รำยชื่อหนังสือ เดือน ตุลำคม 2562
ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)
นว ร352
นว จ37
นว .ส36
นว ซ22บ
รป .พ114ข
SD398.43.T35 .ส171
SD399.5 .ส47
SD391 .บ43
นว .ค49
SD657.T35 ส26
RA418 ป32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นิรมิตริ ษยา
เกมพิศวาส ทาสเสน่หา
เมียเก่า
บริ ษัทจัดหารัก
ขอแค่รัก
สวนป่ าวังชิ ้น
เมล็ดพรรณไม้ ป่าในเขตร้ อน
วนวัฒนวิทยาของป่ าพืชชุมชนสาหรับหมู่บ้าน
คูห่ มั ้นร้ ายอายรัก
36 ปี โรงเรี ยนป่ าไม้
เต๋าแห่งสุขภาพ

มายดรี ม/ริ นจันทร์
จิรชยา
สิมิลนั
ซาซ่า
พัทเนย์, แมรี่ โจ

12
13

คูม่ ือประชาชน ส่งความรู้ เสริ มความเข้ าใจ ป่ าชุมชน
แผนแม่บทการส่งเสริ มปลูกไม้ เศรษฐกิจ

สานักจัดการป่ าชุมชน กรมป่ าไม้
ศูนย์วจิ ยั ป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ กรมป่ าไม้

จุลสาร 047
SD395.T35 ผ75

14

จอร์ จ โซรอส ชาแหละทุนนิยมโลก

แปลและเรี ยบเรี บยงโดยศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์

HG172.S63|b.ศ371 2543

นิสิตวนวัฒนวิทยา 2535
สุรีย์ ภูมิภมร
บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
ณิชชยา
จัดทาโดย บุญส่ง วงศ์วาร
ปิ ซง กัว และแอนดรู พาวเอ็ล; ประชา หุตา
นุวตั ร และ สุรชัย ทรงถาวรทวี แปล

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

15

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมากับการพัฒนาต้ นน ้าที่ยงั่ ยืน

ส่วนวิจยั ต้ นน ้า สานักอนุรักษ์และจัดการ
ต้ นน ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ; คณะผู้จดั ทา พิณทิพย์ ธิติโรจ
นะวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

SD425|b.ผ17 2555

16

The Eleven wonderful communities to visit : under the project of community based
tourism development , hospitality management

editor, Urajchata Chaochalakorn ... [et
al.]

G155.T35|bS9 2008

17

สรุปผลการดาเนินงาน โครงการเทศบาลไทยมุ่งสูเ่ มืองคาร์ บอนต่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 84 พรรษา /

โครงการเทศบาลไทยมุ่งสูเ่ มืองคาร์ บอนต่า

TD885.5.C3 น27

18
19

WWF-Thailand annual report 2017
Recovery of tigers and other threatened wildlife in the western forest complex 20052013 : executive summary report

WWF-Thailand Team

QL317. Y6 2017
QL 83.17 R43 2013

20

Forests of the Tanana Valley State Forest and Tetlin National Wildlife Refuge, Alaska :
results of the 2014 pilot inventory

technical coordinators, Robert Pattison
[and five others]

SD144.A4 P37 2018

21

Understanding the costs and benefits of disaster risk reduction under changing
climate conditions : case study results and underlying principles / Fawad Khan …[et
al)
Dalbergia sissoo (Roxb.) : an annotated bibliography

Fawad Khan …[et al)

QC903 .U534 2012

22
23

อุทยานแห่งชาติ 25 ปี

Kevin J. White
ดวงดาว สุวรรณรังษี บรรณาธิการ

Ref Z5356.D33 .W54 1990
SD527.T35 .อ441

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ /Title

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

เลขหมู่ (Call Number)

24

The research project for Higher Utilization of Forestry and Agricultural Plant Materials in Kasetsart Agricultural and AgroThailand (HUFA) 1996-2001
Industrial Product Improvement
Institute, Kasetsart University, Japan
International Co-operation Agency

S494.5.A45 .A27 2001

25

If you build it, they will come : ranching, riparian revegetation, and beaver colonization Susan Charnley
in Elko County, Nevada

QH105.U8 C43 2019

26

Fuel Characteristic Classification System (FCCS) field sampling and fuelbed
development guide

Susan J. Prichard... [et al]

TP339|b.P75 2019

27
28

พระมหากษัตริ ย์ผ้ ทู รงเอื ้ออาทรต่อสรรพชีวติ
Engineered wood fuels for Southeast Alaska :|blocal wood chips for thermal energy
applications, and the specific case of Haines, Alaska

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
cDavid L. Nicholls, Robert Deering,
and Thomas R. Miles

DS586 .พ17 2562
TP324 N53 2019

29

Washington's forest resources, 2007-2016 : 10-year forest inventory and analysis
report / Marin Palmer, Olaf Kuegler, and Glenn Christensen, technical editors

Marin Palmer, Olaf Kuegler, and Glenn
Christensen, technical editors

SD144 .W37 2019

30
31

Black Canyon research natural area :|bguidebook supplement 52

cReid Schuller and Sarah Canham
Jesse Abrams, Michael Johnduff, and
Susan Charnley

QH76.5.O7 S34 2019
QH105.I2 A27 2019

Rachael Davee, Hannah Gosnell, and
Susan Charnley

QH541.15.R45 D38 2019

Beaver-related restoration in Owyhee County, Idaho : opportunities and challenges
32
33

Using beaver dam analogues for fish and wildlife recovery on public and private
rangelands in eastern Oregon
ธรรมชุดเตรี ยมพร้ อม

พระมหาบัว ญาณสัมปั นโน

BQ4445 .พ18 2525

ลำดับที่
34

เพลงยาวสรรเสริ ญพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช

35

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ พระราชจริ ยวัตร พระราชนิพนธ์ ภาพฝี พระหัตถ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ตังแต่
้ ประสูติจนถึงปั จจุบนั

36
37
38
39
40
41
42
43

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

ชื่อหนังสือ /Title

ประวัติทา่ นพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั ตเถระ
89 ปี กรมป่ าไม้ 18 ก.ย.2528
Science and technology : a synthesis on natural resources and technology
สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกในประเทศไทย
ล้ านนา ภาษิต
คึกฤทธิ์ 2528
Quick tests for tree seed viability

เกื ้อ นคร

เลขหมู่ (Call Number)
DS586 .ก6112 ฉ.5
DS570.6.V3 .ศ4151

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปนโน
เรี ยบเรี ยง

BQ843 .บ117 2524

กรมป่ าไม้
Sanga Sabhasri
ปิ ยวรรณ นิยมวัน, ไพรวัลย์ ศรี สม และ
ปริ ญญา ภวังคะนันทน์

SD657.T35 .ร19 2528
HC445 .S26 1987
Ref QL661 .ป36

ยุทธ เดชคารณ
สละ ลิขิตกุล
C.L. Leadem
The Bright green hotspot : outcomes of the Emerald Triangle Protected Forest Complex DBD Secretariat
Project, 2000-2016

44

Management of the Pha Taem Protected Forest Complex to promote cooperation for
transboundary biodiversity conservation between Thailand, Cambodia and Laos
(PPFC) phase I : PD 15/00 Rev. 2 (F)

Khoo Kean Choon

45

Sufficiency economy philosophy : Thailand's path towards sustainable development
goals

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of
Thailand

DS588.N69 .ย44
CT1858.K8 .ส17
SD401.7|b.L43 1984
QH77.T35 .B74 2017
QH77.T35 .M25 2004 V.6.C5

HC445.Z9 E5 S84 2017

ลำดับที่
46
47
48
49
50

ชื่อหนังสือ /Title
ทะเลฝัน : สัมผัสความงดงามของทะเลไทยกับมุมโรแมนติก และเทคนิคถ่ายภาพครบครัน
NATO :|bfacts and figures

สำนักพิมพ์ /ผู้แต่ ง

หัสชัย บุญเนือง
Nato Information Service
Regional Training Course in Community Forsetry Development Techniques January 22 - Royal Forest Department
February, 1990
บันทึกธรรมชาติ พยัคฆ์พเนจร
บรรณาธิการโดยภานุมาศ จันทร์ สวุ รรณ
การรี ไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
กัลยา โกวิทย์วสิ ิทธิ์

เลขหมู่ (Call Number)
DS566.2 .ห118
SD561 .R4 1990
QL317 ภ25
TD794.5 .ก117

