
1 35 '488432953 Kevin Allen Tompkins วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตวจภาษาก่อนตีพิมพ์                                6,000.00 21-ก.พ.-65 3020031827 1

2 52 '3101800013764 ร้าน ลักษมี วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ชุดสครับรุ่นพรีเมียมพร้อมปัก                                8,025.00 31-ม.ค.-65 3020031768 1

3 107 '1100600193753 นางสาว สุภัชชา ล้ําเลิศวาที วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างเหมาเก็บข้อมูล                              29,300.00 3-ก.พ.-65 3020031777 1

4 114 '1400200097938 จุฑารัตน์ นิลเขียว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร)                                7,047.00 3-ก.พ.-65 3020031778 1

5 123 '0105547025622 บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จํากัด วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม                              40,000.00 2-ก.พ.-65 3020031775 1

6 128 'CHE-115.694.943 MDPI วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตีพิมพ์ผลงานวิชาการ                              81,546.43 13-ม.ค.-65 3020031706 2

7 150 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์                              10,700.00 9-ก.พ.-65 3020031795 1

8 153 '1550600064534 นางสาว ศรัญญา ไชยกันทะ วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย                                2,400.00 17-ก.พ.-65 3020031814 1

9 156 '0105520012376 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทําวิจัย                                8,130.00 10-ก.พ.-65 3020031812 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 193,148.43

1 28 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี                              14,445.00 13-ม.ค.-65 3020031705 1

2 38 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี                            150,000.00 2-ธ.ค.-64 3020031558 4

3 43 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง                              27,820.00 24-ม.ค.-65 3020031753 1

4 60 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Apple MacBook Air                              42,800.00 24-ม.ค.-65 3020031751 1

5 61 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อ External harddisk                                9,897.50 24-ม.ค.-65 3020031750 1

6 65 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี                              45,731.80 28-ม.ค.-65 3020031765 1

7 71 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี                              12,840.00 24-ม.ค.-65 3020031752 1

8 73 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี                              12,305.00 28-ม.ค.-65 3020031764 1

9 78 '0105543037600 บริษัท เอ็น แอนด์ ที คอมเท็ค จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด                              50,825.00 28-ม.ค.-65 3020031766 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 9 366,664.30

1 59 '- หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเภสัชศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน                                  900.00 X - 5

59 '- หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเภสัชศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน                                2,100.00 X - 5

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะเภสัชศาสตร์ 1 3,000.00

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดํา เดือนธันวาคม 2564                                2,996.00 25-ต.ค.-65 3020031625 1

2 43 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการโปรแกรมสําหรับเขียนฯ                                  512.47 1-พ.ย.-64 3020031772 1

3 124 '1570100096160 นางสาวเมธิณี พิพัฒนา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย                              60,000.00 1-ธ.ค.-64 3020031820 1

4 175 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              15,236.80 28-ธ.ค.-64 3020031757 1

5 181 'XDD675116 Dr.Raul Diaz Torres วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ                              50,000.00 14-ธ.ค.-64 3020031762 1

6 183 '0105549076224 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                4,285.35 10-ม.ค.-65 3020031825 1

เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ  จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง



เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ  จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

7 189 ' บริษัท แปซิฟิค ไซเอนซ์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              14,980.00 5-ม.ค.-65 3020031771 1

8 197 '3100502590681 ร้าน ธนพลเซ็นเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม                                  840.00 23-ธ.ค.-64 3020031824 1

9 198 '3100502590681 ร้าน ธนพลเซ็นเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม                                1,550.00 24-ธ.ค.-64 3020031790 1

10 214 '0105538059609 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยา

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                9,630.00 10-ม.ค.-65 3020031781 1

11 222 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              17,152.10 5-ม.ค.-65 3020031760 1

12 227 '1200100632633 นางสาวอรณิชา วิศรุตไพศาล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย                                5,000.00 6-ม.ค.-65 3020031799 1

13 229 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              55,212.00 10-ม.ค.-65 3020031763 1

14 231 '0105548126406 บริษัท ไอรวิณ บีเอส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ตู้แช่ฯ (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)                              68,800.00 8-ก.พ.-65 302001788 1

15 232 '0105547090530 บริษัท ยีนพลัส จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              94,802.00 10-ม.ค.-65 3020031784 1

16 236 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากดั ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              19,474.00 17-ม.ค.-65 3020031786 1

17 237 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                4,815.00 17-ม.ค.-65 3020031789 1

18 238 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              10,619.75 17-ม.ค.-65 3020031792 1

19 240 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                3,070.90 17-ม.ค.-65 3020031796 1

240 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                1,423.10 17-ม.ค.-65 3020031796 1

20 242 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                2,386.10 19-ม.ค.-65 3020031787 1

242 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              13,203.80 19-ม.ค.-65 3020031787 1

21 241 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                3,145.80 17-ม.ค.-65 3020031785 1

22 244 '0105560126771 บริษัท อินฟินิท คราฟท์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                  748.00 20-ม.ค.-65 3020031755 2

244 '093554000120 บริษัท ไทยนาโนเซลลูไลส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                1,800.00 20-ม.ค.-65 3020031755 2

23 247 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                9,095.00 20-ม.ค.-65 3020031783 1

24 254 '0105562147580 บริษัท พิพัฒนกิจเทรดดิ้ง จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อชุดตรวจ Rapid Test                                6,206.00 20-ม.ค.-65 3020031756 2

25 257 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการตีพิมพ์วารสาร                              35,448.73 26-ม.ค.-65 3020021770 2

26 259 ' บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                  535.00 25-ม.ค.-65 3020031774 2

259 ' บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                  535.00 25-ม.ค.-65 3020031774 2

259 ' บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                  535.00 25-ม.ค.-65 3020031774 2



เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ  จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

27 260 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                1,968.80 2-ก.พ.-65 3020031822 1

28 261 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                1,605.00 2-ก.พ.-65 3020031817 1

29 262 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                              25,038.00 2-ก.พ.-65 3020031826 1

30 271 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                2,118.60 27-ม.ค.-65 3020031819 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 30 544,768.30

1 20 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาโฆษณา Google มกราคม 2565                                6,000.00 17-พ.ย.-64 3020031506 1

20 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาโฆษณา Google ธันวาคม 2564                                6,000.00 17-พ.ย.-64 3020031506 1

2 55 '0105541008688 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อของที่ระลึกสําหรับวิทยากร                              12,000.00 X - 5

55 '0105541008688 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                6,000.00 X - 5

55 '0105541008688 บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อบัตรสตาบัค (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                6,000.00 X - 5

3 100 '0205540002685 บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างบริการกําจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ                              12,016.10 7-ก.พ.-65 3020031793 1

4 104 '0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์                              10,447.77 X - 5

5 125 '0994000158378 งานเครื่องมือกลาง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างค่าบริการใช้เครื่องมือ ณ งานเครื่องมือกลาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล

                                 640.00 X - 5

6 360 '0105560053251 บริษัท วัน สต๊อป บิวดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ งวดที่ 2 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา

                           359,890.00 5-ต.ค.-64 4020000110 4

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 418,993.87

1 90 '0105561153128 บริษัท เวท คลินิคอล เซนเตอร์ จํากัด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตว

แพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ้างเหมาบริการย้อมสีอิมมูโนฮิสโตเคมีและสแกนสไลด์                                6,420.00 24-ม.ค.-65 3020031749 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 6,420.00

1 66 '0107544000108 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                                  430.00 X - 5

66 '3300600141987 นาย ศักรพงศ์ พิมพ์ทองหลาง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                                1,670.00 X - 5

2 84 '0103552005268 หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                              57,031.00 21-ก.พ.-65 3020031828 1

3 129 '1702900408588 นางสาว พัชราภรณ์ มณีอินทร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย                              10,000.00 9-ก.พ.-65 3020031802 2

129 '1650200148713 นางสาว พัชรินทร์ กลัดแป้น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย                              10,000.00 9-ก.พ.-65 3020031802 2

4 141 '0994000165315 องค์การเภสัชกรรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                1,600.00 19-ม.ค.-65 3020031736 2

5 142 ' ร้าน พลการพิมพ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร)                                  375.36 10-ก.พ.-65 3020031811 1

142 ' ร้าน พลการพิมพ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร)                                  161.28 10-ก.พ.-65 3020031811 1

142 ' ร้าน พลการพิมพ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร)                                  105.12 10-ก.พ.-65 3020031811 1

142 ' ร้าน พลการพิมพ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร)                                  151.68 10-ก.พ.-65 3020031811 1

6 143 '0103527012159 หจก. คอมมอนกรุ๊พ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                    19.00 5-ก.พ.-65 3020031779 1

7 151 '3101501487063 ร้าน รัตนชัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร)                                1,444.32 3-ก.พ.-65 3020031780 1



เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

ลําดับที่ เลขที่รับพัสดุ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชน ชื่อผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ชื่อรายการ  จํานวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

8 160 '0103552005268 หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                              28,199.00 17-ก.พ.-65 3020031815 2

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 111,186.76

1 72 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

จ้างทําเล่มวิทยานิพนธ์                                3,400.00 20-ม.ค.-65 3020031797 2

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

1 3,400.00

1 72 ' ร้าน พุทธมณฑลถ้วยรางวัล งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อสังฆทานและโล่บุคลากรดีเด่น โครงการครบรอบ 58 ปี 

คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตฯ ปี 2565

                               3,400.00 X - 5

72 '3120100152507 นางสาวประสาน เจริญเอม งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อสังฆทานและโล่บุคลากรดีเด่น โครงการครบรอบ 58 ปี 

คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตฯ ปี 2565

                                 285.00 X - 5

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานทรัพยากรบุคคล 1                                                             3,685.00

2 10 '0994000158378 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ําดื่ม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เดือนมกราคม 2565                                  345.00 10-ก.พ.-65 - 1

3 14 '0994000164882 สํานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือนมกราคม 2565                              84,120.00 4-ก.พ.-65 4020000112 4

4 15 '0107537000882 ธนาคารกรุงไทย งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ํามันรถยนต์ เดือนธันวาคม 2564                              14,860.10 28-ม.ค.-65 3020031413 4

5 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11 เครื่อง เดือนมกราคม 2565                              31,996.38 17-ก.พ.-65 3020031409 4

6 63 '0107563000321 บริษัท เซนต์เมด จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 1,000 ชุด                              45,000.00 28-ม.ค.-65 3020031709 1

7 64 '0205564016341 บริษัท หง เย่ พีเอ ซัคเซส กรุ๊ป จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อชุด CPE และหมวกตัวหนอน จํานวน 100 ชุด                                1,444.50 20-ม.ค.-65 3020031741 1

8 71 ' บริษัท เอ อาร์ เอส เอลลิเวเตอร์ จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จ้างซ่อมลิฟต์อาคารกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย                              14,616.20 9-ก.พ.-65 3020031808 1

9 74 '0105551110906 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อแอลกอฮอลล์ชนิดน้ํา ขนาด 25 ลิตร จํานวน 4 ถัง                                7,062.00 9-ก.พ.-65 3020031805 1

10 75 '0735557002646 บริษัท มัลติ อีเล็คทริค จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อเซอร์กิตใส่ควบคุมเต้ารับไฟฟ้าที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา

 ชั้น 1

                                 428.00 9-ก.พ.-65 3020031806 2

11 76 '0103560010801 หจก. เอ.ที.แอร์แอนด์พาร์ท งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อน้ํายาเครื่องปรับอากาศ ชนิด R-22                                3,600.12 9-ก.พ.-65 3020031807 2

12 196 '0135531000714 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จ้างบํารุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขา งวดที่ 7 ตุลาคม-ธันวาคม 

2565

                             16,050.00 28-ม.ค.-65 5020000003 4

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารทั่วไป 11                                                         219,522.30

13 9 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย Social Media เดือนมกราคม 2565                                4,576.22 28-ม.ค.-65 3020031411 1

14 73 ' สายสี่การพิมพ์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จ้างทําตรายางหมึกในตัวสีแดงตรามหาวิทยาลัย จํานวน 2 

อัน

                               1,669.20 4-ก.พ.-65 3020031791 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 2                                                             6,245.42

15 69 '3120400332471 เล็กผลไม้ (ตลาดศาลายา) สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี จํานวน 1 กระเช้า                                1,000.00 24-ม.ค.-65 3020031746 2

16 70 '3101700599961 ร้าน ดอกไม้ลูกปู สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกระเช้าดอกไม้เยี่ยมไข้ จํานวน 1 กระเช้า                                1,000.00 24-ม.ค.-65 3020031747 2

17 82 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกล่องไปรษณีย์ใส่เอกสารงาน MOU ทคบร. จํานวน 2 

กล่อง

                                   57.00 23-ก.พ.-65 - 2

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สํานักงานคณบดี 3                                                             2,057.00

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 17 231,509.72

1 56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ

วิทยาลัยราชสุดา จ้างบริการกระตุ้นโพส เดือน ธันวาคม 2564                                  483.50 17-ธ.ค.-64 3020031630 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยราชสุดา 1 483.50

1 88 '1709900251077 นาย กฤษณะ เอี่ยมแดง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ATK                                  850.00 X - 5

2 409 '0105546001711 บริษัท นิวตรอน การประมูล จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเพิ่มความเร็วและเพิ่มความจําสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

                               3,900.00 7-ก.ย.-64 3020031316 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2 4,750.00
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จ้าง

เอกสารอ้างอิง

1 98 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อถุงมือวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ                                5,082.50 24-ม.ค.-65 3020031748 1

2 102 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อตูเย็น                              20,000.00 31-ม.ค.-65 3020031769 1

3 107 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ                                1,926.00 9-ก.พ.-65 3020031803 1

4 108 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์                                1,765.50 9-ก.พ.-65 3020031804 1

5 109 '0994000158378 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อสัตว์ทดลองและกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง                                4,860.00 X - 5

109 '0994000158378 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อสัตว์ทดลองและกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง                                1,910.00 X - 5

109 '0994000158378 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อสัตว์ทดลองและกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง                                1,910.00 X - 5

109 '0994000158378 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อสัตว์ทดลองและกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง                                3,470.00 X - 5

6 118 '0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                1,737.00 3-ก.พ.-65 3020031776 2

7 124 '0994000158378 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จ้างเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกําจัดซาก                                1,520.00 X - 5

124 '0994000158378 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จ้างเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกําจัดซาก                                3,300.00 X - 5

124 '0994000158378 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จ้างเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกําจัดซาก                                  238.00 X - 5

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 7 47,719.00

1 23 '0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มกราคม 2565                                  567.76 17-พ.ย.-64 3020031507 1

2 117 '0105555090705 บริษัท สยามเรปแรป จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ                                  856.00 9-ก.พ.-65 3020031801 1

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 2 1,423.76

1 103 '3130200041634 ร้าน MASTERPRINT วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย

สถาบันโภชนาการ จ้างถ่ายเอกสาร                                  638.00 X - 5

103 '0105551086207 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย

สถาบันโภชนาการ ซื้อสารเคมี โพลิเมอร์                              26,878.40 X - 5

2 105 '3100300038546 นาย ประหยัด คําบุตรดี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันโภชนาการ จ้างเช่ารถตู้ไป-กลับพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง                                5,600.00 25-ม.ค.-65 3020031754 2

105 '0105551086207 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันโภชนาการ ซื้อสารเคมี                                3,984.68 25-ม.ค.-65 3020031754 2

105 '0105551086207 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันโภชนาการ ซื้อสารเคมี                                6,113.34 25-ม.ค.-65 3020031754 2

3 112 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย

สถาบันโภชนาการ ซื้อจานเพาะเชื้อ                                3,638.00 31-ม.ค.-65 3020031767 2

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันโภชนาการ 3 46,852.42


