
1 35 '3101000659546 นาง วัลลภา สื่อสุวรรณ วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตัดเสื้อกาวน์ 5,200.00 2-มี.ค.-65 3020031877 1

2 81 '488432953 Kevin Allen Tompkins วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตวจภาษาก่อนตีพิมพ์ 6,000.00 25-ก.พ.-65 3020031845 1

3 112 '3100201391132 นาง ธนานันท์ ทองเปรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร) 8,300.00 28-ก.พ.-65 3020031872 1

4 113 '1101400288361 นางสาว กนกวรรณ กริตาคม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย 32,000.00 28-ก.พ.-65 3020031871 1

5 115 '3860200427099 นาง ศิริพรรณ ยอดเพชร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าจัดทําเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสาร) 2,500.00 28-ก.พ.-65 3020031869 1

6 127 '0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ของที่ระลึก 10,390.00 X - 5

127 '0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ของที่ระลึก 3,080.00 X - 5

7 132 'P 1696587 Mr. Nakhonexai Phommachanh วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย 13,000.00 25-ก.พ.-65 3020031846 1

8 133 'P1401007 Miss MaLimone Chanthaboury วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย 8,000.00 25-ก.พ.-65 3020031847 1

133 'PA 0023836 Miss Souknilan Chanthasan วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย 8,000.00 25-ก.พ.-65 3020031847 1

9 144 '097001557 บริษัท ลิ่มงี่เฮียง (1985) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ของที่ระลึก 1,180.00 X - 5

144 '097001557 บริษัท ลิ่มงี่เฮียง (1985) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ของที่ระลึก 10,285.00 X - 5

144 '3929900063429 ร้าน ขนมปั้นสิบคุณติ๊ก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ของที่ระลึก 1,800.00 X - 5

10 152 '3101000659546 นาง วัลลภา สื่อสุวรรณ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตัดเสื้อกาวน์ 650.00 2-มี.ค.-65 3020031878 1

11 158 '0115553000016 บริษัท สายน้ําทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี่ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 54,000.00 10-มี.ค.-65 3020031902 1

12 173 '0105554052311 บริษัท เซนิทิส จํากัด วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 7,597.00 17-มี.ค.-65 3020031933 1

13 174 '0105547025622 บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จํากัด วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 6,260.00 1-มี.ค.-65 3020031873 1

14 184 '0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล วท.ม. สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทางทันตกรรม 22,000.00 8-มี.ค.-65 3020031887 1

15 185 '488432953 Kevin Allen Tompkins วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จ้างตรวจภาษาก่อนตีพิมพ์ 6,000.00 16-มี.ค.-65 3020031919 1

16 205 '0105532058911 บริษัท เอ เอส ไซน์ จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ วัสดุทําวิจัย 18,190.00 22-มี.ค.-65 3020031957 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 224,432.00

1 113 '3102100594200 ร้าน เลิศทวีกิจ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซื้อวัสดุสํานักงาน (สก๊อตเทปใส) 984.00 9-มี.ค.-65 3020031893 1

113 '3102100594200 ร้าน เลิศทวีกิจ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์) 310.00 9-มี.ค.-65 3020031893 1

2 114 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอรฺ์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ผล) 6,383.62 8-มี.ค.-65 3020031891 1

3 115 '0245547000297 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) 1,819.00 8-มี.ค.-65 3020031892 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 9,496.62

1 41 '0105539004352 บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิจัย 38,450.00 9-ธ.ค.-64 3020031810 1

2 57 ' คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าน้ํามัน 616.65 X - 5

57 '0105533075444 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่าสถานที่ 1,250.00 X - 5

57 '3120200426587 นายอนุชา พ้นภัย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่ารถตู้ 1,333.33 X - 5

57 ' คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าน้ํามัน 616.67 X - 5

57 '0105533075444 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่าสถานที่ 1,250.00 X - 5

57 '3120200426587 นายอนุชา พ้นภัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่ารถตู้ 1,333.33 X - 5

เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจําไตรมาสที่ 2 เดือน มีนาคม 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

57 '3120200426587 นายอนุชา พ้นภัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่ารถตู้ 1,333.33 X - 5

57 ' คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าน้ํามัน 616.67 X - 5

57 '0105533075444 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่าสถานที่ 1,250.00 X - 5

57 '3120200426587 นายอนุชา พ้นภัย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่ารถตู้ 1,333.33 X - 5

57 ' คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าน้ํามัน 616.67 X - 5

57 '0105533075444 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่าสถานที่ 1,250.00 X - 5

57 '3120200426587 นายอนุชา พ้นภัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่ารถตู้ 1,333.35 X - 5

57 ' คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าน้ํามัน 616.67 X - 5

57 '0105533075444 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่าสถานที่ 1,250.00 X - 5

57 ' คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าน้ํามัน 616.67 X - 5

57 '0105533075444 บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่าสถานที่ 1,250.00 X - 5

57 '3120200426587 นายอนุชา พ้นภัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าเช่ารถตู้ 1,333.33 X - 5

3 58 '3301201320480 ร้าน เปเปอร์ก๊อปปี้ วท.ม. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าถ่ายเอกสาร 210.00 12-ม.ค.-65 3020031895 2

58 ' ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน วท.ม. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าถ่ายเอกสาร 3,900.00 12-ม.ค.-65 3020031895 2

58 ' ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน วท.ม. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าถ่ายเอกสาร 405.00 12-ม.ค.-65 3020031895 2

4 67 '0994000165315 องค์การเภสัชกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อชุดตรวจ ATK 1,800.00 10-ม.ค.-65 3020031949 1

67 '0994000165315 องค์การเภสัชกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อชุดตรวจ ATK 1,200.00 10-ม.ค.-65 3020031949 1

5 81 '

ชมรมในสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าใบประกาศนียบัตร 1,500.00 X - 5

6 87 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด วท.ม. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าวัสดุ และค่าเย็บเล่ม 844.00 X - 5

87 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด วท.ม. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าวัสดุ และค่าเย็บเล่ม 201.00 X - 5

87 '3301201320480 ร้าน เปเปอร์ก๊อปปี้ วท.ม. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าวัสดุ และค่าเย็บเล่ม 350.00 X - 5

7 91 '099400017660 มูลนิธิรามาธิบดี

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อของที่ระลึก 984.00 14-ก.พ.-65 3020031861 2

8 96 '3100503348311 นายยงยุทธ แก้วใจ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกสถานการณ์จําลอง 2,400.00 X - 5

9 98 '0105546073062 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 41,000.00 28-ก.พ.-65 3020031948 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 112,444.00

1 34 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ 3,531.00 24-ก.พ.-65 3020031843 1

2 57 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ซื้อจอแสดงภาพ เมาส์ไร้สาย และชุดคีย์บอร์ดไร้สายพร้อม

ขา 14,529.53 22-ก.พ.-65 3020031835 1

3 58 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Apple Mac mini 79,971.80 22-ก.พ.-65 3020031836 1

4 70 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี 16,050.00 22-ก.พ.-65 3020031834 1
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5 81 '0105551086207 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี 3,552.40 4-มี.ค.-65 3020031882 1

6 82 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา

โมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี 4,246.83 22-ก.พ.-65 3020031831 1

7 83 '0105527003208 บริษัท เดลตา แล็บบอราตอรี่ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการ

โลหิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประกอบการทําวิทยานิพนธ์ 98,440.00 28-ก.พ.-65 3020031860 1

8 85 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี จํานวน 3 รายการ 41,908.69 23-ก.พ.-65 3020031841 1

9 88 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมี จํานวน 1 รายการ 2,763.81 23-ก.พ.-65 3020031840 1

10 90 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุ 4,194.40 25-ก.พ.-65 3020031848 1

11 91 '0105528025566 บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุ 5,649.60 25-ก.พ.-65 3020031849 1

12 92 '0105558007370 บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อสารเคมีและวัสดุ 7,361.60 8-มี.ค.-65 3020031889 1

13 93 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุสาํหรับใช้ในงานวิจัย 2,283.38 7-มี.ค.-65 3020031884 1

14 94 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุ 2,396.80 15-มี.ค.-65 3020031915 1

15 98 '0105543022521 บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการ

โลหิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,375.00 15-มี.ค.-65 3020031916 1

16 99 '0105544021804 บริษัท โนเวลชายน์ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซื้อชุดตรวจ HEALFO SARS-CoV-2 (น้ําลาย) 2,700.00 18-มี.ค.-65 3020031935 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 16 302,954.84

1 73 '0105534108761 บริษัท โคลอสซอลอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 60,048.40 20-ม.ค.-65 3020031800 1

2 76 '0105543029593 บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,340.00 28 n/a 0000 3020031864 2

3 78 '-

หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 300.00 X - 5

4 79 '0105552076370 บริษัท เซฟ ไลท์ โปรดักส์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสตูรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พร้อมค่าบริการ 1,470.00 28-ม.ค.-65 3020031863 2

5 80 '-

หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 325.00 X - 5

6 94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร ภ.ม. สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

(หลักสตูรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.35 21-ก.พ.-65 3020031862 2
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94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร วท.ม. สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม 

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกํากับดูแล

เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

94 '3101203388539 นางสุนทรี โฉมมิตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จ้างถ่ายเอกสาร 182.31 21-ก.พ.-65 3020031862 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ 6 68,400.40

1 71 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,193.50 16-พ.ย.-64 3020031922 1

71 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,420.40 16-พ.ย.-64 3020031922 1

2 109 '0994000158378 งานเครื่องมือกลาง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 840.00 X - 5

3 110 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,544.40 23-พ.ย.-64 3020031856 1

4 112 '0125558001312 บริษัท วนาไซเอนซ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความชื้น 73,830.00 4-ม.ค.-65 3020031837 1

5 155 '0105539056669 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลาย 9,630.00 17-ม.ค.-65 3020031823 1

6 182 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการโปรแกรมสําหรับเขียนฯ 513.18 23-ธ.ค.-65 3020031818 1

7 220 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,954.10 10-ม.ค.-65 3020031855 1

8 221 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,029.90 10-ม.ค.-65 3020031856 1

9 227 '1200100632633 นางสาวอรณิชา วิศรุตไพศาล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างผู้ช่วยวิจัย เดือนก.พ. 2565 5,000.00 6-ม.ค.-65 3020031799 1

10 228 '0994000158378

หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 18,000.00 X - 5

11 239 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,693.30 28-ม.ค.-65 3020031850 1

12 243 '0105543022521 บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,994.08 17-ม.ค.-65 3020031821 1

13 246 '0105551110906 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,709.80 23-ก.พ.-65 3020031870 2

14 255 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างตีพิมพ์วารสาร 9,075.32 23-ก.พ.-65 3020031868 2

15 263 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,081.60 26-ม.ค.-65 3020031854 1

16 264 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,921.55 26-ม.ค.-65 3020031851 1

17 265 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จาํกัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,621.50 26-ม.ค.-65 3020031852 1
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จ้าง

เอกสารอ้างอิง

18 266 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,500.00 25-ม.ค.-65 3020031853 1

19 267 '1100400923324 นางสาวมูรธา โสตถิปรีดาวงศ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

จ้างผู้ช่วยวิจัย เดือนก.พ.- เม.ย. 2565 (เบิกเดือนก.พ. 

2565) 15,000.00 26-ม.ค.-65 3020031894 1

20 268 '1103700596186 นางสาวธิติภา ทศพรวิชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

จ้างผู้ช่วยวิจัย เดือนก.พ.- เม.ย. 2565 (เบิกเดือนก.พ. 

2565) 15,000.00 2-ก.พ.-65 3020031907 1

21 272 '0733546001111 หจก. เมตตาก๊อปปี้ปริ้น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ 500.00 27-ม.ค.-65 3020031858 1

22 273 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 56,228.50 2-ก.พ.-65 3020031879 2

23 275 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36,262.30 2-ก.พ.-65 3020031885 2

24 277 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,515.40 8-ก.พ.-65 3020031857 1

25 278 ' บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จํากัด วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,819.00 6-ก.พ.-65 3020031896 2

26 279 '099000098359

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุสํานักงาน 498.00 15-ก.พ.-65 3020031838 2

27 280 '0994000158378

หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 100.00 X - 5

28 282 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,050.00 11-ก.พ.-65 3020031911 1

29 283 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,420.00 11-ก.พ.-65 3020031928 1

30 286 '0103548014843 หจก. ที.เอส.อินเตอร์แล็บ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,284.00 14-ก.พ.-65 3020031912 1

31 287 '0994000158376

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างบริการวิชาการ ตัดโอน 2,880.00 X - 5

32 288 '0105543022521 บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,544.00 23-ก.พ.-65 3020031897 1

33 289 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,119.50 14-ก.พ.-65 3020031898 1

34 290 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,282.30 18-ก.พ.-65 3020031899 1

35 292 '0105560135614 บริษัท เควีอาร์ เทรดดิ้ง มหานคร จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 220.00 14-ก.พ.-65 3020031866 2

36 292 '0105560135614 บริษัท เควีอาร์ เทรดดิ้ง มหานคร จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 170.00 14-ก.พ.-65 3020031866 2

37 293 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 770.40 14-ก.พ.-65 3020031865 2

293 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,628.65 14-ก.พ.-65 3020031865 2

38 300 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ค่าบริการจ้างตีพิมพ์วารสาร 32,738.00 14-มี.ค.-65 3020031954 2

39 302 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,811.00 28-ก.พ.-65 3020031925 1

40 303 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากดั ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,362.50 28-ก.พ.-65 3020031924 1

41 304 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,892.60 28-ก.พ.-65 3020031923 1

42 308 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลกัสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,830.60 28-ก.พ.-65 3020031940 1
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43 309 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,054.23 28-ก.พ.-65 3020031939 1

44 311 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา

โครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,185.50 28-ก.พ.-65 3020031920 1

45 313 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จ้างตีพิมพ์วารสาร 37,589.56 11-มี.ค.-65 3020031930 2

46 314 '0105546128452 บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,099.50 4-มี.ค.-65 3020031944 1

47 315 '012555502648 บริษัท พี เอส ไบโอไซเอนซ์ จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,778.00 4-มี.ค.-65 3020031945 1

48 316 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,107.90 4-มี.ค.-65 3020031946 1

316 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,584.50 4-มี.ค.-65 3020031946 1

316 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,987.10 4-มี.ค.-65 3020031946 1

49 320 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,112.80 4-มี.ค.-65 3020031970 1

50 322 '0105558007370 บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,525.20 4-มี.ค.-65 3020031947 1

51 324 '0125548005200 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,280.00 8-มี.ค.-65 3020031941 1

52 325 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,696.00 9-มี.ค.-65 3020031942 1

53 326 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,058.00 9-มี.ค.-65 3020031943 1

54 328 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,311.20 14-มี.ค.-65 3020031969 1

55 330 ' บริษัท ยูทไูบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,123.50 14-มี.ค.-65 3020031971 1

56 331 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,862.30 14-มี.ค.-65 3020031972 1

57 333 '0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากดั

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 68.00 14-มี.ค.-65 3020031952 2

58 334 '0107536000633 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาลพบุรี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 235.00 14-มี.ค.-65 3020031951 2

59 776 '0105550080574 บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 25,359.00 10-ส.ค.-64 3020031392 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 59 637,496.67

1 10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พฤศจิกายน 2564 7,980.70 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พฤศจิกายน 2564 0.00 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 2564 5,263.65 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 2564 0.00 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตุลาคม 2564 6,132.00 7-ต.ค.-64 3020031405 4

10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตุลาคม 2564 0.00 7-ต.ค.-64 3020031405 4
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2 20 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

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

3 110 '0125560007276 บริษัท ดีต่อใจ คอร์ปอเรชั่น จํากัด วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อชุดผ้าม่าน จํานวน 4 รายการ 23,000.00 21-มี.ค.-65 3020031938 1

4 119 '0105561025740 บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จํากัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ

วิศวกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซื้อครุภัณฑ์โปรแกรม IBM SPSS Amos Authorized User

 License + SW Subscription จํานวน 2 ชุด 74,686.00 22-ก.พ.-65 3020031833 1

5 120 '0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ 115,335.30 15-ก.พ.-65 3020031813 4

120 '0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ 0.00 15-ก.พ.-65 3020031813 4

6 127 '0994000158378 งานเครื่องมือกลาง กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

จ้างค่าบริการใช้เครื่องมือ ณ งานเครื่องมือกลาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล 1,620.00 X - 5

7 135 '0994000158378

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาเก็บข้อมูล 0.00 1-มี.ค.-65 3020031874 2

8 136 '0994000158378

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําเสีย 23,900.82 1-มี.ค.-65 3020031875 2

9 137 '0994000158378

หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (นานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาพาหนะรับจ้างเพื่อเก็บข้อมูล 7,100.00 1-มี.ค.-65 3020031876 2

10 147 '1639800195508 น.ส. ณัฏฐธิดา ทองย้อย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาแปลเอกสาร 1,000.00 18-มี.ค.-65 3020031934 2

11 150 '0105538010910 บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ํา (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ้างเหมาตรวจพิสูจน์อักษรและแก้ไขไวยากรณ์ 6,863.56 23-มี.ค.-65 3020031960 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 278,882.03

1 121 '0105528025116 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ้างพิมพ์หนังสือ จํานวน 500 เล่ม 95,000.00 8-มี.ค.-65 3020031890 1

2 122 ' บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 

และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมมอนิเตอร์ 1 ชุด 32,100.00 22-ก.พ.-65 3030031832 1

122 ' บริษัท คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 

และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมมอนิเตอร์ 1 ชุด 27,713.00 22-ก.พ.-65 3030031832 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 154,813.00

1 73 '6217681305151410 MR Liu Xiaojun วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ้างเหมาบริการ 5,000.00 X - 5

2 178 '3100400789039 ร้าน กิจทวีทรัพย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุไฟฟ้า 1,797.60 15-มี.ค.-65 20031918 1

3 179 '0103548014843 หจก. ที.เอส.อินเตอร์แล็บ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,369.60 24-มี.ค.-65 3020031965 1

4 181 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ

ระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,498.00 15-มี.ค.-65 3020031917 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 9,665.20

1 223 '0103527012159 หจก. คอมมอนกรุ๊พ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,824.80 6-ม.ค.-65 3020031910 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

1 2,824.80

1 100 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตร

นานาชาติ) โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,272.90 14-มี.ค.-65 3020031973 1

2 102 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตร

นานาชาติ) โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,292.50 14-มี.ค.-65 3020031974 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 2 20,565.40

1 101 '1102400132213 นาย กรวิชญ์ สุวรรณ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทาง

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ จ้างถ่ายทําและตัดต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 2,000.00 21-มี.ค.-65 3020031937 2



เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

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

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

101 '1103703318942 นาย วิทวัส สุดทวี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทาง

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ จ้างถ่ายทําและตัดต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 2,000.00 21-มี.ค.-65 3020031937 2

101 '1101402248391 น.ส. นภัสรา อัศวเลิศศักดิ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทาง

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ จ้างถ่ายทาํและตัดต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 2,000.00 21-มี.ค.-65 3020031937 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

1 6,000.00

1 83 '0735561006332 บริษัท วิคทอรี่ อะคริลิค จํากัด งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

จ้างทําโล่รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ปีงบ 2564 

จํานวน 2 อัน 2,033.00 X - 5

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา 1                                                             2,033.00

2 81 ' บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จํากัด งานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย จ้างซ่อม Printer 2 เครื่อง 7,575.60 24-ก.พ.-65 3020031844 1

3 94 '3101300029025 ร้าน สินวิวัฒน์ งานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อถุงกระสอบขาว แบบกันน้ํา 100 ใบ 1,180.20 25-มี.ค.-65 3020031966 1

94 '3100203412099 นางสุวรรณี นาคสุทธิ งานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อถุงกระสอบขาว แบบกันน้ํา 100 ใบ 170.00 25-มี.ค.-65 3020031966 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานคลัง 2                                                             8,925.80

4 57 '0994000158378 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย จ้างออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) งวดที่ 1 590,000.00 2-มี.ค.-65 4020000113 4

5 78 '3120100152507 นางสาวประสาน เจริญเอม งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อสังฆทาน ทําบุญเดือนเกิด กุมภาพันธ์ 2565 2,025.00 X - 5

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานทรัพยากรบุคคล 2                                                         592,025.00

6 13 ' บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) จํากัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย จ้างบํารุงรักษาเครื่อง ยูพีเอส ต.ค.-ธ.ค. 2564 18,725.00 10-มี.ค.-65 3020031408 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                                           18,725.00

7 8 '0105557083919 บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จํากัด งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าน้ําดื่ม พื้นที่ให้บริการคณะทันตแพทยศาสตร์ เดือน

กุมภาพันธ์ 2565 171.20 10-มี.ค.-65 3020031410 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานบริการการศึกษา 1                                                               171.20

8 10 '0994000158378 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ําดื่ม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 495.00 15-มี.ค.-65 - 1

9 11 ' บริษัท เอ อาร์ เอส เอลลิเวเตอร์ จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย

จ้างซ่อมบํารุงลิฟต์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ต.ค. 64-ม.ค. 

65 9,273.34 4-ก.พ.-65 3020031407 1

10 12 '0103538031613 หจก. ดาวโตประทีปสุวรรณ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ํามันสําหรับตัดหญ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565 1,610.00 17-ก.พ.-65 3020031412 1

11 14 '0994000164882

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 84,120.00 10-มี.ค.-65 4020000112 4

12 15 '0107537000882 ธนาคารกรุงไทย งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ํามันรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 14,200.00 25-มี.ค.-65 3020031413 4

13 15 '0107537000882 ธนาคารกรุงไทย งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าน้ํามันรถยนต์ เดือนมกราคม 2565 14,650.30 24-ก.พ.-65 3020031413 4

14 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 11 เครื่อง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 23,671.34 10-มี.ค.-65 3020031409 4

15 79 '0735564002028 บริษัท เอ็มบี มิสเตอร์ แบ็กส์ (ประเทศไทย) จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อถุงขยะสีแดง 1,100.00 21-ก.พ.-65 3020031829 2

16 85 '0733538000801 หจก. สวิทโฮมโฟโต้ แอนด์ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 267.50 3-มี.ค.-65 3020031880 2

17 86 ' บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ กฉ 2376 1,433.80 7-มี.ค.-65 3020031886 1

18 91 '0107563000321 บริษัท เซนต์เมด จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 1,000 ชุด 45,000.00 25-มี.ค.-65 3020031931 1

19 92 ' บริษัท เอ อาร์ เอส เอลลิเวเตอร์ จํากัด งานบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย

จ้างเปลี่ยนบอร์ดรีเลย์คอนโทรล ลิฟต์อาคารกิจกรรม

นักศึกษา 24,610.00 22-มี.ค.-65 3020031958 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานบริหารทั่วไป 12                                                         220,431.28

20 84 '0105561037586 บริษัท ก๊อปปี้เออร์ แอนด์ พริ้นเตอร์ ซัพพลาย จํากัด งานพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 คงคลงั 2 รายการ 70,245.50 7-มี.ค.-65 3020031842 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานพัสดุ 1                                                           70,245.50

21 9 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย Social Media เดือนกุมภาพันธ์ 2565 5,012.51 24-ก.พ.-65 3020031411 1

9 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย Social Media เดือนมีนาคม 2565 3,303.07 17-มี.ค.-65 3020031411 1

22 62 '0107536000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย Coursera ปีงบ 2565 งวดที่ 1 1,084,575.00 17-มี.ค.-65 5020000005 4

23 77 ' บริษัท ฮัลโหล อิงค์เจ็ท จํากัด งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4,280.00 17-มี.ค.-65 3020031932 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ 3                                                       1,097,170.58

24 87 '1828380004 เก้าแสน ฟลอรีส สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

ซื้อช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิริ

วิไล 1 ช่อ 1,000.00 10-มี.ค.-65 3020031904 2



เหตุผลสนับสนุน

วันที่(PO) เลขที่(PO)

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

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

25 90 '3120400332471 เล็กผลไม้ (ตลาดศาลายา) สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

ซื้อกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ 2565 อุปนายกสมาคมศิษย์

เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 1,000.00 10-มี.ค.-65 3020031906 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 สํานักงานคณบดี 2                                                             2,000.00

ประจําเดือน มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 25 2,011,727.36

1 56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ วิทยาลัยราชสุดา จ้างบริการกระตุ้นโพส เดือน มกราคม 2565 423.48 17-ธ.ค.-64 3020031630 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 วิทยาลัยราชสุดา 1 423.48

1 130 '0105559094110 บริษัท TWENTY ONE INTERCORP CO.,LTD. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ซื้อชุดตรวจคัดกรองโควิดแบบ Home Use 5,500.00 22-ก.พ.-65 3020031830 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1 5,500.00

1 140 '0994000158378 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อสัตว์ทดลองและกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง 3,470.00 X - 5

2 152 '0105539069311 บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,398.00 23-มี.ค.-65 3020031959 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2 5,868.00

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กุมภาพันธ์ 2565 1,117.19 17-พ.ย.-64 3020031507 1

ประจําเดือน มีนาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 1,117.19

1 149 '0515562000992 บริษัท ยาสี่พี่น้อง จํากัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ําลาย 1,500.00 X - 5

ประจําเดือน มีนาคม 2565 สถาบันโภชนาการ 1 1,500.00

1 142 '0103539019960 หจก. แท่นทองชินวัฒน์การพิมพ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์

และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จ้างพิมพ์แผ่นพับ เอ4 หลักสูตรปรัชญาบัณฑิต 4,280.00 8-มี.ค.-65 3020031888 2

ประจําเดือน มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1 4,280.00

3,858,390.99                   




















