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รายละเอียดต่าง ๆ ของข้ อมูล ดังภาพ

หน้ าข้ อมูลจะแสดงชื่อเรื่ อง ลิงค์สาหรับดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลฉบับ
เต็ม CAS Section (ถ้ ามี) เนือ้ หาที่สมั พันธ์ กับข้ อมูล (Related
Content) ลิงค์ข้อมูลอื่นจากผู้เขียนข้ อมูลนี ้ (Other ACS content
by these authors)
หรื อ
 การเปิ ดดูไฟล์เอกสารฉบับเต็ม .pdf ให้ คลิก
เพื่อเปิ ดไฟล์ หากต้ องการบันทึกไฟล์ ให้ คลิก File
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