รำยชื่ อหนังสื อ เดือน มีนำคม 2563
ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

Genetic enhancement of bamboo and rattan : report of an expert consultation held at Los Banos,
Philippines, 8-11 May 1995 and convened by the Intenational Network for Bamboo and Rattan
(INBAR) in cooperation with the International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) and the
FAO-UNDP Forest Tree Improvement Project (FORTIP)

J.T. Williams, I.V. Ramanuja Rao and A.N. Rao.

SB317 B35 1995

สวนและต้นไม้ประจำปี ... / สำนักงำนสวนสำธำรณะ

สำนักงำนสวนสำธำรณะ

SB484.T35 .ส171 2547

สวนและต้นไม้ประจำปี ... / สำนักงำนสวนสำธำรณะ

สำนักงำนสวนสำธำรณะ

SB484.T35 .ส171 2556

Site management and productivity in tropical plantation forests : proceedings of workshops in Congo editors, E.K.S. Nambiar
July 2001 and China February 2003

SD247 .S57 2004

Carbon dioxide enrichment of greenhouse crops / editors, Herbert Z. Enoch, Bruce A. Kimball

editors, Herbert Z. Enoch, Bruce A. Kimball

SB415 .C37 v.2

คู่มือกำรเพิม่ และกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองอย่ำงยัง่ ยืน

สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อม

HT384.T35 .ค416

โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ปี พ.ศ. 2560-2561

สำนักจัดกำรที่ดินป่ ำไม้ กรมป่ ำไม้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม

SD414.T35 .ค875

โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ปี พ.ศ. 2561-2562

สำนักจัดกำรที่ดินป่ ำไม้ กรมป่ ำไม้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม

SD414.T35 .ค874

Status and trends of the nation's biological resources: volume2 / project director, Michael J. Mac ;
science editor, Paul A. Opler

project director, Michael J. Mac ; science editor,
Paul A. Opler

QH104|b.S74 1998 v.2

Physiological ecology of forest production / J.J. Landsberg

J.J. Landsberg

QH541.5.F6 .L3 1986

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

Statistical methods, applied to experiments in agriculture and biology

George Waddel Snedecor

HA29 .S63 1956

Applications of physiological ecology to forest management

J.J. Landsberg, S.T. Gower

SD395 .A66 1997

ไม้พ้นื ล่ำง:แนวทำงกำรศึกษำและควำมหลำกหลำย / จัดทำโดย คุณำนนท์ ดำวนุไร ...[และคน
อื่นๆ ];บรรณำธิกำรโดยสรำวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรำ ตีระวัฒนำนนท์

สรำวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรำ ตีระวัฒนำนนท์

Realising REDD+ : national strategy and policy options

edited by Arild Angelsen and Maria Brockhaus

SD418 .A544 2009

Ecophysiology of photosynthesis

Ernst-Detlef Schulze, Martyn M. Caldwell (eds.)

QK882 .E28 1995

Stomata

Colin M. Willmer and Mark Fricker

QK873 .W54 1996

Achievements and challenges in strengthening the indigenous movement in Asia

Asia Indigenous Peoples Pact

The ecology of tropical forest tree seedlings

edited by M.D. Swaine

QK938.R34 .E36 1996

Plant ecophysiology

edited by W.N.V. Prasad

QK905 .P55 1997

Tree-crop interactions : a physiological approach

Chin K. Ong and Peter Huxley

SB170 .T73 1996

Photosynthesis during leaf development

edited by Zdenek Sestak ; contributors, Zdenek
Sestak ... [et al.]

QK882 .P554 1985

The ASEAN Korea Environment Cooperation Project : partnership between ASEAN and Korea
towards a sustainable green growth

Don Koo Lee

QH541.5 K6 2007

Management of research and development project for sustainable forest

editors, Ladawan Puangchit ... [et al.]

The physiological ecology of woody plants / Theodore T. Kozlowski, Paul J. Krammer, Stephen G.
Pallardy

Kozlowski, Theodore T. (Theodore Thomas)

QK905 .K69 1991

พรรณไม้ป่ำฮำลำ-บำลำ : โครงกำรสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับป่ ำภำคใต้ จังหวัดนรำธิวำส ยะลำ change vulnerability and adaptation in southwest Washington
Climate

ผูเ้ รี ยบเรี ยง ชวลิต นิยมธรรม, พำโชค พูดจำ

QK364 .ช172 ฉ.2

Plant and crop modelling : a mathematical approach crop physiology

John H. M. Thornley and Ian R. Johnson

Jessica L. Hudec...[et-al]

SB439 ม96

GN625 A8 2011

SD387.S87 .I58 2005

SD390.6.U5 C565 2019
QK711.2 .T483 1990

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

Response of plants of multiple stresses

edited by Harold A. Mooney, William E. Winner,
Eva J. Pell

QK754 .R47 1991

Seeds : the ecology of regeneration in plant communities

edited by Michael Fenner

QK661 .S43 1992

แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกจำกกำรทำลำยป่ ำและควำมเสื่ อม
โทรมของป่
คู่มือกำรดำเนิำของประเทศไทย
นโครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำดภำคป่ ำไม้

เรี ยบเรี ยงโดย ดำรงค์ ศรี พระรำม

NA7116 น77 ล.1

จัดทำโดยดำรงค์ ศรี พระรำม...[และคนอื่นๆ]

TD885.5.G73 .ค417

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

ชื่ อหนังสื อ

ผู้แต่ ง/สำนักพิมพ์

เลขหมู่

