รายชื�อหนังสือ เดือน สิงหาคม 2562
ลําดับ
ชื�อหนังสือ /Title
ที�
1 introduction to agroforestry : Lecture syllabus 2003
2 Forest, farm, and community tree research reports

สํานักพิมพ์ /ผู้แต่ ง
Rodel D.Lasco and Roberto G. Visco

เลขหมู่ (Call Number)
S494.5.A45 .L4 2003
SD1 .F674 1998

3

Integrating biodiversity conservation and sustainable use :|blessons learned from
ecological networks

Graham Bennett

QH75|b.B46 2004

4

Growth and development of trees

T. T. Kozlowski

QK731 .K68 V.2

5

เนื �อความย่อวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

แนวทางปฏิบตั ิในการตรวจพิสจู น์ที�ดินในเขตป่ าไม้ ที�มีการแจ้ งการครอบครอง (ส.ค. 1)

วนิดา พรไพบูลย์

7

พระราชบัญญัติสวนป่ า พ.ศ. 2535 พร้ อมด้ วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และระเบียบกรมป่ าไม้ ที�ออกตามความในพระราชบัญญัตินี �พร้ อมทั �งพระราชกฤษฎีกากําหนด สํานักส่งเสริ มการปลูกป่ า
ไม้ หวงห้ าม พ.ศ.2530

SD657.T35 .พ171 2535

9
10
11
12
13

เนื �อความย่อวิทยานิพนธ์
เนื �อความย่อวิทยานิพนธ์
Tropical agricultural hydrology : watershed management and land use
มันสําปะหลังไทยกินได้ สร้ างรายได้ ให้ เกษตรกร
สรี รวิทยาของพืช

LB2371 .ก58น 2521
LB2371 .ก58น 2522
GB665|b.T75 L37
TX558.C35|b.ม115 2559
QK710 .ส16 2548

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
R. Lal and E. W. Russell
ปรารถนา ปรารถนาดี ... [และคนอื�น ๆ]
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์

Ref LB2371 .ก58น 2527
SD657.5 ว36 2540

ลําดับ
ที�

ชื�อหนังสือ /Title

สํานักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

14 สิ�งแวดล้ อมเทคโนโลยีและชีวิต

โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทัว� ไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; คณะผู้เรี ยบ
เรี ยง เกษม จันทร์ แก้ ว ... [และคนอื�นๆ]

15
16
17
18
19

อุตนุ ิยมวิทยา
การรังวัดป่ าไม้
วิทยาศาสตร์ ทงุ่ หญ้ า
แหล่งนํ �ากับปัญหามลพิษ
สิทธิชมุ ชน : การกระจายอํานาจจัดการทรัพยากร

สุวพันธ์ นิลายน
ทวี แก้ วละเอียด
นิวตั ิ เรื องพานิช
เปี� ยมศักดิ� เมนะเศวต
วิวฒ
ั น์ คติธรรมนิตย์

20

การเปลี�ยนแปลงสมบัติของดินภายหลังการทําลายป่ าเพื�อใช้ ประโยชน์ที�ดินประเภทต่าง ๆ ใน
พื �นที�ต้นนํ �าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

บุญมา ดีแสง ... [และคนอื�น ๆ]

เลขหมู่ (Call Number)
QH541 .ส322 2543
QC861.2 .ส47 2543
TA545 ท17 2535
QH541.5.R3 .น37 2535
TD420 .ป616 2543
QH541 .ส34
S599.6.T35.K32 .ร26

21 โครงการทดลองปลูกป่ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองจัดการที�ดินป่ าสงวน แห่งชาติ กรมป่ าไม้

S494.5.A45 .ผ17

22 Flow : the essentials of environmental flows

Megan Dyson, Ger Bergkamp, and
John Scanlon

TD345 .F63 2003

23 สัตว์ป่าเลี �ยงลูกด้ วยนมเมืองไทย
24 Value : counting ecosystems as water infrastructure

โอภาส ขอบเขตต์
Lucy Emerton, Elroy Bos

25

Role of water sciences in transboundary river basin management : proceedings of the
United Nations University
international symposium, 10-12 March 2005, Ubon Ratchathani, Thailand

26 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม

สมพร อิศวิลานนท์, เรื องไร โตกฤษณะ
บรรณาธิการ

QL729 .อ81
HD1691 .E4
TC513.M45|bI57
HC55 .ศ578

ลําดับ
ที�
27 Plant physiology

ชื�อหนังสือ /Title

เลขหมู่ (Call Number)

Robert M. Devlin, Francis H. Witham

QK711.2 .D48 1983

National Park Office, National Park,
Wildlife and Plant Conservation
Department

SB484.T35 .N38 2015

Thailand tiger action plan 2010-2022 / Department of National Parks, Wildlife and plant
Chatchawan Pisdamkham ... [et al.]
conservation. Ministry of Natural Resources and Environment Thailand ; edted

QL795.T5 .T45 2010

28 National parks in Thailand
29

สํานักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

30 วัชพืชในประเทศไทย

สุรชัย มัจฉาชีพ

Ref SB613.T35 .ส47

31 Non-wood forest products : the way ahead

Food and Agriculture Organization of
the United Nations

SD387 .M8 .N814

32 Proceedings of second International Soil Classification Workshop

Malaysia.|bNational Soil Survey

S592.16.I5 1978

33 แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้ านอัคคีภยั แห่งชาติ ฉบับที2� (พ.ศ.2545-2549)

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดําเนินงานว่าด้ วยความ
ปลอดภัยด้ าเคมีวตั ถุภายใต้ คณะกรรมการ
ว่าด้ วยความปลอดภัยทางด้ านเคมีวตั ถุ

34 อูน่ ํ �า

องค์การจัดการนํ �าเสีย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ�งแวดล้ อม

TD495 .อ415

35 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรนํ �า

สงวน ปัทมธรรมกุล

TD345 .ส12

TH9593.T35 .ผ751

ลําดับ
ที�

ชื�อหนังสือ /Title

สํานักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

36

คําอธิบายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พร้ อมด้ วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
วนิดา พรไพบูลย์
เกษตรและสหกรณ์และระเบียบกรมป่ าไม้

37

Landscape changes at Canada's biosphere reserves : summary of six Canadian
biosphere reserve studies

เลขหมู่ (Call Number)
SD657.T35 .ว152
GF91.C2 C3

38 เอกสารประกอบการสัมมนาการปนเปื อ� นและการตกค้ างของสารพิษในสิ�งแวดล้ อม

โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์ สิ�งแวดล้ อม และสาขาการ
จัดการลุม่ นํ �า บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

39 นํ �ากับความมัน� คงของประเทศและชุมชน

ประกอบ วิโรจนกูฏ,ธิดารัตน์ ติยะจามร และ
สุเนตร บุญมา

Richard E. Mark...[et al.]
40 Handbook of physical testing of paper
41 ปิ นมะนา : สยาม - ปี นงั - ทะเลอันดามัน - พม่า เส้ นทางเกียรติยศของนักวิชาการป่ าไม้ ยคุ บุกเบิก สุรีย์ ภูมิภมร

QH541 .อ51

S494.5.W3 .ป172
TS1109 .H36 2002 v.1
SD345.B8 .ส47

