
405 280 '0105558143818 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะกำยภำพบ ำบัด ซ้ือหมวก EEG cap                              55,000.00 18-ส.ค.-65 3020032526 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะกำยภำพบ ำบัด 1 55,000.00

1 193 '0105548150086 บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              15,000.00 15-ส.ค.-65 3020032470 1

2 204 '

SEAMEO REGIONAL TROPICAL MEDICINE AND 

PUBLIC HEALTH NETWORK TROPMED Central Office วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตีพิมพ์บทควำม                              45,076.50 2-พ.ค.-65 3020032069 1

3 234 ' Zoom Video Communication Inc.

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ ซ้ือZoom meeting                                5,100.00 23-ส.ค.-65 3020032591 1

4 301 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              16,703.50 8-ส.ค.-65 3020032425 1

5 302 '0105544113032 บริษัท สยำมพำรำกอน รีเทล จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                2,380.00 18-ก.ค.-65 3020032328 1

6 303 '0105544113032 บริษัท สยำมพำรำกอน รีเทล จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                2,880.00 8-ก.ค.-65 3020032291 1

7 306 '0105532093058 บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                2,700.00 11-ก.ค.-65 3020032314 1

8 322 '0105536112375 บริษัท วี อำร์ พี เด้นท์ จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              12,000.00 11-ส.ค.-65 3020032455 1

9 324 '0105520012376 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              10,000.00 5-ก.ค.-65 3020032272 1

10 327 '0125550046180 บริษัท ยูโร เบสถ์ เทคโนโลยี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรใช้เคร่ืองมือ                              16,050.00 25-ก.ค.-65 3020032349 1

11 333 '0115553000016 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำตอร่ี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงท ำวัสดุทำงทันตกรรม                              10,000.00 19-ก.ค.-65 3020032330 1

12 334 '0105562015641 บริษัท เด็นเน็กซ์ โซลูช่ัน จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                9,900.00 18-ก.ค.-65 3020032329 1

13 340 '0105548076107 บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              25,000.00 17-ส.ค.-65 3020032496 1

14 346 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                3,819.90 23-ส.ค.-65 3020032564 1

15 348 '0105532068266 บริษัท สยำมเดนท์ จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองวัดควำมยำวรำกฟัน                              70,000.00 25-ก.ค.-65 3020032348 1

16 358 '0994000158378

ส ำนักงำนกำรวิจัย คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรวิเครำะห์ข้อมูล                                5,400.00 X - 5

17 372 '488432953 Kevin Allen Tompkins วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตรวจภำษำบทควำม                                6,000.00 22-ส.ค.-65 3020032551 1

18 374 '0735555003629 บริษัท นิวเทรน พลัส จ ำกัด(สิรินธร)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                1,600.00 8-ส.ค.-65 3020032429 1

19 376 '0105531014391 บริษัท เอส.ดี.. ทันตเวช (1988) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                2,450.00 25-ก.ค.-65 3020032350 1

20 385 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองขยำยคลองรำกฟัน                              77,040.00 17-ส.ค.-65 3020032495 1

21 386 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมท่ัวไปข้ันสูง คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองขยำยคลองรำกฟัน                              77,040.00 17-ส.ค.-65 3020032493 1

22 391 '1100200069133 ร้ำน Infinite Resin Craft by Pen วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ ของท่ีระลึก                                3,556.00 19-ก.ค.-65 3020032333 2

23 392 '3410800212275 นำย สุดที แพงค ำฮัก วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมผู้สูงอำยุ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงเก็บข้อมูล                              34,500.00 2-ส.ค.-65 3020032395 1

24 393 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด

ป.บัณฑิตทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก สำขำทันต

แพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองตัดฉักกัตตำเปอร์ชำ                              64,200.00 17-ส.ค.-65 3020032492 1

เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

25 394 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                5,014.84 17-ส.ค.-65 3020032486 1

26 395 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                8,179.08 17-ส.ค.-65 3020032487 1

27 398 '0105531018818 บริษัท เฮลธ์โก้ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              22,400.00 22-ส.ค.-65 3020032561 1

28 417 '0105548076107 บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                            106,800.00 4-ส.ค.-65 3020032400 3

29 418 '0105548150086 บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              41,200.00 19-ส.ค.-65 3020032537 1

30 425 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                3,745.00 15-ส.ค.-65 3020032471 1

31 439 '0105548150086 บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอช เทค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                              26,000.00 15-ส.ค.-65 3020032473 1

32 451 '0994000158378

ส ำนักงำนกำรวิจัย คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรวิเครำห์ข้อมูล                                2,800.00 16-ส.ค.-65 3020032484 1

451 '0994000158378

ส ำนักงำนกำรวิจัย คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรวิเครำห์ข้อมูล                                7,280.00 16-ส.ค.-65 3020032484 1

33 474 ' Zoom Video Communication Inc.

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมจัดฟัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะทันตแพทยศำสตร์ ซ้ือZoom meeting                                  591.51 23-ส.ค.-65 3020032562 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ 33 742,406.33

1 86 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                  115.00 X - 5

86 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                  260.00 X - 5

86 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์ วท.ม. สำขำควำมผิดปกติของกำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                  210.00 X - 5

2 129 '0994000176660

มูลนิธิรำมำธิบดี ในพระรำชำอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือของท่ีระลึก                                  690.00 31-พ.ค.-65 3020032607 1

3 130 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                1,280.00 X - 5

130 '3100503348311 นำยยงยุทธ แก้วใจ

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                3,600.00 X - 5

4 135 '0105546073062 บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              61,000.00 21-มิ.ย.-65 3020032227 3

135 '0105546073062 บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              61,000.00 21-มิ.ย.-65 3020032227 3

135 '0105546073062 บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              61,000.00 21-มิ.ย.-65 3020032227 3

5 143 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              14,552.00 24-มิ.ย.-65 3020032575 1

6 144 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              30,676.90 24-มิ.ย.-65 3020032574 1

7 148 ' คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ ซ้ือเช้ือเพลิง                                2,340.00 X - 5

8 151 '3301201320480 ร้ำน เปเปอร์ก๊อปป้ี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                3,000.00 X - 5

151 '0994000170700 มหำวิทยำลัยคริสเตียน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                3,000.00 X - 5

9 152 '3120300244839 นำยเอนก พ่วงจีน

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                4,000.00 X - 5

152 '3120200175118 นำยสมพิศ ข ำท้วม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                4,000.00 X - 5
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10 153 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                2,385.00 X - 5

153 '0994000176660

มูลนิธิรำมำธิบดี ในพระรำชำอุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                2,816.00 X - 5

11 155 '3660400196467 นำยวินัย เจริญผ่อง

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                8,000.00 X - 5

155 '3660400196467 นำยวินัย เจริญผ่อง

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                8,000.00 X - 5

155 '3100602023941 นำยอำนิสงส์ ถมยำ

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                8,000.00 X - 5

155 '3100602023941 นำยอำนิสงส์ ถมยำ

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                8,000.00 X - 5

155 '0107536000633 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำลพบุรี)

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                1,508.00 X - 5

155 '0107536000633 บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สำขำลพบุรี)

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                1,508.00 X - 5

12 156 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                4,060.00 X - 5

156 ' คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                3,700.00 X - 5

156 '0105530038734 บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                8,000.00 X - 5

13 157 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              23,005.00 4-ก.ค.-65 3020032507 1

14 158 '0105533075444 บริษัท คำไลเดสโคป พร็อพเพอร์ต้ีส จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                4,560.00 X - 5

158 '0105533075444 บริษัท คำไลเดสโคป พร็อพเพอร์ต้ีส จ ำกัด

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                1,850.00 X - 5

15 159 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,904.60 8-ก.ค.-65 3020032367 1

16 160 '0105546073062 บริษัท เฮำส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              61,500.00 8-ก.ค.-65 3020032366 1

17 161 ' คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี โครงกำรฯ                                3,000.00 X - 5

18 163 '0105543091744 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              20,865.00 18-ก.ค.-65 3020032535 1

19 171 '0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,616.60 8-ส.ค.-65 3020032573 1

20 178 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 15-ก.ค.-65 3020032490 2

178 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่

และผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 15-ก.ค.-65 3020032490 2

178 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวช

และสุขภำพจิต คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 15-ก.ค.-65 3020032490 2

178 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 15-ก.ค.-65 3020032490 2

178 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติผู้สูงอำยุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  133.00 15-ก.ค.-65 3020032490 2

178 '0108114809930 ร้ำน พรชัย ฟลอรีส พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือพวงหรีด                                  135.00 15-ก.ค.-65 3020032490 2

21 182 '3659900056131 ร้ำน ลันตำสปอร์ต

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุของท่ีระลึก                                3,000.00 17-ส.ค.-65 3020032554 2



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

22 183 '0105548131566 บริษัท วัน-ทู-ออล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำระบบสุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือ License Zoom                                5,339.30 23-ส.ค.-65 3020032589 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 22 436,141.40

1 74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook มิถุนำยน 2565                                3,234.17 22-ก.ค.-65 3020031996 1

2 119 '0994000160097 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

(คร้ังท่ี1) จ้ำงผลิตเคร่ืองตรวจจับชีพจรตำมหลักกำรแพทย์

แผนไทย จ ำนวน 1 เคร่ือง                            495,000.00 28-มิ.ย.-65 4020000116 3

3 125 '0994000160097 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

(คร้ังท่ี1) จ้ำงผลิตโมเดลปัญญำประดิษฐ์เพ่ือวินิจฉัยธำตุเจ้ำ

เรือน จ ำนวน 1 โปรแกรม                            288,000.00 5-ก.ค.-65 4020000118 3

4 131 '0105558127677 บริษัท เอฟ.เอ็น.ไซเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              88,435.50 6-ส.ค.-65 3020032415 1

5 138 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                                9,191.30 12-ส.ค.-65 3020032468 1

6 139 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือหนังสือ                                3,000.00 9-ส.ค.-65 3020032440 1

7 141 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงตรวจภำษำอังกฤษส ำหรับกำรท ำ manuscrips                              11,553.85 18-ส.ค.-65 3020032533 1

8 144 '0103521024414 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำกำรแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมีและวัสดุ                                5,130.01 26-ก.ค.-65 3020032352 1

9 145 '0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำภูมิคุ้มกัน 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือฮำร์ดดิสก์แบบพกพำ                                6,870.00 11-ก.ค.-65 3020032313 1

10 147 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมี                              12,037.50 18-ส.ค.-65 3020032501 1

11 148 '0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือกล้อง WEBCAM                                6,790.00 5-ส.ค.-65 3020032408 2

12 150 '0745557000031 บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยอุปกรณ์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือเตียงพับพร้อมท่ีนอน                                3,437.91 12-ส.ค.-65 3020032466 1

13 152 '0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ืออุปกรณ์วิทยำศำสตร์                                4,678.04 2-ส.ค.-65 3020032393 1

14 153 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และน้ ำยำสำรเคมี                                7,586.30 30-ก.ค.-65 3020032360 1

15 154 '0105538100625 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุ                              18,083.00 18-ส.ค.-65 3020032531 1

16 155 '0105556040621 บริษัท โนมูระ สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสัตว์ทดลองพร้อมค่ำขนส่ง จ ำนวน 12 ตัว                                3,029.00 12-ส.ค.-65 3020032467 1

17 156 '0105556040621 บริษัท โนมูระ สยำม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำยวิภำคศำสตร์กำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสัตว์ทดลองพร้อมค่ำขนส่ง จ ำนวน 10 ตัว                                6,949.00 5-ส.ค.-65 3020032410 1

18 159 '0105543091744 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมีและชีววิทยำ

โมเลกุลทำงกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ืออุปกรณ์วิทยำศำสตร์                                9,630.00 11-ส.ค.-65 3020032460 1

19 160 '0103521024414 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำกำรแพทย์

และโมเลกุล (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสำรเคมีและวัสดุ                              13,386.02 15-ส.ค.-65 3020032476 1

20 164 '0105543082443 บริษัท ลีวัฒนำนันท์ เทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุ                                6,420.00 18-ส.ค.-65 3020032530 1

21 166 '0105527003208 บริษัท เดลตำ แล็บบอรำตอร่ี จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบริกำร

โลหิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              50,290.00 15-ส.ค.-65 3020032477 1
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22 168 '0125555006291 บริษัท เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบริกำร

โลหิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              11,700.00 26-ส.ค.-65 3020032598 1

23 169 '0125555006291 บริษัท เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบริกำร

โลหิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              20,800.00 26-ส.ค.-65 3020032599 1

24 170 '0105537110503 บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบริกำร

โลหิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,846.20 29-ส.ค.-65 3020032600 1

25 173 '0105521000649 บริษัท เอกศิลปกรุงเทพ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวออกแบบทำงกำร

แพทย์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือป้ำยอะคริลิค                                  640.01 21-ส.ค.-65 3020032541 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 25 1,088,717.81

1 166 '0135557001718 บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              12,005.40 22-ก.ค.-65 3020032387 1

166 '-

หน่วยเคร่ืองมือวิจัยกลำง คณะเภสัชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

และอำหำรเพ่ือสุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                1,995.00 X - 5

2 168 '0105551075302 บริษัท หริกุล ซำยเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพฤกษเภสัช

ภัณฑ์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงซ่อมวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,413.30 27-ก.ค.-65 3020032391 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะเภสัชศำสตร์ 2 17,413.70

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเดือนมิถุนำยน 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-65 3020032625 1

2 235 '0105537144475 บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,776.48 14-ก.พ.-65 3020032553 1

3 252 '0105530027279 บริษัท ยูฟิคอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            119,800.00 8-มี.ค.-65 3020032883 3

4 352 '1439900131422 นำงสำววิชุดำ โพธิชัยศรี ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                              50,000.00 28-มี.ค.-65 3020032371 1

5 353 '1100501094412 นำงสำวธนภรณ์ เพ็ชร์ร่ืน ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                              50,000.00 29-มี.ค.-65 3020032370 1

6 423 '1159900277055 นำงสำวสุวรรณำ พู่กันแกมแก้ว ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัย                              60,000.00 19-พ.ค.-65 3020032368 1

7 437 ' บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  695.50 8-มิ.ย.-65 3020032577 1

8 438 '0125540004433 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,971.50 1-ก.ค.-65 3020032578 1

9 442 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ตู้เก็บสำรเคมี                              28,890.00 8-ส.ค.-65 3020032427 2

10 444 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  420.00 X - 5

11 445 '0105530007685 บริษัท ไจแอนท์ ลีโอ อินเตอร์เทรด จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,926.00 8-ส.ค.-65 3020032451 2

12 453 '0105539096311 บริษัท บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่ำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรโปรแกรมส ำหรับเขียนฯ                                  549.04 13-มิ.ย.-65 3020032377 1

13 477 '1729900334274 นำงสำวสรินทิพย์ หงวนตัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงผู้ช่วยวิจัยเดือนก.ค. 2565                              24,000.00 28-มิ.ย.-65 3020032298 1

14 488 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                                7,597.00 12-ก.ค.-65 3020032434 1

15 495 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              12,305.00 6-ก.ค.-65 3020032579 1

16 496 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,649.60 6-ก.ค.-65 3020032581 1

17 497 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,264.40 6-ก.ค.-65 3020032580 1

18 498 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  973.70 6-ก.ค.-65 3020032582 1
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19 501 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,655.40 7-ก.ค.-65 3020032583 1

20 503 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,029.90 7-ก.ค.-65 3020032587 1

503 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              16,488.70 7-ก.ค.-65 3020032587 1

21 505 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,173.00 8-ก.ค.-65 3020032586 1

22 516 '0105548126406 บริษัท ไอรวิณ บีเอส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์ตู้แช่ฯ (ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว)                              41,950.00 8-ส.ค.-65 3020032571 1

23 517 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,725.40 8-ก.ค.-65 3020032568 1

24 519 '0994000158378 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                1,400.00 11-ก.ค.-65 3020032362 1

25 524 '0103529003700 หจก. แซค ซำยน์ เอ็นจ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                9,993.80 18-ก.ค.-65 3020032381 1

26 525 '0103529003700 หจก. แซค ซำยน์ เอ็นจ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,542.60 18-ก.ค.-65 3020032380 1

27 526 '0103529003700 หจก. แซค ซำยน์ เอ็นจ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              10,068.70 18-ก.ค.-65 3020032379 1

28 528 '0105555020499 บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              18,404.00 19-ก.ค.-65 3020032382 1

29 529 '0103525036115 หจก. วอร์ด เมดิก

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชวิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              15,408.00 20-ก.ค.-65 3020032435 1

30 532 '0103529003700 หจก. แซค ซำยน์ เอ็นจ์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              26,108.00 22-ก.ค.-65 3020032386 1

31 534 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,081.60 22-ก.ค.-65 3020032385 1

32 535 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,498.00 22-ก.ค.-65 3020032384 1

33 536 ' บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,370.50 30-ก.ค.-65 3020032505 1

34 537 '0105547030910 บริษัท ซิงไท่ เทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  592.00 26-ก.ค.-65 3020032361 2

537 '0105547030910 บริษัท ซิงไท่ เทรดด้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  592.00 26-ก.ค.-65 3020032361 2

35 539 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,722.70 26-ก.ค.-65 3020032389 1

36 549 '0305560007541 บริษัท วิโรฒวิทยำภัณฑ์ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมบ ำรุงและเปล่ียนหลอดไฟ                                  850.00 30-ก.ค.-65 3020032378 2

37 550 '0125552015273 บริษัท เมกกะฟิล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,872.50 11-ส.ค.-65 3020032515 1

38 551 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,889.00 5-ส.ค.-65 3020032504 1

39 552 '0105555020499 บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,179.25 1-ส.ค.-65 3020032503 1

40 553 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ เมล็ดพันธ์ุ                                8,258.09 1-ส.ค.-65 3020032392 2

41 554 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำและวิทยำ

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,329.50 2-ส.ค.-65 3020032512 1

42 555 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                  840.00 X - 5

43 559 '0994000158378 งำนเคร่ืองมือกลำง กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  960.00 X - 5



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

44 565 '0103548014843 หจก. ที.เอส.อินเตอร์แล็บ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,774.96 3-ส.ค.-65 3020032508 1

45 567 '0105553096978 บริษัท ฟำโคบิส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,638.00 9-ส.ค.-65 3020032603 1

46 568 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              37,878.00 9-ส.ค.-65 3020032566 1

47 569 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              31,993.00 9-ส.ค.-65 3020032567 1

48 570 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,490.00 9-ส.ค.-65 3020032517 1

570 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                9,844.00 9-ส.ค.-65 3020032517 1

570 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              24,535.10 9-ส.ค.-65 3020032517 1

49 571 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              13,749.50 9-ส.ค.-65 3020032518 1

571 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,205.10 9-ส.ค.-65 3020032518 1

50 572 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,667.00 9-ส.ค.-65 3020032519 1

51 574 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              15,247.50 9-ส.ค.-65 3020032520 1

52 575 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              14,926.50 9-ส.ค.-65 3020032521 1

53 578 '0135551000418 บริษัท ไบโอดีไซน์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              10,700.00 9-ส.ค.-65 3020032522 1

54 581 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                1,070.00 18-ส.ค.-65 3020032584 2

581 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม

วัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                1,992.00 18-ส.ค.-65 3020032584 2

55 582 '0105543117123 บริษัท ดอกเตอร์ คำลิเบรช่ัน จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,280.00 9-ส.ค.-65 3020032511 1

56 583 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              19,120.90 9-ส.ค.-65 3020032510 1

583 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,062.00 9-ส.ค.-65 3020032510 1

57 584 '0105558007370 บริษัท สมำร์ท ไซเอนซ์ จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,092.30 10-ส.ค.-65 3020032509 1

58 590 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              36,915.00 11-ส.ค.-65 3020032569 1

59 594 '0105555184076 บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ำกัด วท.ม. สำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                              23,700.50 11-ส.ค.-65 3020032524 1

60 595 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                9,608.60 11-ส.ค.-65 3020032588 1

61 596 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  730.00 11-ส.ค.-65 3020032576 1

596 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  150.00 11-ส.ค.-65 3020032576 1

596 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  892.00 11-ส.ค.-65 3020032576 1

596 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                2,000.00 11-ส.ค.-65 3020032576 1

62 598 '0135564011511 บริษัท วี แอนด์ บี โปรเทรดด้ิง จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                              35,845.00 8-ส.ค.-65 3020032497 2

63 605 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              53,393.00 11-ส.ค.-65 3020032570 1



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)
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จ้าง

เอกสารอ้างอิง

64 610 '0103546038435 หจก. สไมล์ ซ๊อป วท.ม. สำขำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                              11,800.00 11-ส.ค.-65 3020032523 1

65 611 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรวิชำกำรตีพิมพ์วำรสำร                              36,428.51 11-ส.ค.-65 3020032469 2

66 618 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค                                7,811.00 11-ส.ค.-65 3020032482 2

67 620 '3101200459494 นำงสำวระวี สุวรรณเดโชไชย

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่                                1,690.00 11-ส.ค.-65 3020032480 2

68 621 '0105544113032 บริษัท สยำมพำรำกอน รีเทล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  114.50 11-ส.ค.-65 3020032483 2

621 '0105544113032 บริษัท สยำมพำรำกอน รีเทล จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  114.50 11-ส.ค.-65 3020032483 2

621 '0105526048623 บริษัท แมคไทย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  199.50 11-ส.ค.-65 3020032483 2

621 '0105526048623 บริษัท แมคไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  199.50 11-ส.ค.-65 3020032483 2

621 '0107565000387 บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  675.00 11-ส.ค.-65 3020032483 2

621 '0107565000387 บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  675.00 11-ส.ค.-65 3020032483 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะวิทยำศำสตร์ 68 1,041,004.33

1 10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร กรกฎำคม 2565                                7,568.40 7-ต.ค.-64 3020031405 3

2 18 '0245547000297 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร สิงหำคม 2565                                5,940.00 18-ม.ค.-65 3020031731 1

3 20 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำโฆษณำ Google กรกฎำคม 2565                                6,000.00 17-พ.ย.-64 3020031506 1

4 229 '0105558033541 บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือคอมพิวเตอร์พกพำ                              75,000.00 5-ส.ค.-65 3020032407 1

5 251 '0735562009882 บริษัท อิสรำภำ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์

ซ้ือ ATK ชุดตรวจโควิด-19 , ซ้ือแอลกอฮอล์เจล,หน้ำกำก

อนำมัย                                6,350.00 X - 5

6 261 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลจิสติกส์และโซ่

อุปทำน คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือวัสดุบริโภค                                1,266.00 18-ส.ค.-65 3020032527 1

7 275 '0105543029933 บริษัท มำสเตอร์ พอยท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือวัสดุทดสอบ                                8,420.90 27-ก.ค.-65 3020032358 2

8 276 '0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ

วิศวกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือวัสดุบริโภค                                4,471.00 27-ก.ค.-65 3020032359 2

9 279 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือหนังสือ online จ ำนวน 1 รำยกำร                                5,958.93 1-ส.ค.-65 3020032365 2

10 297 '3120600033604 นำย ศุภชัย แก้วพลอย

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงซ่อมป๊ัมน้ ำในห้องปฏิบัติกำร                                3,340.00 6-ส.ค.-65 3020032417 2

11 308 '1100400624548 น.ส. พิชญำ ปิยะวิริยะกุล

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงเหมำคัดแยกสำรเคมีและขยะอันตรำยในห้องปฏิบัติกำร                                  350.00 5-ส.ค.-65 3020032409 2

12 360 '0105560053251 บริษัท วัน สต๊อป บิวด้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยำกรน้ ำ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิศวกรรมศำสตร์

(งวดท่ี 5 และ งวดท่ี 6) จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุง

ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรน้ ำ                            599,750.00 5-ต.ค.-64 4020000110 3

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 12 724,415.23

1 63 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์

และสำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  272.00 X - 5

63 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  272.00 X - 5



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

63 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  272.00 X - 5

63 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์และ

สำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  272.00 X - 5

63 '0105536080112 บริษัท บำงจำกกรีนเนท จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์

และสำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                  272.00 X - 5

63 '0105523004323 บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ โฮเต็ล จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์

และสำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                1,680.00 X - 5

63 '0105523004323 บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ โฮเต็ล จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                1,680.00 X - 5

63 '0105523004323 บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ โฮเต็ล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                1,680.00 X - 5

63 '0105523004323 บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ โฮเต็ล จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์

และสำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                1,680.00 X - 5

63 '0105523004323 บริษัท เดอะรีเจ้นท์ ชะอ ำ โฮเต็ล จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์และ

สำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                1,680.00 X - 5

63 '3100600064186 นำย สำมำรถ สอนเขียว

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์

และสำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำรถตู้                                1,080.00 X - 5

63 '3100600064186 นำย สำมำรถ สอนเขียว

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์และ

สำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำรถตู้                                1,080.00 X - 5

63 '3100600064186 นำย สำมำรถ สอนเขียว

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์

และสำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำรถตู้                                1,080.00 X - 5

63 '3100600064186 นำย สำมำรถ สอนเขียว

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำรถตู้                                1,080.00 X - 5

63 '3100600064186 นำย สำมำรถ สอนเขียว

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์สุขภำพ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำรถตู้                                1,080.00 X - 5

2 237 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศำสตร์กำรแพทย์และ

สำธำรณสุข คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                1,350.00 X - 5

3 254 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนโยบำย

สำธำรณะและกำรจัดกำรภำครัฐ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                5,000.00 X - 5

4 255 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำกับกำรพัฒนำ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                2,920.00 X - 5

255 '0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ำกัด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำกับกำรพัฒนำ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                                  886.00 X - 5

255 '0105557173039 บริษัท เพชรทองค ำ สวีท จ ำกัด (สำขำท่ี 00001) ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำกับกำรพัฒนำ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่ำห้องประชุม                                7,000.00 X - 5

255 '0103560002434 หจก. ริ่งแสงปิโตรเลียม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำศำสนำกับกำรพัฒนำ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,600.00 X - 5

5 298 '3700200119255 ร้ำน บุษณชำ ผ้ำม่ำน

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรศึกษำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรติดวอลเปเปอร์                              28,000.00 18-ส.ค.-65 3020032525 1

6 312 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรกีฬำ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                1,760.00 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 6 64,676.00

1 117 '3100902930749 นำย สมหวัง มีด ำ

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้                              11,200.00 7-ส.ค.-65 3020032421 1

117 '3100902918854 นำย ประสำน เฉลยสุข

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้                                8,400.00 7-ส.ค.-65 3020032421 1

2 249 ' ร้ำน Jipata_Shop วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  682.00 2-ส.ค.-65 3020032394 1

249 '0105564027573 บริษัท อินฟินิต้ีรวย จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  240.00 2-ส.ค.-65 3020032394 1

249 ' มูลนิธิโครงกำรหลวง วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                1,195.00 2-ส.ค.-65 3020032394 1

249 ' ร้ำน CR7 ManU วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  513.00 2-ส.ค.-65 3020032394 1

3 251 '0107542000011 บริษัท CP ALL,7-Eleven วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  260.00 19-ส.ค.-65 3020032534 1

4 254 '0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุส ำนักงำน                                  407.98 10-ส.ค.-65 3020032448 1

5 256 '0993000317688 มูลนิธิชัยพัฒนำ -ภัทรพัฒน์ วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  401.00 10-ส.ค.-65 3020032442 1



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

6 309 '0103544018941 หจก. เอิร์ต เคมี แล็ป วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                3,103.00 22-ส.ค.-65 302002559 1

7 310 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟิ้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  677.00 8-ส.ค.-65 302003428 1

310 '0105541063433 พี.เอ.แพ็คกิง (1998) จ ำกัด วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  133.00 8-ส.ค.-65 302003428 1

8 313 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟิ้ดรีเทล วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  220.00 8-ส.ค.-65 3020032426 1

313 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟิ้ดรีเทล วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  110.00 8-ส.ค.-65 3020032426 1

9 317 '

ศูนย์สุขภำพและบริกำรวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแะ

ส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรวิเครำะห์ข้อมูล                              37,500.00 X - 5

1 318 '

ศูนย์สุขภำพและบริกำรวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขแะ

ส่ิงแวดล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรวิเครำะห์ข้อมูล                              20,000.00 X - 5

11 353 '3170600231210 นำย ชัยพร กุดครบุรี

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้                              10,500.00 19-ก.ค.-65 3020032339 1

353 '1409600031384 นำย ณฐพบ เพิกอำภรณ์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้                              10,500.00 19-ก.ค.-65 3020032339 1

12 375 '3120101264546 นำย กฤษดำ สุดสงวน สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำเช่ำรถตู้                                9,000.00 11-ส.ค.-65 3020032458 1

375 '3130300403155 นำย มนัส อัศวภูมิ สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำเช่ำรถตู้                                9,000.00 11-ส.ค.-65 3020032458 1

375 '3300600141987 นำย ศักรพงศ์ พิมพ์ทองหลำง สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำเช่ำรถตู้                                9,000.00 11-ส.ค.-65 3020032458 1

375 '3100603313438 นำย ชัชวำลย์ ศรีส ำโรง สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำเช่ำรถตู้                                9,000.00 11-ส.ค.-65 3020032458 1

13 377 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำถ่ำยเอกสำร                                3,000.00 11-ส.ค.-65 3020032463 1

14 378 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำของท่ีระลึก                                1,300.00 11-ส.ค.-65 3020032462 1

15 379 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำอุปกรณ์และของของรำงวัล                                  849.00 11-ส.ค.-65 3020032456 1

379 '0994000165315 องค์กรเภสัชกรรม สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำอุปกรณ์และของของรำงวัล                                2,900.00 11-ส.ค.-65 3020032456 1

379 '0105561048201 บริษัท วำฬ 53 จ ำกัด สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำอุปกรณ์และของของรำงวัล                                  703.00 11-ส.ค.-65 3020032456 1

16 380 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                                  328.00 11-ส.ค.-65 3020032461 1

17 381 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุส ำนักงำน                                  870.00 10-ส.ค.-65 3020032449 1

381 '3102001855404 ร้ำน ท๊อป สเตชันเนอร่ี สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุส ำนักงำน                                2,035.00 10-ส.ค.-65 3020032449 1

18 382 '3120100507755 อ. ดร. วรำกร โกศัยเสวี สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                                7,000.00 11-ส.ค.-65 3020032459 1

19 389 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำถ่ำยเอกสำร                                  523.68 25-ก.ค.-65 3020032351 1

20 399 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                              10,421.80 17-ส.ค.-65 3020032488 1

21 411 '3841400053509 นำง สุภำพร ยุญชำนนท์

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติอำชีวอนำมัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุของท่ีระลึก                                1,000.00 16-ส.ค.-65 3020032481 1

22 424 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                2,906.12 2-ส.ค.-65 3020032396 2

23 427 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ฺปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติอำชีวอนำมัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                                7,682.60 15-ส.ค.-65 3020032472 1

24 428 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำถ่ำยเอกสำร                                3,566.40 8-ส.ค.-65 3020032432 1

25 429 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำถ่ำยเอกสำร                                  724.80 8-ส.ค.-65 3020032431 1

26 430 ' กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณะสุข

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                4,000.00 4-ส.ค.-65 3020032404 2

27 441 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ฺปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                                3,691.50 11-ส.ค.-65 3020032457 1

28 442 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ฺปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโรคติดเช้ือและวิทยำกำร

ระบำดทำงกำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                              12,230.10 15-ส.ค.-65 3020032474 1

29 447 ' ร้ำน น ำเจริญกำรแพทย์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  480.00 4-ส.ค.-65 3020032403 2

30 449 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟิ้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  358.00 8-ส.ค.-65 3020032433 2

449 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟิ้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                1,074.00 8-ส.ค.-65 3020032433 2

449 ' ร้ำน พี.บี.ฟำร์มำซี วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  490.00 8-ส.ค.-65 3020032433 2



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

31 454 '0107538000347 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ฺปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                              19,902.00 16-ส.ค.-65 3020032485 1

32 458 '0105532058015 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                5,136.00 19-ส.ค.-65 3020032536 1

33 459 '0105528025574 บริษัท กิบไทย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำสำธำรณสุข 

(หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                9,951.00 X 3020032475 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 33 245,164.98

1 200 '0105523009350 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์

โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

สถำบันโภชนำกำร ซ้ือของท่ีระลึก                                5,500.00 X - 5

2 328 '3900100076374 ร้ำน บุญกุศล พวงหรีด เดลิเวอร่ี วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนศำสตร์

โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

สถำบันโภชนำกำร ซ้ือพวงหรีดพัดลม                                1,990.00 15-ส.ค.-65 3020032478 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

สถำบันโภชนำกำร

2 7,490.00

1 509 '0105555592155 บริษัท อัซ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                8,132.00 8-ก.ค.-65 3020032376 1

2 510 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,296.50 12-ก.ค.-65 3020032375 1

3 511 '0125548005200 บริษัท พริมำ ไซเอ็นติฟิค จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,383.00 12-ก.ค.-65 3020032374 1

4 512 '0105551110906 บริษัท อำร์ซีไอ แล็บสแกน จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,921.10 22-ก.ค.-65 3020032373 1

5 513 '0103527012159 หจก. คอมมอนกรุ๊พ

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ระดับโมเลกุล 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,295.60 12-ก.ค.-65 3020032372 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน

5 27,028.20

1 165 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  409.00 20-ก.ค.-65 3020032383 1

165 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  148.00 20-ก.ค.-65 3020032383 1

165 '3730101263986 ร้ำน นิต้ำก๊อปป้ีเออร์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  150.00 20-ก.ค.-65 3020032383 1

2 172 '0105528024811 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,561.58 8-ส.ค.-65 3020032514 1

3 173 '0994000158378 หน่วยเคร่ืองมือกลำง คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                  225.00 X - 5

4 175 '0994000158378 หน่วยเคร่ืองมือกลำง คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                9,830.00 X - 5

5 533 '0994000158378 หน่วยเคร่ืองมือกลำง คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรพืช (หลักสูตร

นำนำชำติ) โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร ตัดโอน                                2,814.00 X - 5



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ 5 16,137.58

1 172 '0105543116917 บริษัท สุวรรณชำด จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือของท่ีระลึก                                1,793.50 21-ส.ค.-65 3020032540 2

2 174 '0105538032743 บริษัท B2S

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือกระดำษกำร์ดสี                                  210.00 21-ส.ค.-65 3020032542 2

3 175 '3620501245421 ศูนย์ถ่ำยเอกสำร nanacopycenter

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ จ้ำงเข้ำเล่มเอกสำร                                  120.00 21-ส.ค.-65 3020032543 2

4 176 '1100703042863 เดอะทัช แพลนท์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือต้นไม้ปลอม                                  948.00 21-ส.ค.-65 3020032544 2

5 177 '0994000158378

หลักสูตร วท.ม. สำขำวิชำกำรออกแบบทำงกำรแพทย์ 

(นำนำชำติ)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  924.50 21-ส.ค.-65 3020032545 2

6 178 ' LAZADA

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์                                  312.00 30-ส.ค.-65 3020032604 2

7 179 '0105543116917 บริษัท สุวรรณชำด จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือของท่ีระลึก                                  800.00 21-ส.ค.-65 3020032547 2

8 180 '0994000158378

หลักสูตร วท.ม. สำขำวิชำกำรออกแบบทำงกำรแพทย์ 

(นำนำชำติ)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือต้นไม้ปลอม                                  780.00 21-ส.ค.-65 3020032548 2

9 181 '0994000158378

หลักสูตร วท.ม. สำขำวิชำกำรออกแบบทำงกำรแพทย์ 

(นำนำชำติ)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวกำรออกแบบทำง

กำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ ซ้ือต้นไม้ปลอม                                  780.00 21-ส.ค.-65 3020032549 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 โครงกำรร่วมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์

9 6,668.00

1 162 '0100528000127 ซิต้ี รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรประเมินเทคโนโลยีด้ำน

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมคณะเภสัชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม และบัณฑิต

วิทยำลัย ค่ำบริกำรจ้ำงตีพิมพ์วำรสำร                            155,533.45 12-ก.ค.-65 3020032363 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 โครงกำรร่วมคณะเภสัชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และ

มนุษยศำสตร์ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม และบัณฑิต

วิทยำลัย

1 155,533.45

1 341 '0105561052046 บริษัท เอสโค่ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือ ZOOM LICENSES                                6,407.16 29-ส.ค.-65 3020032601 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

1 6,407.16

1 150 '0735561006332 บริษัท วิคทอร่ี อะคริลิค จ ำกัด งำนกิจกำรนักศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงท ำโล่รำงวัลวิทยำนิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมำณ 

2565 จ ำนวน 6 อัน                                6,099.00 X - 5

2 164 '0105558163762 บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จ ำกัด งำนกิจกำรนักศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำของท่ีระลึก โครงกำรจัดท ำชุด Soft Skills ตำมกลุ่ม

สำขำวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ                              10,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนกิจกำรนักศึกษำ 2                                                           16,099.00

3 147 '0123562000301 หจก. เจ้ำพระยำเมดิซีน งำนทรัพยำกรบุคคล บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือยำสำมัญและอุปกรณ์ปฐมพยำบำล                                1,206.00 10-ส.ค.-65 3020032450 1

4 158 '3120100152507 นำงสำวประสำน เจริญเอม งำนทรัพยำกรบุคคล บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือของใส่บำตร วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็ย

พระเจ้ำอยู่หัว                                5,075.00 2-ส.ค.-65 3020032398 1
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5 159 '1828380004 เก้ำแสน ฟลอรีส งำนทรัพยำกรบุคคล บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือพวงหรีด งำนคู่สมรสเลขำธิกำรสมำคมศิษย์เก่ำบัณฑิต

วิทยำลัย                                1,500.00 26-ก.ค.-65 3020032356 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนทรัพยำกรบุคคล 3                                                             7,781.00

6 13 ' บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) จ ำกัด งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงบ ำรุงรักษำ UPS งวดท่ี 3 เม.ย.-มิ.ย. 2565                              18,725.00 4-ส.ค.-65 3020031408 1

7 125 '0723562000123 หจก. เอสพีโอ คอมพิวเตอร์ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือคอมพิวเตอร์ Notebook จ ำนวน 14 เคร่ือง                            289,800.00 22-ส.ค.-65 3020032357 3

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2                                                         308,525.00

8 151 ' บริษัท พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร                                1,658.50 26-ก.ค.-65 3020032355 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนบริกำรกำรศึกษำ 1                                                             1,658.50

9 155 '0105561052046 บริษัท เอสโค่ (ไทยแลนด์) จ ำกัด งำนบริกำรสร้ำงเสริมศักยภำพทุนมนุษย์ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำใช้จ่ำยโปรแกรม Zoom Education จ ำนวน 20 

Licenses ระยะเวลำ 1 ปี                              64,071.60 1-ส.ค.-65 3020032397 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนบริกำรสร้ำงเสริมศักยภำพทุนมนุษย์ 1                                                           64,071.60

10 10 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย กรกฎำคม 2565                                  615.00 17-ส.ค.-65 - 1

11 12 '3120100871163 นำยสมหมำย ธนรักศักด์ิ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันส ำหรับตัดหญ้ำ สิงหำคม 2565                                  160.00 4-ส.ค.-65 3020031412 1

12 '0735558002411 บริษัท รัฐนันท์ออยล์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันส ำหรับตัดหญ้ำ สิงหำคม 2565                                1,400.00 4-ส.ค.-65 3020031412 1

12 14 '0994000164882

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย มิถุนำยน 2565                              84,120.00 20-ก.ค.-65 4020000112 3

14 '0994000164882

ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย กรกฎำคม 2565                              84,120.00 4-ส.ค.-65 4020000112 3

13 15 '0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันรถยนต์ มิถุนำยน 2565                              26,470.00 22-ก.ค.-65 3020031413 3

15 '0107537000882 ธนำคำรกรุงไทย งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำมันรถยนต์ กรกฎำคม 2565                              18,640.00 25-ส.ค.-65 3020031413 3

14 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11 เคร่ือง กรกฎำคม 2565                              21,935.12 17-ส.ค.-65 3020031409 3

15 111 ' บริษัท สยำมอินเตอร์ แอร์ ซัพพลำย จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 4 เคร่ือง                            379,884.24 4-ส.ค.-65 3020032226 3

16 129 '0125558025408 บริษัท ไวท์ เอ็มเคที จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือรอกไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ชุด                              20,135.00 22-ก.ค.-65 3020032287 1

17 131 ' บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมลิฟต์โดยสำรอำคำรบัณฑิตวิทยำลัย                            193,135.00 4-ส.ค.-65 3020032262 3

18 143 ' บริษัท โตโยต้ำนครปฐม ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กฉ 2376                                1,789.58 20-ก.ค.-65 3020032334 1

19 149 '0135531000714 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงเปล่ียนแบตเตอร่ีตู้โทรศัพท์สำขำ                              11,470.40 22-ส.ค.-65 3020032558 1

20 153 '3460900042720 ประพันธ์ ออร์โต้แอร์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมแผงแอร์รถยนต์ กฉ 2376                              16,500.00 20-ก.ค.-65 3020032340 2

21 156 ' ร้ำน จักก้ำเซ็นเตอร์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำวัสดุ โครงกำรซ่อมจักรยำนเก่ำมำป่ันใช้ ลดก๊ำซเรือน

กระจก                                1,540.00 X - 5

156 ' ร้ำน จักก้ำเซ็นเตอร์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำวัสดุ โครงกำรซ่อมจักรยำนเก่ำมำป่ันใช้ ลดก๊ำซเรือน

กระจก                                  240.00 X - 5

22 157 '3120100871163 นำยสมหมำย ธนรักศักด์ิ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรประกวดสวนมุมสวย ปี 7                                1,600.00 X - 5

157 '0125560001758 บริษัท อำท กำร์เด้น แอนด์ เดคคอร์ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรประกวดสวนมุมสวย ปี 7                                1,123.50 X - 5

157 ' ร้ำน หญ้ำสวนร่มไม้ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรประกวดสวนมุมสวย ปี 7                                  135.00 X - 5

157 ' ร้ำน หญ้ำสวนร่มไม้ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรประกวดสวนมุมสวย ปี 7                                  495.00 X - 5

23 160 '0103530030162 หจก. ส. ธนะชัยกลกำร งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือโช้คฝำท้ำยรถตู้ 40 0875                                1,926.00 2-ส.ค.-65 3020032399 2

24 161 '0105545003672 บริษัท โฮมเพ้นท์ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมประตู                                5,570.00 4-ส.ค.-65 3020032405 1

25 165 '0105545003672 บริษัท โฮมเพ้นท์ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับทำสี                                  348.00 10-ส.ค.-65 3020032452 2

26 192 '0145549000252 บริษัท กุลชัยกำรโยธำ จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน ช้ัน 1 งวดท่ี 1                            224,850.00 5-ส.ค.-65 4020000114 3

27 196 '0135531000714 บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงบ ำรุงรักษำตู้โทรศัพท์สำขำ งวดท่ี 9 เม.ย.-มิ.ย. 2565                              16,050.00 20-ก.ค.-65 5020000003 3

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนบริหำรท่ัวไป 18                                                       1,114,251.84

28 97 '3130200041634 ร้ำน MASTERPRINT งำนแผนและพัฒนำ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงเข้ำเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปี 2565                                  800.00 26-ก.ค.-65 3020032354 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนแผนและพัฒนำ 1                                                               800.00

29 132 '0105561037586 บริษัท ก๊อปป้ีเออร์ แอนด์ พร้ินเตอร์ ซัพพลำย จ ำกัด งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 คงคลัง จ ำนวน 600 รีม                              59,064.00 20-ก.ค.-65 3020032285 1

30 136 '2759900222693 พรีเม่ียม ออฟฟิศ งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือน้ ำยำท ำควำมสะอำดคงคลัง จ ำนวน 4 รำยกำร                                5,925.00 22-ก.ค.-65 3020032286 1
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31 137 ' บริษัท จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ำกัด งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือแบบฟอร์มหลักฐำนทำงกำรศึกษำคงคลัง จ ำนวน 6 

รำยกำร                            110,210.00 20-ก.ค.-65 3020032289 3

32 168 '0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ำกัด งำนพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือปำกกำหัวเข็มคงคลัง จ ำนวน 12 ด้ำม                                  432.00 22-ส.ค.-65 3020032560 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนพัสดุ 4                                                         175,631.00

33 9 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำย Social Media กรกฎำคม 2565                                5,223.46 22-ก.ค.-65 3020031411 1

9 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำย Social Media สิงหำคม 2565                                3,134.66 22-ส.ค.-65 3020031411 1

34 89 '1120300081763 นำยวิชยุตม์ ขำวละเอียด งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย

จ้ำงออกแบบโปรแกรม Virtual FGS and Exhibition งวด

ท่ี 2                              30,000.00 4-ส.ค.-65 3020031903 1

35 130 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อระยะเวลำ Coursera ปี 2565 งวดท่ี 2 

(เพ่ิมเติม)                                8,350.00 11-ก.ค.-65 3020032316 1

36 146 '0105535102635 บริษัท ซีเอสที ซัพพลำยส์ จ ำกัด งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์                                5,687.00 4-ส.ค.-65 3020032401 1

146 '0105535102635 บริษัท ซีเอสที ซัพพลำยส์ จ ำกัด งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์                                1,070.00 4-ส.ค.-65 3020032401 1

37 152 '0105544085578 บริษัท พล็อต ปร้ินท์ สมำร์ทไพรส์ เซอร์วิส จ ำกัด งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP DesignJet T730                              27,570.69 4-ส.ค.-65 3020032402 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 5                                                           81,035.81

38 140 ' บริษัท อัครเทรดด้ิง จ ำกัด งำนศูนย์ภำษำ บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงเปล่ียนฟองน้ ำหูฟังห้องสอบ                              11,633.00 17-ส.ค.-65 3020032494 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 งำนศูนย์ภำษำ 1                                                           11,633.00

39 109 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกล่องไปรษณีย์ใส่เอกสำร MOU ทคบร. จ ำนวน 4 คร้ัง                                    45.00 X - 5

109 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกล่องไปรษณีย์ใส่เอกสำร MOU ทคบร. จ ำนวน 4 คร้ัง                                    45.00 X - 5

109 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกล่องไปรษณีย์ใส่เอกสำร MOU ทคบร. จ ำนวน 4 คร้ัง                                    45.00 X - 5

109 '0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือกล่องไปรษณีย์ใส่เอกสำร MOU ทคบร. จ ำนวน 4 คร้ัง                                    45.00 X - 5

40 154 '0205519000075 บริษัท บำงแสนบีชรีสอร์ท จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรประชุมทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนบัณฑิตวิทยำลัย                                7,500.00 X - 5

41 163 '1828380004 เก้ำแสน ฟลอรีส ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือพวงหรีด งำนอดีตคณบดีคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล

รำมำธิบดี                                1,200.00 4-ส.ค.-65 3020032406 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 ส ำนักงำนคณบดี 3                                                             8,880.00

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 บัณฑิตวิทยำลัย 41 1,790,366.75

1 56 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงค่ำบริกำรกระตุ้นโพส มิถุนำยน 2565                                  500.00 17-ธ.ค.-65 3020031630 1

2 202 '3102002290532 นำย สุภชำญ ตรัยตรึงศ์สกุล

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรจัดท ำ Facebook page คร้ังท่ี 1                                2,000.00 20-ก.ค.-65 3020032341 1

3 203 'IE9692928F บริษัท เฟสบุ๊ค

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงบริกำรกระตุ้นโพส มิถุนำยน 2565                                  802.50 20-มิ.ย.-65 3020032222 1

4 216 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำส ำหรับบุคคล

ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                4,200.00 X - 5

216 '3360100694651 ร้ำน ทัศน์ชะวัน ล้ ำเลิศ

ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำส ำหรับบุคคล

ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                  285.00 X - 5

5 283 '3100200710021 นำย หน่ึง หมวกน้อย

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงเหมำรถตู้                                4,000.00 X - 5

283 '3620501137172 นำย นรสิงห์ พิลำวัน

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคน

พิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ จ้ำงเหมำรถตู้                                4,000.00 X - 5

6 284 '0105562003961 เอนเนอร์ย่ี พำร์ค จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,780.00 X - 5

284 '0105562003961 เอนเนอร์ย่ี พำร์ค จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,930.00 X - 5
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284 '0994000158378 วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                                3,000.00 X - 5

7 305 '0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

คนพิกำร วิทยำลัยรำชสุดำ ซ้ือกระดำษ A4 ( 80 แกรม )                                2,952.60 25-ส.ค.-65 3020032594 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 วิทยำลัยรำชสุดำ 7 25,450.10

1 205 '0105539086260 watsons

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือชุดตรวจโควิด - 19 แบบ 2 in 1                                2,030.00 X - 5

2 206 '1102000276251 ร้ำน วิเชษฐ์ เปเปอร์ เซอร์วิส

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ จ้ำงเข้ำเล่มและท ำปกวิทยำนิพนธ์                                  952.00 X - 5

3 208 '3700600078793 ร้ำน ศำลำยำกำรพิมพ์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ จ้ำงท ำตรำยำง                                  700.00 6-ส.ค.-65 3020032414 1

4 209 '0105551058581 บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือแถบตรวจวัดระดับแลคเตท                                2,273.75 21-มิ.ย.-65 3020032231 1

5 210 '0105528039974 บริษัท เมดิทอป จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือแผ่นน ำไฟฟ้ำ (Electrodes)                                2,250.00 9-ส.ค.-65 3020032439 2

6 215 '1450600092946 ร้ำน Oscas Warehouse วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือชุดตรวจโควิท 19                                4,800.00 6-ส.ค.-65 3020032419 2

7 299 '0105528039974 บริษัท เมดิทอป จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือแผ่นน ำไฟฟ้ำ (Electrodes)                                2,700.00 6-ส.ค.-65 3020032418 2

8 320 '0105561131574 JD Sports Fashion (Thailand) Ltd. วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือของท่ีระลึก                                  900.00 10-ส.ค.-65 3020032454 2

9 321 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,110.00 18-ส.ค.-65 3020032500 2

321 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,776.00 18-ส.ค.-65 3020032500 2

321 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                  680.00 18-ส.ค.-65 3020032500 2

321 '0125544006945 บริษัท บี.สโตร์ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,880.01 18-ส.ค.-65 3020032500 2

10 322 '0125546003765 บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือชุดตรวจฮอร์โมนเมลสโทนินในน้ ำลำย                              42,800.00 9-ส.ค.-65 3020032436 2

11 324 '0105532101654 บริษัท ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ ซ้ือ Sample Tube and Probe Wipes                              11,748.60 10-ส.ค.-65 3020032453 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 11 77,600.36

1 268 '0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตตปัญญำศึกษำ ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ ซ้ือแฟลชไดร์ฟ                                  955.00 18-ส.ค.-65 3020032529 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ 1 955.00

1 139 '0994000158378 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือสัตว์ทดลอง และกล่องบรรจุสัตว์ทดลอง สิงหำคม 2565                                4,600.00 X - 5

2 244 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำศำสตร์เชิงระบบ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,815.00 12-ส.ค.-65 3020032465 1

3 270 '0105561052046 บริษัท เอสโค่ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำศำสตร์เชิงระบบ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือโปรแกรม Zoom Meeting                                3,203.58 6-ส.ค.-65 3020032413 1

270 '0105561052046 บริษัท เอสโค่ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือโปรแกรม Zoom Meeting                                3,203.58 6-ส.ค.-65 3020032413 1

270 '0105561052046 บริษัท เอสโค่ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือโปรแกรม Zoom Meeting                                6,407.16 6-ส.ค.-65 3020032413 1

4 277 '0103549033884 หจก. อัลตร้ำ โคลด์ คลีนิค

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล จ้ำงติดต้ังเดินท่อแก๊สพร้อมอุปกรณ์                              92,876.00 1-ส.ค.-65 3020032364 1

5 285 '0105551075302 บริษัท หริกุล ซำยเอนซ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 รำยกำร                              36,380.00 10-ส.ค.-65 3020032446 1

6 286 '0105554096467 บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,354.00 10-ส.ค.-65 3020032444 1

7 287 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ระดับโมเลกุล

และพันธุวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 4 รำยกำร                              27,606.00 10-ส.ค.-65 3020032445 1

8 288 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพันธุศำสตร์ระดับ

โมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,412.40 10-ส.ค.-65 3020032447 1

9 296 '0105562201746 โรงพยำบำลสัตว์ กรีดี เพ็ท

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์(ยำสลบ และยำลดปวด ของ

สัตว์ทดลอง)                                2,550.00 6-ส.ค.-65 3020032416 2

10 303 '0994000158378 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล

จ้ำงบริกำรอุปกรณ์วิทยำศำสตร์-เคร่ืองมือวิเครำะห์ปริมำณ

สำรเคมีแบบอ่ำนถำดหลุม ช่วงคล่ืน Visib                              50,000.00 X - 5



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

11 306 '1102000276251 ร้ำน วิเชษฐ์ เปเปอร์ เซอร์วิส

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำศำสตร์เชิงระบบ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล จ้ำงพิพม์เข้ำเล่มสันเกลียว                                1,755.00 15-ส.ค.-65 3020032479 2

12 307 '0994000158378 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำศำสตร์เชิงระบบ 

(หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล

จ้ำงบริกำรกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกรำด้วยแสงเลเซอร์

ชนิดคอนโฟคอล                                1,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 12 238,162.72

1 23 '0107559000150 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร กรกฎำคม 2565                                1,302.37 17-พ.ย.-65 3020031507 1

2 281 '3275012003920017 AULIA FADJRI

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำงเหมำออกแบบ Web Applications                              17,870.60 X - 5

281 '3276064705850001 ISMAYANTI AINI ISMAYANTI AINI

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำงเหมำพัฒนำบอร์ดเกม                                7,658.40 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 2 26,831.37

1 223 '3100801710965 ร้ำน ฟิวส เซอร์วิส

กำรจัดกำรสำธำรณสุขมูลฐำนมหำบัณฑิต (หลักสูตร

นำนำชำติ) สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน จ้ำงถ่ำยเอกสำร                                5,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 1 5,000.00

1 54 '3529900299256 น.ส. ชฎำมำศ พรหมค ำ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 7 รำยกำร                                1,995.00 X - 5

2 240 '0105562078855 บริษัท พิริยะภัณฑ์ จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร

เพ่ือโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              29,992.10 X - 5

3 242 '3102002321748 นำย ธนำวุฒิ โอภำสธนธร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,285.00 X - 5

4 250 '3102002321748 นำย ธนำวุฒิ โอภำสธนธร

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,500.00 X - 5

5 278 '3130200041634 ร้ำน MASTERPRINT

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำร

ก ำหนดอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร จ้ำงถ่ำยเอกสำรและจัดท ำรูปเล่มรำยงำน                                1,826.00 X - 5

278 '3130200041634 ร้ำน MASTERPRINT

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำร

ก ำหนดอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร จ้ำงถ่ำยเอกสำรและจัดท ำรูปเล่มรำยงำน                                  220.00 X - 5

6 317 '0105546096453 บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร

เพ่ือโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร ซ้ือสำรเคมี                              20,800.80 9-ส.ค.-65 3020032437 2

7 318 '1739900151021 น.ส. อนันทิตำ แสงสุริยวงษ์

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพิษวิทยำและโภชนำกำร

เพ่ืออำหำรปลอดภัย สถำบันโภชนำกำร ซ้ือสำรวัสดุ                                3,651.00 9-ส.ค.-65 3020032438 2

8 325 '0994000158378

หลักสูตร วท.ม. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรเพ่ือ

โภชนำกำร (นำนำชำติ)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร

เพ่ือโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร ซ้ือวัตถุดิบอำหำร                                4,000.00 X - 5

9 326 '0735546001716 บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ำกัด

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร

เพ่ือโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร ซ้ือขวดแก้ว และ ค่ำปริมำตร                              13,642.50 X - 5

10 329 '5309900006770 นำย ธวัชชัย พรมนัส

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำร

ก ำหนดอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้ไป-กลับ พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,480.00 X - 5

11 332 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำร

ก ำหนดอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร ซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมประชุมทำงไกล Zoom                                5,929.68 18-ส.ค.-65 3020032499 2

12 333 '0103527012159 หจก. คอมมอนกรุ๊พ

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร

เพ่ือโภชนำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันโภชนำกำร ซ้ือสำรเคมี                                4,066.00 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันโภชนำกำร 12 93,388.08

1 191 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรศำสตร์ประยุกต์

และกำรวิจัยทำงสังคม (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงประชำสัมพันธ์หลักสูตรผ่ำน Facebook Fanpage                                2,210.54 X - 5

2 192 '0107545000110 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยประชำกรและสังคม สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงประชำสัมพันธ์หลักสูตรผ่ำน Facebook Fanpage                                2,992.23 X - 5

3 263 '3730300362640 นำย เกรียงไกร ประภำวิทย์

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                5,400.00 X - 5



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

ล าดับท่ี เลขท่ีรับพัสดุ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ หลักสูตร/หน่วยงาน คณะ ช่ือรายการ  จ านวนเงินรวมท่ีจัดซ้ือจัด

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

263 '3730100040620 นำย ทรงศักด์ิ ขันทองดี

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                5,400.00 X - 5

263 '3120200573181 นำย สุรศักด์ิ ทรงอยู่

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                5,400.00 X - 5

263 '3790101028367 นำย ชัยรัตน์ ผ่องสุด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                5,400.00 X - 5

263 '3100504096196 นำย อัศวิชช์ เดชอุดม

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำรถตู้พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                5,400.00 X - 5

4 337 '0105561187073 บริษัท หัวหิน เพิร์ล รีสอร์ท จ ำกัด

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ) สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำห้องประชุมพร้อมเช่ำสัญญำณอินเตอร์เนต                                2,600.00 24-ส.ค.-65 3020032565 2

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 4 34,802.77

1 73 '1409901379789 นำย ศักด์ินรินทร์ พิมพ์วันค ำ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย

จ้ำงท ำพ้ืนหลังในโปรแกรมประชุมแบบออนไลน์ หรือ

โปสเตอร์หรือแบบประเมิน                                1,500.00 X - 5

2 131 '18499001255429 นำย ชำนนท์ ลัภนะทิพำกร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย

(งวดท่ี 3) จ้ำงผู้ประสำนงำนโครงกำรเพ่ือยกระดับ

ระบบงำนของหลักสูตรฯ                              20,000.00 17-พ.ค.-65 3020032095 1

3 143 '- บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ำกัด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย เช่ำระบบถ่ำยทอดสดคลิปวีดีโอกำรเสวนำออนไลน์                                1,652.67 X - 5

143 '18499001255429 นำย ชำนนท์ ลัภนะทิพำกร ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย

จ้ำงเหมำจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์-ข้อมูลภำพ

สำรสนเทศ                                6,000.00 X - 5

4 153 '0733548002050 หจก. อำนันอิเลคทรอนิคส์

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำและกำรส่ือสำร

ระหว่ำงวัฒนธรรม สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 เคร่ือง                              86,991.00 28-มี.ค.-65 3020031968 3

153 '0733548002050 หจก. อำนันอิเลคทรอนิคส์ ศศ.ม. สำขำภำษำและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 เคร่ือง                            173,982.00 28-มี.ค.-65 3020031968 3

153 '0733548002050 หจก. อำนันอิเลคทรอนิคส์ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร์ สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 11 เคร่ือง                              57,994.00 28-มี.ค.-65 3020031968 3

5 256 '0105528025116 บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จ ำกัด ศศ.ม. สำขำภำษำและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย จ้ำงจัดพิมพ์หนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์และ on demand                                5,000.00 X - 5

256 '1809700111181 น.ส. กฤษริน รักษำแก้ว ศศ.ม. สำขำภำษำและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย จ้ำงเหมำจัดอำร์ตเวิร์กและออกแบบปก                                5,000.00 X - 5

256 '1749900156643 น.ส. ทิวมำส วุฒิธนำกรกุล ศศ.ม. สำขำภำษำและกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย จ้ำงเหมำตรวจภำษำและควำมถูกต้องเรียบร้อยของตันฉบับ                              20,000.00 X - 5

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 5 378,119.67

1 273 '0105540010191 บริษัท 108 โอเอ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือคอมพิวเตอร์พกพำ จ ำนวน 2 เคร่ือง                              48,150.00 9-ส.ค.-65 3020032441 1

2 274 '0105540010191 บริษัท 108 โอเอ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำกำรมนุษย์ สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพำ จ ำนวน 2 เคร่ือง                              48,150.00 12-ส.ค.-65 3020032464 1

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 2 96,300.00

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565 7,401,180.99                   


