รำยชื่อหนังสือ เดือน กันยำยน 2562
ลำดับที่

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

ชื่อหนังสือ /Title

1
2
3

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่ ป่ าชุมชนบ้ านทุง่ หลวง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Natural wonders of the world
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินนั ทน์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ ฌาปน
สถานกองทัพอากาศ วัดพระศรี มหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 27
มิถนุ ายน 2538

คณะทางานโดยสุรางค์ เธียรหิรัญ
Reader's Digest Association
บรรณาธิการ ธวัชชัย สันติสขุ

4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาบรรยายกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้
คาบรรยายกฎหมายว่าด้ วยป่ าสงวนแห่งชาติ
เลียบขอบไพร : ประสบการณ์ที่น่าประทับใจและแนวทางในการศึกษาธรรมชาติ
Community-based forest resource conflict management : a training package
จากทุง่ ใหญ่-ห้ วยขาแข้ ง สูด่ งพญาเย็นเขาใหญ่ มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย
วนวัฒนวิทยาขันสู
้ ง
วนวัฒนวิทยาขันสู
้ ง
คาบรรยายกฎหมายว่าด้ วยป่ าสงวนแห่งชาติ
รายงานสรุ ปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดแนวทางการศึกษาวิจยั ด้ านไฟป่ าในผืนป่ า
ตะวันตกระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2544 ณ ห้ องประชุมใหญ่ ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวน
ศาสตร์

ประดิษฐ วนาพิทกั ษ์
ประดิษฐ วนาพิทกั ษ์

13
14

สืบรอยรักที่ซาฟารี
สิเน่หา

นายา
โมริ สา

ปารณ ชาตกุล
by Katherine Means ... [et al.]
ประเสริ ฐ สอนสถาพรกุล
พงษ์ ศกั ดิ์ สหุนาฬุ
พงษ์ ศกั ดิ์ สหุนาฬุ
ประดิษฐ วนาพิทกั ษ์
สานักงานโครงการจัดการผืนป่ าตะวันตก,
สานักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่ า
ไม้

เลขหมู่ (Call Number)
QH77.T35 ส472
GB400.3|b.N37
QK45.2 .อ15

SD657.T35 .ป171
SD657.T35ป177
SB475.9.F67 .ป27
SD561 .C66 2002 v.1
G140.5.จ21
SD382.พ12 ล.1
SD382.พ12 ล.2
SD657.T35 .ป1721
SD420.6 .ก27 2544

นว .น268ส
นว .ม87

ลำดับที่

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

ชื่อหนังสือ /Title

15
16

Overseas Technical Cooperation Agency
Prevention of Forest Disasters
Commercial timbers of India : their distribution supplies, anatomical structure, physical R.S. Pearson, H.P. Brown
and mechanical properties and uses

17
18

เพลงพริ บตา
การศึกษาผลกระทบของโครงการออกหนังสืออนุญาตให้ มีสิทธิทากินชัว่ คราว (สทก.)/

รัมย์

19
20

พลาดรักจานนหัวใจ
นิมิตมายา

ปิ ลนั ธนา [นามแฝง]

21
22
23
24

จ้ าวปฐพี
เงาใจในไอดิน
การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครัง้ ที่ 9 วันที่ 21-22 มิถนุ ายน 2555
การใช้ ลกั ษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ ยฟอสฟอรัสสาหรับข้ าวที่
ปลูกในดินเปรี ย้ วจัดที่มีปนู ตกค้ าง

บุญญรัตน์, แปล
มารี อา (นามแฝง)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พหล รักสารวจ

25

รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครัง้ ที่ 7 "วนวัฒนวิทยาเพื่อพัฒนาสวนป่ าเศรษฐกิจ"วันที่ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
12-14 ธันวาคม 2544 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26
27

การฝึ กปฏิบตั ิการ วนวัฒนวิทยาภาคสนาม 1
ข้ อมูลสถิติ 2561

หัวหน้ าโครงการ นิพนธ์ ตังธรรม,
้
ผู้ชว่ ย
หัวหน้ าโครงการ วุฒิพล หัวเมืองแก้ ว...
[และคนอื่น ๆ]
แคธริ น เคนเนดี ้ ;ผู้เขียนและแปลโดย กัญ
ชลิกา [นามแฝง]

ชุบ เข็มนาค ... [และคนอื่น ๆ]
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เลขหมู่ (Call Number)
SD425 .O96
SD517 .P4
นว.ร116
HD111 .น361

นว .ป37
รป .ค742
รป .ด56จป 2543
นว .ม27
SD118 .ก271 2555
วพ 09 พ19 2554
SD391 .ก271 2544
SD409 .ก2731
Ref SB484.T35 ข19 2561

