
รายการหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน  
ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัต ิ(ปรับราคา 06-12-2557) 

ล าดับที ่ ชื่อหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน จ านวนเลม่ ราคา 
(บาท) 

1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมสีิ่งทอ 1 (2542)  120 

2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องการย้อมสีแบบต่อเนื่องส าหรับผ้าใยผสมพอลิเอสเตอร์ 
และเซลลูโลส (2542) 

 150 

3 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการทางเคมสีิ่งทอ 2 (2542)  250 

4 ER3: Concept in Modern Dyeing (2535)   150 

5 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เส้นใย (2542)  20 

6 The Method of Improvement Productivity and Quality in Dyeing and Finishing 
Factory (2533)  

 120 

7 เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลติในโรง
ย้อม (2541)  

 200 

8 คู่มือนักย้อมส:ี ข้อมูลที่ส าคญัที่นักศึกษาเคมีสิ่งทอควรรู้ (ปป 2548)  100 

9 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ระบบทางเคมสีิ่งทอเชิงวิศวกรรม (หัวข้อ
เรื่องการปรับปรุงและเพิ่มผลผลติในโรงย้อม) (2542) 

 150 

10 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการย้อมเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยไนล่อน (2542)   150 

11 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการท าความสะอาดและการฟอกขาวเส้นใยโปรตีน และเส้นใย
สังเคราะห์ (2542) 

 50 

12 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องบรรยายภาพรวมการตกแต่งส าเรจ็สิ่งทอ (2542)  100 

13 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการตกแต่งส าเรจ็เชิงกล (2542)  100 

14 คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซตต์่างๆ ทางด้านสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เสื้อ-ผา้ส าเร็จรูป แฟช่ัน เส้นใย
สังเคราะห์ วัสดศุาสตร์ หน่วยงานราชการไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย หรือ
คนไทยเป็นเจ้าของ (2542) (กรุณาสั่งซื้อรายการที่ 33 แทน) 

- - 

15  หลักการพิมพ์เสนอโครงการวิชา Pre-Project (2543)  20 

16 CBST (Identification of Textile Materials) คู่มือครูฝึก, คู่มือผูร้บัการฝึก, ทฤษฎี, ตารางการ
ฝึก, ข้อสอบ (ครบชุด) (2543) 

- - 

17 CBST เรื่อง การเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดีย่ว คู่มือครฝูึก, คู่มือผู้รบัการฝึก, ทฤษฎี, ตารางการ
ฝกึ, ข้อสอบ (ครบชุด) (2543) 

- - 

18 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเ์ส้นใย (ปป ครั้ง 4 2553)  150 

19 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการพิมพ์วัสดุสิ่งทอ (2543)  120 

20  หลักการพิมพ์เสนอโครงการวิชา Project (2543)  50 

21 สารช่วยทางสิ่งทอ (2544)  120 

22 กระบวนการย้อมสสีิ่งทอ 2 (2544)  120 

23 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาระบบการตกแต่งสิ่งทอ 2 (2554)  150 

24 คู่มือรวบรวมที่อยู่ของเว็บไซตต์่างๆ ด้านสิ่งทอและเคมสีิ่งทอ (เล่มที ่2) (กรุณาสั่งซื้อรายการที่ 
33 แทน) 

- - 

25 กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ (Textile Chemical Processing) (2545)   300 



ล าดับที ่ ชื่อหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน จ านวนเลม่ ราคา 
(บาท) 

26 ระบบการย้อมสิ่งทอ 1 (เครื่องย้อมวัสดสุิ่งทอ) (2545)  100 

27 ข้อมูลความปลอดภยัเกี่ยวกับการใช้สารเคมีด้านสิ่งทอ (Textile Material Safety Data 
Sheet; TMSDS) (2546) 

 250 

28 การจัดท ากิจกรรม 5ส และการจดัท าระบบคณุภาพ ISO 9001:2000 และ 2008 (2546)  120 

29 เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี สวทช. เรื่อง “นาโนเทคโนโลย ีความท้าทายของประเทศ
ไทย” หัวข้อเรื่อง “นาโนเทคโนโลยีในงานด้านสิ่งทอ และงานท่ีเกี่ยวข้อง” (inkjet-ภาพส)ี 
(2547) 

 100 

30 เอกสารประกอบการอบรมหลักสตูร “การเตรียมสิ่งทอ” เรื่อง การท าความสะอาดสิ่งทอ (2547)  120 

31 VCD การบรรยายเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ยาว 59 นาที) (2545) ปป.2557  200 

32 เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (2548)  100 

33 Hot Textile Websites (2548)   150 

34 สุดยอด...เทคนิคการจัดการในโรงย้อมและโรงพิมพ์สิ่งทอ (2549) ภาพส ี  300 

35 นาโนเทคโนโลยสี าหรับสิ่งทอ (ธ.ค. 2549) ภาพสี  250 

36 การเตรียมเส้นใยไหม (Sheet)  30 

37 การวิเคราะห์เส้นชนิดต่างๆ (Sheet)  70 

38 Silk : Queens of Fibers (The Concise Story) ภาษาอังกฤษ  70 

39 CT เทคโนโลยสีะอาดส าหรับโรงงานฟอกย้อมพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (2550)  200 

40 รายงานสรุปผลการทัศนศึกษาดูงาน โครงการ"การปรับปรุงเทคโนโลยีและเพิม่ผลผลิต ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ" ITMA 2007 Germany และ Politecnico di Torino Sede di Biella, 
Italy (2551) 

 200 

41 108 ปัญหาจริงจากโรงงานฟอกยอ้มพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (เล่มที่ 1) (2553)  200 

42 108 ปัญหาจริงจากโรงงานฟอกยอ้มพิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ (เล่มที่ 2) (2554)  200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ……..  เล่ม ……….. 

สนใจกรุณาติดต่อสั่งซ้ือได้ที่ คุณกาญจนา สาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ถนนรังสิต-นครนายก ต. คลองหก อ. ธญับุรี ปทุมธานี 12110 โทร. 081-431 9612 

(หากต้องการสั่งซ้ือกรุณาบวกค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ เล่มละ 20 บาท สั่งซื้อจ านวนมาก กรุณาโทรศัพท์ติดต่อก่อน)  
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เลขที ่บ/ช 453 1000 305  

ชื่อ บ/ช น.ส.กาญจนา สาลี ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ 
แจ้งการสั่งซ้ือมาทางโทรสาร 0 -2549 -3665 หรือโทร 0-2549-3565 โทร. 0 81431 9612 

หมายเหตุ ขอปรับราคาบางรายการ เนื่องจากต้นทุนการถ่ายเอกสาร การพิมพ์ด้วยเคร่ืองอิงค์เจ็ต (กรณีเล่มสี) มีราคาท่ีสูงข้ึน ขอบพระคุณท่ีอุดหนุน 
********************************************************* 

สถานทีจ่ัดส่ง 
ชื่อ..................................................นามสกลุ.......................................................... 
หน่วยงาน............................................................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ........................................................................................ 

 


