร26 ล.1

ลำดับที่

51

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

The State of environment in Thailand : a decade of change

edited by Minagsarn Kaosa-ard,
Pornpen Wijukprasert

GE170 .S73 2000

A Guide to learning agroforestry :|ba framework for developing agroforestry curricula in
Southeast Asia

|ceditors, Peter G. Rudebjer, Peter
Taylor and Romulo A. Del Castillo

S494.5.A45 .G85 2001

52
53
54

100 ปี วชิ าการป่ าไม้ ไทย
ยางนาสัญญลักษณ์แห่งความยัง่ ยืนของป่ าไม้ ไทย
เทคนิคในงานป่ าไม้ ชมุ ชน

กรมป่ าไม้

55

Imperata grassland rehabilitation using agroforestry and assisted natural regeneration

Kathleen S. Friday, M. Elmo Drilling,
and Dennis P. Garrity

56
57
58
59
60
61
62

A Handbook on the management of agroforestry research

John C. Gordon ... [et al.]
P.J. Wood, J. Burley
ทองก้ อน วงศ์สมุทร
ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม...[และคนอื่นๆ]
สะอาด บุญเกิด ผู้รวบรวม
สมศักดิ์ วรรณศิริ

63

จากขุนเขาถึงอ่าวไทย : บทเรี ยนการพัฒนาเครื อข่ายป่ าชุมชน 4 พื ้นที่ภายใต้ โครงการสนับสนุน
ความร่ วมมือในประเทศไทย

A tree for all reasons : introduction and evaluation of multipurpose trees for agroforestry
หนึ่งทศวรรษปฏิปทาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโนกับโครงการช่วยชาติฯ
ป่ าทาม ป่ าไทยเล่ม 2: ชีพจรป่ าทามอีสาน
ไม้ ไผ่บางชนิดในประเทศไทย
ยางพารา
Four guided walks Bogor Botanic Garden

ฝ่ ายส่งเสริ มและพัฒนาป่ าชุมชน กอง
จัดการที่ดินป่ าสงวนแห่งชาติ กรมป่ าไม้

Jose Levelink, Amanda Mawdsley and
Theo Rijnberg
ระวี ถาวร, กฤษฎา บุญชัย บรรณาธิการ

SD657.T35 .ร192
SD397 .ย22
SD657.T35 .ท51
SD427.G8 .F74 1999
S494.5.A45 .G67 1990
SB172 .W66 1991
BQ942 .ท19
QH87.3.T35 ป26
SB317.B2 .ส19 2528
SB291.H4 .ส161
QK73 L48 1996
SD657.T35 .ป226

ลำดับที่

64
65

ชื่อหนังสือ /Title

Biodiversity and natural resources conservation in protected areas of Korea and the
Philippines
A Field guide to some tree seedlings in Thailand (with Thai translation)

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

P.G.Lapitan ... [et al.]
by A.K. Hellum ... [et al.] ; illustrated
by A.K. Hellum ; with the cooperation
of the Royal Forestry Department of
Thailand

เลขหมู่ (Call Number)

QK981.7.K6 .B56 2010
SB118.75.T35 .F53 2000

