ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พรอมสอบถามหนังสือที่ตองการ
รหัส

หมวด วิศวกรรมเครองกล

ราคา จําเลนวน
ม เปนเงิน

10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114

เครองกล ชุดที่ 1 (เครองมือวัดและควบคุม, การลําเลียง,วัสดุและอุปกรณ, เครองกลทั่วไป)
เครองกล ชุดที่ 2 (เครองมือวัดและควบคุม, การลําเลียง,เครองมือชาง, เครองกลทั่วไป)
เครองกล ชุดที่ 3 (เครองมือวัดและควบคุม, รถยนต, ระบบปรับอากาศ, ไฮดรอลิก, ทอ, วาลว)
เครื่องกล ชุดที่ 4 (ระบบไอนํ้า, ทําความเย็น-ปรับอากาศ, ปม-เครื่องอัดอากาศ, ทอ, วาลว, กลไก)
เครื่องกล ชุดที่ 5 (ระบบไอนํา้ , ระบบทําความเย็น, ปมและเครื่องอัดอากาศ, ทอ-วาลว, เครื่องกลทั่วไป)
เครื่ องกล ชุดที่ 6 (ระบบไอนํา้ , ความรอน, ทําความเย็น, ปรับอากาศ, เครื่องอัดอากาศ, ทอ, วาลว, ปม , ซีล)
เครองกล ชุดที่ 7 (เทคโนโลยีน$ารู, โลหะ, ความรูเชิงชาง, วิศวกรรมเคมีและปโตรเคมี)
เครองกล ชุดที่ 8 (เครองกลทั่วไป, เครองมือวัดและควบคุม, ระบบขนถายวัสดุ, บริหารการผลิต)
เครองกล ชุดที่ 9 (ระบบทอ, ระบายอากาศ, ทําความรอน)
เครองกล ชุดที่ 10 (วัดการไหล, ไฮดรอลิก)
เครองกล ชุดที่ 11 (ปม, ตลับลูกปน, เสียงรบกวน)
เครองกล ชุดที่ 12 (รถยนต, เครองยนต, การหลอลน)
คูมือวิศวกรเครองกล
(หนังสือมีตําหนิ ลดจากราคาปก 600 บาท)
คูมือถังรับแรงดัน Pressure Vessel Handbook

220
180
220
185
220
220
230
240
190
195
155
155
510
600

รหัส

หมวด ปรับอากาศ-ทําความเย็น

10201
10202
10203
10204

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1 ( การทําความเย็น, เครองปรับอากาศ, ระบบสงลม, การระบายอากาศ, คูลลิง่ ทาวเวอร)
ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 (พื้นฐานการปรับอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร, การประหยัดพลังงาน,)
ระบบปรับอากาศ-ทําความเย็น ชุดที่ 3 (ทําความเย็น, ปรับอากาศ, ระบายอากาศ)
ระบบปรับอากาศ-ทําความเย็น ชุดที่ 4 (ทําความเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร, บํารุงรักษา)

รหัส

หมวด ทอ - วาลว - ปม

10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 1)
ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 2)
ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 3)
ระบบทอ วาลว ปม (ชุดที่ 4)
คูมือทออุตสาหกรรม
วิศวกรรมระบบทออุตสาหกรรม
คูมือการเลือกใชวาลว

รหัส

หมวด ความรอน - ฉนวน

(หนังสือมีตําหนิ ลดจากราคาปก 420 บาท)

10401 ระบบควบคุมสําหรับ การทําความรอน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ
10402 อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน สําหรับอุตสาหกรรม
10403 ระบบความรอน และไอนํ้า ชุดที่ 1
10404 คูมือฉนวนความรอน
ยานยนต - เครองยนต

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไมระบุชอผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน
การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
u เมอทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย

u
u

สําหรับบุคคลทั
คาจั่วดไปสงเสี50ยคบาท
าจัดสง 50 บาท

125
165
260
280
230
270
272
286
280
357
350
500
480
295
260

รวมเปนเงิน

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลลทาพระ
เลขที่
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตากสิน
เลขที่
ธนาคารยูโอบี
สาขาถนนกรุงธนบุรี
เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่

158-0-82377-9
765-2-59700-3
055-2-30081-7
940-103-096-0
153-1-25818-2

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)
การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย
หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

สิงหาคม 2562

1

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พรอมสอบถามหนังสือที่ตองการ
หมวด ยานยนต - เคร"องยนต

รหัส

ราคา

10702 เทคนิคยานยนต
10703 เคาะพนสีรถยนต

จํานวน เปนเงิน
เลม

350
290

รหัส

หมวด ขนถาย - ขนสง - ขนยาย

11001
11002
11003
11004

ขนถายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณขนถาย, เครน, โซลําเลียง, กระพอ, การกําจัดฝุน)
ขนถายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถายวัสดุดวยลม, สายพานลําเลียง, ขนถายวัสดุทั่วไป)
ขนถายวัสดุ ชุดที่ 3 (สายพานลําเลียง, โซลําเลียง, เครน, ขนถายวัสดุดวยลม)
ขนถายวัสดุ ชุดที่ 4 (สายพานลําเลียง, โซลําเลียง, กระพอลําเลียง, อุปกรณขนถายวัสดุ)

รหัส

หมวด ประหยัดพลังงาน - จัดการพลังงาน

11101 การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1 (HVAC, เตาเผา-อบ, ไอนํ้า-ความรอน, ระบบไฟฟา)
11102 การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 (HVAC, ระบบลมอัด, ไอนํ้า-ความรอน, ระบบไฟฟา)

รหัส

หมวด จัดการทางวิศวกรรม

11201
11202
11203
11204
11205

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 (จิตวิทยาการบริหาร, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล)
การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, การบํารุงรักษา)
การควบคุมคุณภาพ สําหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา
สูความเปนเลิศในการผลิต และธุรกิจ กลยุทธ เทคนิค และเทคโนโลยี
การบริหารในแบบของ ตัวเอง

รหัส

หมวด บํารุงรักษา

11301
11302
11303
11304
11305

เทคนิคการบํารุงรักษา ชุดที่ 1
การจัดการบํารุงรักษาสําหรับงานอุตสาหกรรม
ระบบบํารุงรักษาเครองจักรเชิงปฏิบัติ
เทคนิคการวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนเพองานบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาเนนความเชื่อถือได (Reliability Centered Maintenance) NEW

260
205
240
245
240
255
165
170
320
680
70
300
280
350
370
250

รหัส หมวด วิศวกรรมไฟฟา
12001
12002
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010

ไฟฟา ชุดที่ 1
(หนังสือมีตําหนิ ลดจากราคาปก 120 บาท)
ไฟฟา ชุดที่ 2
(หนังสือมีตําหนิ ลดจากราคาปก 140 บาท)
ไฟฟา ชุดที่ 4 (เครองกําเนิดไฟฟา, ระบบไฟสองสวาง, อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร, ไฟฟาทัว่ ไป)
ไฟฟา ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)
ไฟฟา ชุดที่ 6 (มอเตอร, เครองกําเนิดไฟฟา, หมอแปลง)
ไฟฟา ชุดที่ 7 (ไฟฟาทั่วไป, ตอลงดิน, ฮารมอนิก)
มอเตอร และระบบขับเคลอน ชุดที่ 1
ระบบผลิต และจัดการไฟฟา ชุดที่ 1
การติดตั้งและปองกันระบบไฟฟา ชุดที่ 1
วิศวกร

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไมระบุชอผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน
การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
u เมอทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย
u
u

สําหรับบุคคลทั
คาจั่วดไปสงเสี50ยคบาท
าจัดสง 50 บาท

2 สิงหาคม 2562

102
119
180
160
165
195
310
305
265

รวมเปนเงิน
การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลลทาพระ
เลขที่
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตากสิน
เลขที่
ธนาคารยูโอบี
สาขาถนนกรุงธนบุรี
เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่

158-0-82377-9
765-2-59700-3
055-2-30081-7
940-103-096-0
153-1-25818-2

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)
การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย
หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน
www.me.co.th

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พรอมสอบถามหนังสือที่ตองการ
รหัส

หมวดวิศวกรรมไฟฟา

ราคา

12011
12013
12014
12015
12016
12017
12018

การติดตั้งและปองกันระบบไฟฟา ชุดที่ 2
พื้นฐานวิศวกรรมการสองสวาง เลม 1
คูมือการลดคาไฟฟา
คูมือระบบไฟฟา และการประหยัดพลังงานสําหรับประชาชน
การสงกําลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา
คูมือวิศวกรไฟฟา NEW

300
320
270
160
200
470
160

รหัส

หมวด คุณภาพไฟฟา

12201 คุณภาพไฟฟา ชุดที่ 1 (ไฟตก-เพิ่ม, ฮารมอนิก, UPS, PF, ตอลงดิน)
12202 คุณภาพไฟฟา ชุดที่ 2 (ไฟตก-เพิ่ม, ฮารมอนิก, UPS, PF, ตอลงดิน)
12203 ระบบกําลังไฟฟาตอเนอง (ยูพีเอส) และเครองควบคุมคุณภาพไฟฟา

รหัส

310
130
240

หมวด สิ่งแวดลอม - สุขาภิบาล

13101 การจัดการสิ่งแวดลอมดานอุตสาหกรรม
13103 เทคโนโลยีระบบทอสุขภัณฑ
13105 การผลิตน้ําสําหรับอุตสาหกรรม

รหัส

350
320
335

หมวด วัสดุ - โลหะการ

13001 งานโลหะ
13002 การออกแบบงานหลอ
13005 คูมือการเชอม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)

รหัส

215
235
250

หมวด อุปกรณวัด - ควบคุม

12302 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1
12303 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
12304 การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3

รหัส

จํานวน เปนเงิน
เลม

280
350
230

หมวด วิศวกรรมทั่วไป

13401 ความรูเบื้องตน วิศวกรรมงานระบบ
13404 การคํานวณเชิงเลข (Numerical Computation)

250
320

รวมเปนเงิน

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไมระบุชอผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน
การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
u เมอทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย

u
u

สําหรับบุคคลทั
คาจั่วดไปสงเสี50ยคบาท
าจัดสง 50 บาท
www.me.co.th

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลลทาพระ
เลขที่
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตากสิน
เลขที่
ธนาคารยูโอบี
สาขาถนนกรุงธนบุรี
เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่

158-0-82377-9
765-2-59700-3
055-2-30081-7
940-103-096-0
153-1-25818-2

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)
การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย
หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

สิงหาคม 2562

3

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พรอมสอบถามหนังสือที่ตองการ
รหั ส หมวด ปรั บ อากาศ-ทํ า ความเย็ น

ราคา

30202 เทคนิคการติดตั้งเครองปรับอากาศขนาดเล็ก
30203 เครองทําความเย็นและเครองปรับอากาศ NEW
40201 การทําความเย็นและการปรับอากาศ

150
250
250

รหั ส

จํานวน
เลม

เปนเงิน

รหั ส หมวด จั ด การทางวิ ศ วกรรม

ราคา

31201
41206
41207
41208
41210

148
200
200
280
195

การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีน ดวยระบบ ERP
3 ส กาวแรกสูคุณภาพและกําไร
การออกแบบและวางผังโรงงาน
การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม
7 จุดบอดแฝงทีข่ ดั ขวางการเพิม่ ผลผลิตของโรงงาน

จํานวน เปนเงิน
เลม

หมวด นิ ว แมติ ก - ไฮดรอลิ ก

30503
30504
30601
30603
30604
30605
30606
30607
30608
40602
40603

หลักการและเทคนิคใชงานไฮดรอลิก
110
ไฮดรอลิกส
135
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
285
นิวเมติกอุตสาหกรรม
150
ชิ้นสวนเครองกล NEW
185
คณิตศาสตรเครองกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) NEW 95
การออกแบบเครองจักรกล เลม 1พรอมเฉลย NEW 350
การออกแบบเครองจักรกล เลม 2 NEW
350
350
คัมภีรการใชงาน หุนยนต : Robot NEW
นิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
135
นิวแมติกสและนิวแมติกสไฟฟาเบื้องตน
220

รหั ส หมวด บํ า รุ ง รั ก ษา
31301
31302
31306
31308

การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครองจักร
งานบํารุงรักษาเครองจักรกล
การบริหารงานบํารุงรักษา
การบํารุงรักษา

160
180
180
120

รหั ส หมวด วิ ศ วกรรมไฟฟ า
รหั ส

32002
32004
32005
32006
42002
42005
42006
42007
42009
42010
42011
42012
42013
42014
42015
42016
42017
42018
42019

หมวด วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล

30103
30104
30105
40103
40104

พื้นฐานทางชาง
วัดละเอียด (รหัสวิชา 2102-2004)
งานฝกฝมือ 1 (รหัสวิชา 2100-1003)
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน (รหัสวิชา 2100-1001)
งานเครองกลเบื้องตน (รหัสวิชา 2100-1008)

220
155
250
79
78

33401
33403
33405
33407
43401
43403
43404

หุนยนตอุตสาหกรรม
แมคคาทรอนิกสเบื้องตน
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
เครองมือวัดเมคคาทรอนิกส (รหัสวิชา 2127-2004)
เมคาทรอนิกส เบื้องตน
หลักการและการใชงานเครองมือวัด
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย

195
195
185
185
180
200
200

รหั ส หมวด วิ ศ วกรรมทั่ ว ไป

รหั ส หมวด ศั พ ท ช  า ง
33404 เรียนรูและใชงานเครองมือชางอยางถูกวิธี

185

แบตเตอรี่และเครองชารจไฟ
การสงและจายกําลังไฟฟา
การออกแบบระบบไฟฟา
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ
การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟาตามมาตรฐาน
เครองกลไฟฟากระแสตรง
โรงตนกําลังไฟฟา (ฉบับปรับปรุง)
วงจรไฟฟากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)
เครองกลไฟฟากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
วงจรไฟฟากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
วงจรไฟฟากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)
มอเตอรไฟฟาและการควบคุม
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)
เครองกลไฟฟากระแสตรง
เครองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)
เครองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
หมอแปลงไฟฟา (รหัสวิชา 2104-2104)

รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไมระบุชอผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน
การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
u เมอทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย
u
u

สําหรับบุคคลทั
คาจั่วดไปสงเสี50ยคบาท
าจัดสง 50 บาท

4 สิงหาคม 2562

85
220
195
77
135
250
150
165
130
78
78
88
290
78
106
103
69
79
96

รวมเป็นเงิน

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลลทาพระ
เลขที่
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตากสิน
เลขที่
ธนาคารยูโอบี
สาขาถนนกรุงธนบุรี
เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่

158-0-82377-9
765-2-59700-3
055-2-30081-7
940-103-096-0
153-1-25818-2

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)
การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย
หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน
www.me.co.th

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พรอมสอบถามหนังสือที่ตองการ
รหั ส หมวด สื่ อ สาร-อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส

ราคา

32103 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

250

จํานวน
เลม

รหั ส หมวด อุ ป กรณ วั ด -ควบคุ ม
32304
32305
42301
42302

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
โปรแกรม CNC สําหรับการควบคุมเครองจักรดวยคอม

ระบบ PLC
เทคโนโลยีซีเอ็นซี

270
229
260
175

เปนเงิน

รหัส หมวด วัสดุ-โลหะการ

ราคา

33001
33004
33007
33008
43001
43003
43004
43005
43006
43007
93001

โลหะวิทยาเบื้องตน
วัสดุวิศวกรรม ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
วัสดุชางอุตสาหกรรม
งานเชอมและโลหะแผน
งานขึ้นรูปโลหะ เลมที่ 1 แมพิมพ โลหะแผน
งานขึ้นรูปโลหะ เลม 2
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
การออกแบบแมพิมพ
การออกแบบจิกและฟกซเจอร
เทคโนโลยีพลาสติก
กลศาตรของวัสดุ

รหัส

หมวด วิ ศ วกรรมโยธา-ก อ สร า ง

33202
33204
33205
43203
43205
43206
43207
43208
43209
43210
93201
93202

การประมาณราคางานวิศวกรรมกอสราง
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
เครองจักรกลงานไม (มีแผน+เฉลย)
การประมาณราคากอสราง
งานกออิฐและงานฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ)
เทคนิคการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมการเดินทอและตั้งเครองสุขภัณฑ
ออกแบบตกแตงภายใน
อานแบบเขียนแบบงานโครงสราง (รหัสวิชา 2106-2003)

จํานวน เปนเงิน
เลม

195
320
160
190
180
250
220
180
150
230
300

รหัส หมวด ยานยนต / เครื่ อ งยนต
30704
30706
30307
30708
30709
30710
30711
30712
30713
30716
30717
30719
30720
30721
30722
40701
40703
40704
40705

งานไฟฟารถยนต
งานเครองยนตดีเซล
บํารุงรักษารถยนต
งานปรับอากาศรถยนต
ขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ
งานเครองยนต
ขับได ซอมเปน อยางมืออาชีพ
งานเครองยนตเบื้องตน
งานปรับอากาศรถยนต
การแกปญหาชางยนต
เชื้อเพลิงและสารหลอลน
งานวัดละเอียดชางยนต (มีแผน+เฉลย)
เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
งานสงกําลังรถยนต (มีแผน+เฉลย)
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน (รหัสวิชา 2100-1007) NEW

เครองยนตแกสโซลีน
เครองยนตหัวฉีด EFI (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม )
ปฏิบัติระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
ทฤษฎีระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส

180
160
125
230
130
180
195
95
185
230
250
180
195
255
78
200
200
80
100

รหั ส

อานแบบเขียนแบบงานสถาปตยกรรม (รหัสวิชา 2106-2002)

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตารางออกแบบโครงสรางอาคาร

หมวด คอมพิ ว เตอร

32404 การสอสารขอมูลและเครือขาย
32405 ระบบฐานขอมูล
42401 SolidWorks 2013 Handbook + ฟรี CD
รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไมระบุชอผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน
การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
u เมอทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย
u
u

สําหรับบุคคลทั
คาจั่วดไปสงเสี50ยคบาท
าจัดสง 50 บาท
www.me.co.th

240
195
113
330
200
150
240
110
91
96
300
300

115
219
365
รวมเป็นเงิน

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลลทาพระ
เลขที่
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตากสิน
เลขที่
ธนาคารยูโอบี
สาขาถนนกรุงธนบุรี
เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่

158-0-82377-9
765-2-59700-3
055-2-30081-7
940-103-096-0
153-1-25818-2

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)
การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย
หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน

สิงหาคม 2562

5

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
ชอ-นามสกุล............................................................................................................................................................ ที่อยู........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท........................................................................................... โทรสาร.............................................................................................. E-mail................................................................................................

รหั ส หมวด บริ ห ารทั่ ว ไป

34001
34002
34004
44003
44004
44305
44306

การจัดการทรัพยากรมนุษย
เกษียณเร็ว เกษียณรวย Retire Young Retire
พรีเซนตงานใหเปนเลิศ

การสงเสริม TQM กับภาระหนาที่ของผูบริหารระดับสูง

27 คําถาม คนหาคุณคาของชีวิต
อัศจรรย วันที่สมองประทับใจ
จําเกง จําแมน จํานาน

ราคา

จํานวน
เลม

200
250
170
250
195
175
150

ลงทุนเพอชีวิต ดวยหุน
เลนหุนในภาวะวิกฤติ
วอรเรน บัฟเฟตต สอนลงทุน

90 วัน ออมเปลีย่ นชีวตื

รหั ส หมวด สิ่ ง แวดล อ ม/สุ ข าภิ บ าล

ราคา

30301
93101
93102
93103
93104
93105
93106
93107
93109
93110
93111
93112
93113
93114

250
150
300
200
500
400
500
100
400
100
300
200
300
400

คูมืองานทอ: Piping Quick Reference
วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 1
วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 2
วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 3
วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 4
วิศวกรรมการกําจัดนํ้าเสีย เลม 5
การบําบัดนํ้าเสีย
การออกแบบโรงบําบัดนํ้าเสีย
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมประปา
การออกแบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 1
การออกแบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร เลม 2
ของเสียอันตราย

44202
44203
44204
44205

170
185
250
180

สารพิษในชีวิตประจําวัน ฉบับการตูน
รอใหถึงเกษียณก็สายเสียแลว
ทําตามใจหางไกลโรค
ภูมิคุมกัน บอดี้การดสวนตัว

250
200
180
250

รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไมระบุชอผูรับหนังสือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบถาการจัดสงหนังสือไมถึงมือทาน
การขายหนังสือ ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย และไมมีภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
u เมอทานสงเอกสารการสั่งซื้อ / พรอมการชําระเงินแลว ถาไมไดรับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดตอกลับดวย
u
u

สําหรับบุคคลทั
คาจั่วดไปสงเสี50ยคบาท
าจัดสง 50 บาท

6 สิงหาคม 2562

จํานวน เปนเงิน
เลม

รหั ส หมวด สุ ข ภาพ-อาหาร

รหั ส หมวด การเงิ น -การลงทุ น
34402
34403
34404
44401

เปนเงิน

รวมเป็นเงิน

การชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ในนามบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด
เงินสด กรณีชําระที่ บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด เทานั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลลทาพระ
เลขที่
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตากสิน
เลขที่
ธนาคารยูโอบี
สาขาถนนกรุงธนบุรี
เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจาตากสิน เลขที่

158-0-82377-9
765-2-59700-3
055-2-30081-7
940-103-096-0
153-1-25818-2

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผานธนาคาร ผู โอนเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินดวย)
การโอนเงินกรุณาสงไปรษณีย อีเมล ใบนําฝากเงินเขาบัญชี (Pay in) มาพรอมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจงใหทราบดวย
หมายเหตุ : ขออภัยไมมบี ริการพนักงานเก็บเงิน
www.me.co.th

