ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พร้อมสอบถามหนังสือที่ต้องการ

ราคา จำ�เล่นวน
ม เป็นเงิน

รหัส

หมวด วิศวกรรมเครื่องกล 					

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

เครื่องกล ชุดที่ 1 (เครื่องมือวัดและควบคุม, การลำ�เลียง,วัสดุและอุปกรณ์, เครื่องกลทั่วไป)		
220
เครื่องกล ชุดที่ 2 (เครื่องมือวัดและควบคุม, การลำ�เลียง,เครื่องมือช่าง, เครื่องกลทั่วไป)		
180
เครื่องกล ชุดที่ 3 (เครื่องมือวัดและควบคุม, รถยนต์, ระบบปรับอากาศ, ไฮดรอลิก, ท่อ, วาล์ว)		
220
เครื่องกล ชุดที่ 4 (ระบบไอน�้ำ, ท�ำความเย็น-ปรับอากาศ, ปั๊ม-เครื่องอัดอากาศ, ท่อ, วาล์ว, กลไก)		
185
220
เครื่องกล ชุดที่ 5 (ระบบไอน�ำ้ , ระบบท�ำความเย็น, ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ, ท่อ-วาล์ว, เครื่องกลทั่วไป)		
220
เครื่อ งกล ชุดที่ 6 (ระบบไอน�ำ้ , ความร้อน, ท�ำความเย็น, ปรับอากาศ, เครื่องอัดอากาศ, ท่อ, วาล์ว, ปัม๊ , ซีล)		
เครื่องกล ชุดที่ 7 (เทคโนโลยีน่ารู้, โลหะ, ความรู้เชิงช่าง, วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี)		
230
เครื่องกล ชุดที่ 8 (เครื่องกลทั่วไป, เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบขนถ่ายวัสดุ, บริหารการผลิต)		
240
เครื่องกล ชุดที่ 9 (ระบบท่อ, ระบายอากาศ, ทำ�ความร้อน)			
190
เครื่องกล ชุดที่ 10 (วัดการไหล, ไฮดรอลิก)			
195
เครื่องกล ชุดที่ 11 (ปั๊ม, ตลับลูกปืน, เสียงรบกวน)			
155
เครื่องกล ชุดที่ 12 (รถยนต์, เครื่องยนต์, การหล่อลื่น)			
155
คู่มือวิศวกรเครื่องกล
(หนังสือมีตำ�หนิ ลดจากราคาปก 600 บาท)			510
คู่มือถังรับแรงดัน Pressure Vessel Handbook			
600

10201
10202
10203
10204

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1 ( การทำ�ความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบส่งลม, การระบายอากาศ, คูลลิง่ ทาวเวอร์)		
ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 (พื้นฐานการปรับอากาศ, คูลลิ่งทาวเวอร์, การประหยัดพลังงาน,)		
ระบบปรับอากาศ-ทำ�ความเย็น ชุดที่ 3 (ทำ�ความเย็น, ปรับอากาศ, ระบายอากาศ) 		
ระบบปรับอากาศ-ทำ�ความเย็น ชุดที่ 4 (ทำ�ความเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร์, บำ�รุงรักษา)		

125
165
260
280

10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม (ชุดที่ 1)
			
ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม (ชุดที่ 2)
		
ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม (ชุดที่ 3) 			
ระบบท่อ วาล์ว ปั๊ม (ชุดที่ 4) 			
คู่มือท่ออุตสาหกรรม			
วิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม
(หนังสือมีตำ�หนิ ลดจากราคาปก 420 บาท) 		
คู่มือการเลือกใช้วาล์ว			

230
270
272
286
280
357
350

10401 ระบบควบคุมสำ�หรับ การทำ�ความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ		
10402 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน สำ�หรับอุตสาหกรรม			
10403 ระบบความร้อน และไอน�้ำ ชุดที่ 1			
10404 คู่มือฉนวนความร้อน			
ยานยนต์ - เครื่องยนต์

500
480
295
260

รหัส

รหัส

รหัส

หมวด ปรับอากาศ-ทำ�ความเย็น

หมวด ทอ - วาลว - ปั๊ม

หมวด ความร้อน - ฉนวน

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไม่ระบุชื่อผู้รับหนังสือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าการจัดส่งหนังสือไม่ถึงมือท่าน
การขายหนังสือ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เมื่อท่านส่งเอกสารการสั่งซื้อ / พร้อมการชำ�ระเงินแล้ว ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับด้วย



สำ�หรับบุคคลทั
ค่าจั่วดไปส่งเสี50ยค่บาท
าจัดส่ง 50 บาท

รวมเป็นเงิน

การช�ำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

เงินสด กรณีชำ�ระที่ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่ 158-0-82377-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 765-2-59700-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตากสิน
เลขที่ 055-2-30081-7

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย)
การโอนเงินกรุณาส่งไปรษณีย์ อีเมล ใบนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี (Pay in) มาพร้อมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจ้งให้ทราบด้วย
หมายเหตุ : ขออภัยไม่มบี ริการพนักงานเก็บเงิน

มกราคม 64

1

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พร้อมสอบถามหนังสือที่ต้องการ
10702 เทคนิคยานยนต์		
10703 เคาะพ่นสีรถยนต์
(ตำ�หนิที่ปก ลดจากราคาปก 290 บาท)

รหัส

หมวด ขนถ่าย - ขนส่ง - ขนย้าย

จำ�นวน เป็นเงิน
เล่ม
350		
261		

11001
11002
11003
11004

ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 1 (อุปกรณ์ขนถ่าย, เครน, โซ่ลำ�เลียง, กระพ้อ, การกำ�จัดฝุ่น)		
ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 2 (ขนถ่ายวัสดุด้วยลม, สายพานลำ�เลียง, ขนถ่ายวัสดุทั่วไป)		
ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 3 (สายพานลำ�เลียง, โซ่ลำ�เลียง, เครน, ขนถ่ายวัสดุด้วยลม) 		
ขนถ่ายวัสดุ ชุดที่ 4 (สายพานลำ�เลียง, โซ่ลำ�เลียง, กระพ้อลำ�เลียง, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ)		

260		
205		
240		
245		

11101 การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 1 (HVAC, เตาเผา-อบ, ไอน�้ำ-ความร้อน, ระบบไฟฟ้า)
11102 การประหยัดพลังงาน ชุดที่ 2 (HVAC, ระบบลมอัด, ไอน�้ำ-ความร้อน, ระบบไฟฟ้า)		

240
255		

รหัส

หมวด ยานยนต์ - เครื่องยนต์

รหัส

ราคา

หมวด ประหยัดพลังงาน - จัดการพลังงาน

รหัส

หมวด จัดการทางวิศวกรรม

11201
11202
11203
11204
11205

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 (จิตวิทยาการบริหาร, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล (ตำ�หนิที่ปก ลดจากราคาปก 165 บาท) 149		
170		
การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, การบำ�รุงรักษา)		
การควบคุมคุณภาพ สำ�หรับนักบริหาร และกรณีศึกษา		
320		
สู่ความเป็นเลิศในการผลิต และธุรกิจ กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี		
680		
การบริหารในแบบของ ตัวเอง			70		

11301
11302
11303
11304
11305

เทคนิคการบำ�รุงรักษา ชุดที่ 1 		
การจัดการบำ�รุงรักษาสำ�หรับงานอุตสาหกรรม		
ระบบบำ�รุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัต		
ิ
เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเพื่องานบำ�รุงรักษา		
การบ�ำรุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ (Reliability Centered Maintenance) NEW		

300
280		
350		
370		
250		

12001
12002
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010

ไฟฟ้า ชุดที่ 1
(หนังสือมีตำ�หนิ ลดจากราคาปก 120 บาท) 		
ไฟฟ้า ชุดที่ 2
(หนังสือมีตำ�หนิ ลดจากราคาปก 140 บาท) 		
ไฟฟ้า ชุดที่ 4 (เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า, ระบบไฟส่องสว่าง, อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้าทัว่ ไป)		
ไฟฟ้า ชุดที่ 5 (การวัด, การควบคุม, การผลิต)		
ไฟฟ้า ชุดที่ 6 (มอเตอร์, เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า, หม้อแปลง)		
ไฟฟ้า ชุดที่ 7 (ไฟฟ้าทั่วไป, ต่อลงดิน, ฮาร์มอนิก) 		
มอเตอร์ และระบบขับเคลื่อน ชุดที่ 1		
ระบบผลิต และจัดการไฟฟ้า ชุดที่ 1		
การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 1 		
วิศวกร

102		
119		
180		
160		
165		
195		
310		
305		
265		

รหัส

รหัส

หมวด บำ�รุงรักษา

หมวด วิศวกรรมไฟฟา

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไม่ระบุชื่อผู้รับหนังสือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าการจัดส่งหนังสือไม่ถึงมือท่าน
การขายหนังสือ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เมื่อท่านส่งเอกสารการสั่งซื้อ / พร้อมการชำ�ระเงินแล้ว ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับด้วย



สำ�หรับบุคคลทั
ค่าจั่วดไปส่งเสี50ยค่บาท
าจัดส่ง 50 บาท

2 มกราคม 64

รวมเป็นเงิน
การช�ำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

เงินสด กรณีชำ�ระที่ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่ 158-0-82377-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 765-2-59700-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตากสิน
เลขที่ 055-2-30081-7

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย)
การโอนเงินกรุณาส่งไปรษณีย์ อีเมล ใบนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี (Pay in) มาพร้อมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจ้งให้ทราบด้วย
หมายเหตุ : ขออภัยไม่มบี ริการพนักงานเก็บเงิน
www.me.co.th

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด
วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พร้อมสอบถามหนังสือที่ต้องการ
ราคา

จำ�นวน เป็นเงิน
เล่ม

รหัส

หมวด วิศวกรรมไฟฟา

12011
12013
12014
12015
12016
12017
12018

การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2			300
พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1			320		
คู่มือการลดค่าไฟฟ้า		
270		
คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำ�หรับประชาชน		
160		
การส่งกำ�ลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ		
200		
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า		
470		
160		
คู่มือวิศวกรไฟฟ้า NEW		

รหัส

หมวด คุณภาพไฟฟ้า

12201 คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 1 (ไฟตก-เพิ่ม, ฮาร์มอนิก, UPS, PF, ต่อลงดิน) 		
12202 คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 2 (ไฟตก-เพิ่ม, ฮาร์มอนิก, UPS, PF, ต่อลงดิน) 		
12203 ระบบกำ�ลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (ยูพีเอส) และเครื่องควบคุมคุณภาพไฟฟ้า		

215		
235		
250		

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

350					
320		
335		

13001 งานโลหะ		
13005 คู่มือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)		

310		
240		

รหัส

รหัส

รหัส

หมวด อุปกรณ์วัด - ควบคุม

หมวด วัสดุ - โลหะการ

หมวด สิ่งแวดล้อม - สุขาภิบาล

13101 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม		
13105 การผลิตน้ำ�สำ�หรับอุตสาหกรรม		

รหัส

280		
230

หมวด วิศวกรรมทั่วไป

13401 ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ
		
250		
320		
13404 การคำ�นวณเชิงเลข (Numerical Computation) 		

รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไม่ระบุชื่อผู้รับหนังสือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าการจัดส่งหนังสือไม่ถึงมือท่าน
การขายหนังสือ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เมื่อท่านส่งเอกสารการสั่งซื้อ / พร้อมการชำ�ระเงินแล้ว ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับด้วย



สำ�หรับบุคคลทั
ค่าจั่วดไปส่งเสี50ยค่บาท
าจัดส่ง 50 บาท
www.me.co.th

การช�ำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

เงินสด กรณีชำ�ระที่ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่ 158-0-82377-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 765-2-59700-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตากสิน
เลขที่ 055-2-30081-7

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย)
การโอนเงินกรุณาส่งไปรษณีย์ อีเมล ใบนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี (Pay in) มาพร้อมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจ้งให้ทราบด้วย
หมายเหตุ : ขออภัยไม่มบี ริการพนักงานเก็บเงิน

มกราคม 64

3

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พร้อมสอบถามหนังสือที่ต้องการ
รหั ส หมวด ปรั บ อากาศ-ท� ำ ความเย็ น

ราคา

30202 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก		
30203 เครื่องทำ�ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ NEW		
40201 การทำ�ความเย็นและการปรับอากาศ		

150
250
250

รหั ส

จำ�นวน
เล่ม

รหั ส หมวด จั ด การทางวิ ศ วกรรม

31201
31202
41207
41208
41210

หมวด นิ ว แมติ ก - ไฮดรอลิ ก

30503
30603
30604
30605
30606
30608
40602
40603

เป็นเงิน

หลักการและเทคนิคใช้งานไฮดรอลิก		 110
นิวเมติกอุตสาหกรรม		 150
ชิ้นส่วนเครื่องกล NEW		 185
คณิตศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) NEW 95		
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1พร้อมเฉลย NEW 350
คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ : Robot NEW		 350
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น		 135
นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น		 220

การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีน ด้วยระบบ ERP		
กรรมวิธีการผลิต		
การออกแบบและวางผังโรงงาน		
การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่		
7 จุดบอดแฝงทีข่ ดั ขวางการเพิม่ ผลผลิตของโรงงาน 		

ราคา

148
96		
200		
280
195

จำ�นวน เป็นเงิน
เล่ม

รหั ส หมวด บ� ำ รุ ง รั ก ษา
31306 การบริหารงานบำ�รุงรักษา		
31308 การบำ�รุงรักษา		

180
120

รหั ส หมวด วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
รหั ส

32004
32006
42005
42006
42010
42011
42015
42016
42017

หมวด วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล

30104 วัดละเอียด (รหัสวิชา 2102-2004)		
30105 งานฝึกฝีมือ 1 (รหัสวิชา 2100-1003) 		

155
250

รหั ส หมวด วิ ศ วกรรมทั่ ว ไป
33405
33407
43403
43405

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 		
เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2127-2004)
หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัด		
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย		

185
185
200
280

รหั ส หมวด ศั พ ท์ ช ่ า ง

44308 ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ		

42020 เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)		

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไม่ระบุชื่อผู้รับหนังสือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าการจัดส่งหนังสือไม่ถึงมือท่าน
การขายหนังสือ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เมื่อท่านส่งเอกสารการสั่งซื้อ / พร้อมการชำ�ระเงินแล้ว ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับด้วย



สำ�หรับบุคคลทั
ค่าจั่วดไปส่งเสี50ยค่บาท
าจัดส่ง 50 บาท

4 มกราคม 64

220
77		
250
150
78		
78		
106
103
69		
230

350
รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด

การส่งและจ่ายกำ�ลังไฟฟ้า		
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น		
การออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน		
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง		
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ) 		
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ) 		
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008) 		
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง		
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

รวมเป็นเงิน

การช�ำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

เงินสด กรณีชำ�ระที่ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่ 158-0-82377-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 765-2-59700-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตากสิน
เลขที่ 055-2-30081-7

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย)
การโอนเงินกรุณาส่งไปรษณีย์ อีเมล ใบนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี (Pay in) มาพร้อมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจ้งให้ทราบด้วย
หมายเหตุ : ขออภัยไม่มบี ริการพนักงานเก็บเงิน
www.me.co.th

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

วิธีการสั่งซื้อ
1. add Line ID: @MYB0408V หรือ scan QR CODE
2. ทัก LINE พร้อมสอบถามหนังสือที่ต้องการ
รหั ส หมวดวิ ท ยาศาสตร์

ราคา

44010 DNA ฉบับการ์ตูน		
44011 พลังงาน ฉบับการ์ตูน		

250
235

รหั ส หมวด อุ ป กรณ์ วั ด -ควบคุ ม

42301 ระบบ PLC 		
42302 เทคโนโลยีซีเอ็นซี		

จำ�นวน
เล่ม

เป็นเงิน

รหัส หมวด วัสดุ-โลหะการ

ราคา

33001 โลหะวิทยาเบื้องต้น		
33004 วัสดุวิศวกรรม ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม		
33007 	วัสดุช่างอุตสาหกรรม		
33008 งานเชื่อมและโลหะแผ่น		
33009 งานฉีดพลาสติก		
43001 งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์ โลหะแผ่น		
43004 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก		
43005 การออกแบบแม่พิมพ์		
43007 เทคโนโลยีพลาสติก		
43008 การออกแบบจิกและฟิกซ์เจอร์		
43009 ออกแบบแม่พิมพ์ โลหะ		
		

260
175

			

จำ�นวน เป็นเงิน
เล่ม

195
320
160
190
220
180
220
180
230
250
250

รหัส หมวด ยานยนต์ / เครื่ อ งยนต์
30704
30707
30709
30711
30713
30716
30717
30719
30723
30724
30725
40704
40705

งานไฟฟ้ารถยนต์		
บ�ำรุงรักษารถยนต์		
ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ		
ขับได้ ซ่อมเป็น อย่างมืออาชีพ		
งานปรับอากาศรถยนต์ 		
การแก้ปัญหาช่างยนต์ 		
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น		
งานวัดละเอียดช่างยนต์ (มีแผน+เฉลย) 		
คู่มือซ่อมและบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ 		
งานจักรยานยนต์		
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ NEW		
ปฏิบัติระบบฉีดน้ำ�มันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีระบบฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 		

180
125
130
195
185
230
250
180
170
190
270
80
100

รหัส

หมวด วิ ศ วกรรมโยธา-ก่ อ สร้ า ง

20001
33204
33205
33206
43203
43206
93201
93202

อ่านแบบเขียนแบบงานโครงสร้าง

รหั ส

หมวด คอมพิ ว เตอร์

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก		
เครื่องจักรกลงานไม้ (มีแผน+เฉลย) 		
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
การประมาณราคาก่อสร้าง 		
เทคนิคการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก		
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร		

32405 ระบบฐานข้อมูล		
32406 เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร		
32407 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		
รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไม่ระบุชื่อผู้รับหนังสือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าการจัดส่งหนังสือไม่ถึงมือท่าน
การขายหนังสือ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เมื่อท่านส่งเอกสารการสั่งซื้อ / พร้อมการชำ�ระเงินแล้ว ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับด้วย



สำ�หรับบุคคลทั
ค่าจั่วดไปส่งเสี50ยค่บาท
าจัดส่ง 50 บาท
www.me.co.th

91		
195
113
250
330
150
300
300

219
229
250
รวมเป็นเงิน

การช�ำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

เงินสด กรณีชำ�ระที่ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่ 158-0-82377-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 765-2-59700-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตากสิน
เลขที่ 055-2-30081-7

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย)
การโอนเงินกรุณาส่งไปรษณีย์ อีเมล ใบนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี (Pay in) มาพร้อมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจ้งให้ทราบด้วย
หมายเหตุ : ขออภัยไม่มบี ริการพนักงานเก็บเงิน

มกราคม 64

5

ใบสั่งซื้อหนังสือ บริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................ ที่อยู่........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................................................... โทรสาร.............................................................................................. E-mail................................................................................................

รหั ส หมวด บริ ห ารทั่ ว ไป

34001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์		
34004 พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ		

ราคา

200
170

จำ�นวน
เล่ม

77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 862 1396
E-mail :member@me.co.th www.me.co.th
(BTS สถานีกรุงธนบุรี ทางออก1)
กรณีที่ไม่ระบุชื่อผู้รับหนังสือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถ้าการจัดส่งหนังสือไม่ถึงมือท่าน
การขายหนังสือ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เมื่อท่านส่งเอกสารการสั่งซื้อ / พร้อมการชำ�ระเงินแล้ว ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
และหนังสือภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับด้วย



สำ�หรับบุคคลทั
ค่าจั่วดไปส่งเสี50ยค่บาท
าจัดส่ง 50 บาท

6 มกราคม 64

ราคา

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

250
150
300
170		
400
500		
400
100
300
200
300
400

34202
34203
34204
34205
44204
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รวมเป็นเงิน

บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด

จำ�นวน เป็นเงิน
เล่ม

รหั ส หมวด สิ่ ง แวดล้ อ ม/สุ ข าภิ บ าล
คู่มืองานท่อ: Piping Quick Reference		
วิศวกรรมการก�ำจัดน�้ำเสีย เล่ม 1		
วิศวกรรมการก�ำจัดน�้ำเสีย เล่ม 2		
วิศวกรรมการก�ำจัดน�้ำเสีย เล่ม 3 (หนังสือต�ำหนิ ปก 200 บาท)
วิศวกรรมการก�ำจัดน�้ำเสีย เล่ม 5		
การบ�ำบัดน�้ำเสีย		
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม		
วิศวกรรมประปา		
การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1		
การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2		
ของเสียอันตราย		

รหั ส หมวด สุ ข ภาพ-อาหาร

รหั ส หมวด การเงิ น -การลงทุ น
34407 ขายดี ล้านแตก		

เป็นเงิน

น้ำ�อุ่นธรรมดา 1 แก้ว		
พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่มที่ 2		
ระบบร่างกายมนุษย์		
นอนเปลี่ยนชีวิต Why We Sleep		
ทำ�ตามใจห่างไกลโรค		

145
200
199
465
180

รวมเป็นเงิน

การช�ำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จ�ำกัด

เงินสด กรณีชำ�ระที่ บริษัท เอ็มแอนด์อี จำ�กัด เท่านั้น
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนตากสิน
เลขที่ 158-0-82377-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
เลขที่ 765-2-59700-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาตากสิน
เลขที่ 055-2-30081-7

โอนเงินวันที่........................................ (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ โอนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วย)
การโอนเงินกรุณาส่งไปรษณีย์ อีเมล ใบนำ�ฝากเงินเข้าบัญชี (Pay in) มาพร้อมกับใบสัง่ ซือ้ หนังสือ และโทรแจ้งให้ทราบด้วย
หมายเหตุ : ขออภัยไม่มบี ริการพนักงานเก็บเงิน
www.me.co.th

