
1 279 '0105560214611 บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                9,737.00 22-ส.ค.-65 3020032552 1

279 '0105560214611 บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                9,737.00 22-ส.ค.-65 3020032552 1

279 '0105560214611 บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำทันตกรรมรำกเทียม 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                9,737.00 22-ส.ค.-65 3020032552 1

2 387 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ วัสดุทำงทันตกรรม                                9,347.52 17-ส.ค.-65 3020032489 1

3 401 '105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองเตรียมคลองฟัน                              77,040.00 25-ส.ค.-65 3020032590 1

4 402 '0105532068266 บริษัท สยำมเดนท์ จ ำกัด วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองวัดควำมยำวรำกฟัน                              35,000.00 25-ส.ค.-65 3020032593 1

5 403 '0105545110291 บริษัท แอดวำนซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ เคร่ืองวัดควำมมีชีวิตของฟัน                              23,000.00 23-ส.ค.-65 3020032592 1

6 423 '3650600795682 ร้ำน พี.พี.ออกโต้พำร์ท วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงท ำวัสดุทำงทันตกรรม                                2,500.00 26-ส.ค.-65 3020032597 1

7 426 '3024988358 บริษัท Crimson Interactive Inc. วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตรวจภำษำ                              12,685.36 31-ส.ค.-65 3020032610 1

8 450 '3024988358 บริษัท Crimson Interactive Inc. วท.ม. สำขำทันตแพทยศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ จ้ำงตรวจภำษำ                              14,446.83 22-ส.ค.-65 3020032550 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ 8 203,230.71

1 170 '0105550080574 บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              13,910.00 8-ส.ค.-65 3020032629 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 1 13,910.00

1 74 '0107536000315 บม.จ.ธนำคำรกสิกรไทย วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล จ้ำงเหมำโฆษณำ Facebook กรกฎำคม 2565                                1,398.72 8-เม.ย.-65 3020031996 1

2 125 '0994000160097 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (คร้ังท่ี 2) จ้ำงผลิตโมเดลปัญญำประดิษฐ์เพ่ือวินิจฉัยธำตุ

เจ้ำเรือน จ ำนวน 1 โปรแกรม

                           288,000.00 5-ก.ค.-65 4020000118 3

3 149 '0505546002315 บริษัท ยูเน่ียน ซำยน์ จ ำกัด กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และน้ ำยำสำรเคมี จ ำนวน 8 รำยกำร                              29,550.00 5-ก.ย.-65 3020032634 1

4 151 '3100400059057 ร้ำน จินซัพพลำย วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำยอุปกรณ์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือสว่ำนแท่นเจำะเหล็ก                                4,900.00 30-ส.ค.-65 3020032605 1

5 158 '0105535041822 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,597.00 18-ส.ค.-65 3020032532 1

6 163 '0123547007215 หจก. วีว่ำ แคร์ กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์มหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือเคร่ืองช่ังน้ ำหนักวิเครำะห์ไขมันในร่ำงกำยและวิเครำะห์

องค์ประกอบในร่ำงกำยแบบแยกส่วน

                           495,000.00 10-ส.ค.-65 3020032443 1

7 165 '0105538100625 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสรีรวิทยำกำรแพทย์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือเคร่ืองดูดจ่ำยสำรละลำย                                7,383.00 1-ก.ย.-65 3020032627 1

8 171 '0105528025566 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรบริกำร

โลหิต

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,959.00 7-ก.ย.-65 3020032653 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 8 837,787.72

1 20 '0105535056498 บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำว-ด ำ เดือนกรกฎำคม 2565                                2,996.00 25-ต.ค.-64 3020031625 1

2 174 '0103504002441 หจก. ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              12,840.00 8-ส.ค.-65 3020032513 1

3 291 '0105541019167 บริษัท พำนำโพลีเทค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                                3,745.00 3-มี.ค.-65 3020032630 1

4 481 '0105519007640 บริษัท เวิลด์โก้ จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือเคร่ืองเขย่ำผสมสำร                                5,200.00 7-ก.ค.-65 3020032615 1

เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 4 เดือน กันยายน 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

5 489 ' บริษัท เอ.ซี.เอส.ซีนอน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              42,907.00 18-ก.ค.-65 3020032644 1

6 500 '0105560147094 บริษัท เอ็กซ์แอล ไบโอเทค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              42,575.30 7-ก.ค.-65 3020032645 1

7 504 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,199.75 7-ก.ค.-65 3020032632 1

504 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                3,012.05 7-ก.ค.-65 3020032632 1

8 506 '0103521024414 หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,250.00 7-ก.ค.-65 3020032643 1

9 520 '0105539096311 บริษัท บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่ำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรโปรแกรมส ำหรับเขียนฯ                                  549.04 18-ก.ค.-65 3020032606 1

9 541 '0105535108986 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำธิชีววิทยำ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,350.00 26-ก.ค.-65 3020032388 1

9 542 '0105535015031 บริษัท ซี.พี.แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง                              45,475.00 8-ส.ค.-65 3020032647 1

9 543 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,504.70 27-ก.ค.-65 3020032655 1

543 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,173.00 27-ก.ค.-65 3020032655 1

10 544 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,289.80 27-ก.ค.-65 3020032639 1

544 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                5,285.80 27-ก.ค.-65 3020032639 1

544 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,391.00 27-ก.ค.-65 3020032639 1

11 545 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,826.60 27-ก.ค.-65 3020032640 1

545 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,530.10 27-ก.ค.-65 3020032640 1

545 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,826.60 27-ก.ค.-65 3020032640 1

12 546 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                4,815.00 27-ส.ค.-65 3020032641 1

13 556 '0105541019167 บริษัท พำนำโพลีเทค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์เคร่ืองป่ันเหว่ียง                              25,466.00 8-ส.ค.-65 3020032614 1

14 560 '0105541019167 บริษัท พำนำโพลีเทค จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                                4,280.00 4-ส.ค.-65 3020032635 1

15 562 '0994000158378 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                              20,000.00 4-ส.ค.-65 3020032718 1

16 564 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,000.90 4-ส.ค.-65 3020032633 1

564 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                1,467.04 4-ส.ค.-65 3020032633 1

17 566 '0105542093727 บริษัท โปรดัคทีฟ แวคค่ัม เทคโนโลยี จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              34,775.00 4-ส.ค.-65 3020032648 1

18 577 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                              16,800.00 9-ส.ค.-65 3020032636 1

19 580 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,247.00 9-ส.ค.-65 3020032656 1

580 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              92,020.00 9-ส.ค.-65 3020032656 1

20 585 '0105554028933 บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                                4,815.00 10-ส.ค.-65 3020032618 1

21 586 '0103552013261 หจก. เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                6,569.80 10-ส.ค.-65 3020032657 1

22 587 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,503.80 10-ส.ค.-65 30232620 1

587 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                7,201.10 10-ส.ค.-65 30232620 1

23 588 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              17,248.40 10-ส.ค.-65 3020032619 1

24 589 '0105539056669 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,033.00 10-ส.ค.-65 3020032621 1

25 591 '0105554028933 บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ่อมตู้อบ                              10,700.00 10-ส.ค.-65 3020032622 1

26 597 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                3,672.55 11-ส.ค.-65 3020032585 2

27 599 '0133558000314 หจก. เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                                4,280.00 11-ส.ค.-65 3020032688 1
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28 600 '0133558000314 หจก. เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                                4,815.00 11-ส.ค.-65 3020032660 1

29 601 '0133558000314 หจก. เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                                3,210.00 11-ส.ค.-65 3020032662 1

30 602 '0133558000314 หจก. เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์                              26,750.00 11-ส.ค.-65 3020032663 1

31 604 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                              10,036.60 11-ส.ค.-65 3020032658 1

604 '0115545003940 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์                                2,204.20 11-ส.ค.-65 3020032658 1

32 606 '0105535015031 บริษัท ซี.พี.แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เคร่ืองปรับอำกำศ)                              26,750.00 16-ส.ค.-65 3020032631 1

33 608 '0994000158378 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ จ้ำงบริกำรวิชำกำร                                1,900.00 11-ส.ค.-65 3020032654 1

34 614 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                              13,161.00 15-ส.ค.-65 3020032616 1

35 615 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                              13,161.00 26-ส.ค.-65 3020032617 1

36 619 '0105534109075 บริษัท อินฟอร์เจน ดำต้ำ ซิสเท็ม จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำและวิทยำ

ภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิทยำศำสตร์ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            295,855.00 22-ส.ค.-65 3020032538 3

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะวิทยำศำสตร์ 36 864,664.13

1 10 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร สิงหำคม 2565                                6,973.40 7-ต.ค.-64 3020031405 3

2 32 '3411400784752 ร้ำน ณัฎฐ์ชิตำถ่ำยเอกสำร&ปร้ิน วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลจิสติกส์และโซ่

อุปทำน

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร สิงหำคม 2565                                1,090.00 31-ส.ค.-65 3020032612 1

32 '3411400784752 ร้ำน ณัฎฐ์ชิตำถ่ำยเอกสำร&ปร้ิน วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโลจิสติกส์และโซ่

อุปทำน

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ้ำงถ่ำยเอกสำร พฤษภำคม 2565                                  408.00 31-ส.ค.-65 3020032612 1

3 335 '0105541068630 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่ำหลวง) จ ำกัด วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ้ือวัสดุทดสอบ                                7,641.08 18-ส.ค.-65 3020032498 2

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 3 16,112.48

1 221 '0105560009775 บริษัท พีดีอำร์ ดรีม ฮอลิเดย์ จ ำกัด รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนโยบำย

สำธำรณะและกำรจัดกำรภำครัฐ

คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ เครือรัฐ

ออสเตรเลีย ระหว่ำง วันท่ี 23-28 กรกฎำคม 2565

                           432,000.00 8-ก.ค.-65 3020032292 3

221 '0105560009775 บริษัท พีดีอำร์ ดรีม ฮอลิเดย์ จ ำกัด รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนโยบำย

สำธำรณะและกำรจัดกำรภำครัฐ

คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ เครือรัฐ

ออสเตรเลีย ระหว่ำง วันท่ี 23-28 กรกฎำคม 2565

                           133,800.00 8-ก.ค.-65 3020032292 3

2 294 '0103551026121 หจก. โอริดิคอน ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรศึกษำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ จ้ำงโฆษณำเว็บไซต์หลักสูตรฯและจด Domain และ 

Hosting

                               3,500.00 1-ก.ย.-65 3020032626 1

3 319 '0105517005330 บริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จ ำกัด สำขำศำลำยำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรกีฬำ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ ซ้ือของท่ีระลึก                                2,950.00 X - 5

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 3 572,250.00

1 68 '0135544005281 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์                                3,500.00 22-ส.ค.-65 3020032555 1

2 69 '0107537000521 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุทำงกำรแพทย์                                  195.00 22-ส.ค.-65 3020032556 1

69 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุทำงกำรแพทย์                                  504.00 22-ส.ค.-65 3020032556 1

69 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุทำงกำรแพทย์                                  829.00 22-ส.ค.-65 3020032556 1

69 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุทำงกำรแพทย์                                1,830.00 22-ส.ค.-65 3020032556 1

69 '0994000165315 องค์กำรเภสัชกรรม ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุทำงกำรแพทย์                                  500.00 22-ส.ค.-65 3020032556 1

69 '0105562097081 บริษัท เชอร์ด้ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุทำงกำรแพทย์                                  142.00 22-ส.ค.-65 3020032556 1

2 70 '3180300304050 ร้ำน ศูนย์ถ่ำยเอกสำรวีรยำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตร

นำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำถ่ำยเอกสำร                                8,928.00 22-ส.ค.-65 3020032557 1
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3 218 '0105529031799 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                3,937.60 8-ส.ค.-65 3032424 1

4 219 '0735546001716 บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                                1,508.70 26-ส.ค.-65 3020032596 1

5 220 '0125545003516 บริษัท ซี.อี. อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม

ปลอดภัย (หลักสูตรนำนำชำติ)

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุวิทยำศำสตร์                              10,282.70 8-ส.ค.-65 3020032423 1

6 316 '099400015982 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงวิเครำะห์ข้อมูล                              11,900.00 31-ส.ค.-65 3020032609 1

7 356 '0994000145551 สถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือกำรสวัสดิกำร วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง                                1,440.00 X - 5

356 '1101400483422 นำย ณัฎฐวุฒิ รุ่งทอง วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำรถตู้                                3,600.00 X - 5

356 '0107536000617 บริษัท ดุสิตธำนี จ ำกัด (มหำชน) วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ เช่ำห้องปะชุม                                5,000.00 X - 5

8 400 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรสำธำรณสุข คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จำงผู้ประสำนงำน                                5,000.00 X - 5

9 409 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวช

ปฏิบัติชุมชน

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                  719.00 18-ส.ค.-65 3020032528 1

10 446 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  370.00 7-ส.ค.-65 3020032420 2

446 '3841400053509 นำง สุภำพร ยุญชำนนท์ วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  205.00 7-ส.ค.-65 3020032420 2

446 '0103531007806 หจก. รุ่งทรัพย์เคมีคอล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  556.40 7-ส.ค.-65 3020032420 2

446 '0103531007806 หจก. รุ่งทรัพย์เคมีคอล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                2,760.60 7-ส.ค.-65 3020032420 2

11 448 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  633.25 8-ส.ค.-65 3020032422 2

448 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  229.00 8-ส.ค.-65 3020032422 2

448 '0105535134278 บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  118.25 8-ส.ค.-65 3020032422 2

448 ' ร้ำน พี.บี.ฟำร์มำซี วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  490.00 8-ส.ค.-65 3020032422 2

448 ' ร้ำน บี-แพ็ค เบเกอร่ี วท.ม. สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ วัสดุท ำวิจัย                                  495.00 8-ส.ค.-65 3020032422 2

12 461 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำถ่ำยเอกสำร                                  500.00 X - 5

461 '3102001338221 นำงสำว สุกัญญำ โควำวิเศษสุด วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและส่งเสริม

สุขภำพ

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำดอกไม้                                3,000.00 X - 5

13 463 '3900700179310 นำงสำว ประไพ พงศ์จะนะ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวสถิติ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ค่ำดอกไม้                                  540.00 31-ส.ค.-65 3020032611 1

14 469 '3101501487063 ร้ำน รัตนชัย สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต คณะสำธำรณสุขศำสตร์ จ้ำงจัดท ำเอกสำร (ค่ำถ่ำยเอกสำร)                                2,000.16 31-ส.ค.-65 3020032613 1

15 470 '0107545000349 บริษัท ไอที ซิต้ี จ ำกัด (มหำชน) สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ กล้องวงจรปิด                                6,300.00 31-ส.ค.-65 3020032608 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 15 78,013.66

1 310 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลย่ี จ ำกัด ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขภำพและกำรพัฒนำท่ี

ย่ังยืน (หลักสูตรนำนำชำติ)

โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

ซ้ือ External harddisk                                5,029.00 1-ก.ย.-65 3020032625 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 โครงกำรร่วมสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน สถำบันวิจัย

ประชำกรและสังคม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ คณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศำสตร์ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย

1 5,029.00

1 8 '0105557083919 บริษัท หยดทิพย์ ไอ วอเตอร์ จ ำกัด งำนบริกำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม พ้ืนท่ีให้บริกำรคณะทันตแพทยศำสตร์ สิงหำคม 

2565

                                   85.60 6-ก.ย.-65 3020031410 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 งำนบริกำรกำรศึกษำ 1                                                                 85.60

2 10 '0994000158378 สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำน้ ำด่ืม อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย สิงหำคม 2565                                1,635.00 6-ก.ย.-65 - 1

3 14 '0994000164882 ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำร

ผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์

งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย สิงหำคม 2565                              84,120.00 1-ก.ย.-65 4020000112 3

4 16 '0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11 เคร่ือง สิงหำคม 2565                              24,559.40 8-ก.ย.-65 3020031409 3
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5 174 '0105562117141 บริษัท คอสม่ี จ ำกัด งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือชุดตรวจโควิด แบบทดสอบด้วยตนเอง จ ำนวน 200 ชุด                                5,800.00 8-ก.ย.-65 3020032686 1

6 175 '3100203137756 นำยวิเชียร บัวพันธ์ งำนบริหำรท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงซ่อมโถงกระจกบริเวณหน้ำลิฟต์อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย                                9,000.00 12-ก.ย.-65 3020032723 2

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 งำนบริหำรท่ัวไป 5                                                         125,114.40

7 9 '0107536000102 ธนำคำรไทยพำณิชย์ งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยำลัย ค่ำใช้จ่ำย Social Media กันยำยน 2565                                2,889.00 12-ก.ย.-65 3020031411 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 งำนวิเทศสัมพันธ์ ส่ือสำรองค์กรและภำรกิจพิเศษ 1                                                             2,889.00

8 166 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย ซ้ือของท่ีระลึก มีตรำมหำวิทยำลัย จ ำนวน 100 ใบ                              29,500.00 1-ก.ย.-65 3020032623 1

9 172 '0105556039835 บริษัท พร้ินเทอร่ี จ ำกัด ส ำนักงำนคณบดี บัณฑิตวิทยำลัย จ้ำงพิมพ์นำมบัตรท่ีปรึกษำบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 100 ใบ                                  535.00 8-ก.ย.-65 3020032685 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 ส ำนักงำนคณบดี 2                                                           30,035.00

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 บัณฑิตวิทยำลัย 9 158,124.00

1 141 '0994000158378 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำประสำทวิทยำศำสตร์ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล จ้ำงบริกำรเล้ียงสัตว์ทดลอง สิงหำคม 2565                                3,568.00 X - 5

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 1 3,568.00

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

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร สิงหำคม 2565                                2,552.10 17-พ.ย.-65 3020031507 1

2 291 '1311000027771 นำย สัตตรัตน์ ศรีกำสี ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำงเหมำพัฒนำระบบกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์แบบออนไลน์

ท่ีตอบสนองอย่ำงจ ำเพำะต่อผู้เรียนรำยบุคคล

                             25,000.00 12-ก.ย.-65 3020032741 1

3 292 '1409902930845 นำย ณัฐพงศ์ ต้ังเสถียรภำพ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำงเหมำพัฒนำเกมดิจิทัล เร่ืองกำรแยกตัวประกอบพหุ

นำมดีกรีสองตัวแปรเดียว

                             40,000.00 12-ก.ย.-65 3020032745 1

4 293 '1640100150481 นำย ธีรวัต เอ่ียมมำ ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำงเหมำตัดต่อวีดิโอกำรสอน เร่ืองกำรแยกตัวประกอบพหุ

นำมดีกรีสองตัวแปรเดียว

                               3,000.00 25-ส.ค.-65 3020032595 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 4 70,552.10

1 309 '0105535036021 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลย่ี จ ำกัด กำรจัดกำรสำธำรณสุขมูลฐำนมหำบัณฑิต (หลักสูตร

นำนำชำติ)

สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน ซ้ือ External harddisk                                5,029.00 1-ก.ย.-65 3020032624 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 1 5,029.00

1 330 '3102100707357 นำย อ ำนำจ สุคนธทรัพย์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและกำร

ก ำหนดอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันโภชนำกำร เช่ำรถตู้ไป-กลับ พร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง                                2,435.00 X - 5

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 สถำบันโภชนำกำร 1 2,435.00

1 289 '0994000158378 มหำวิทยำลัยมหิดล ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ซ้ือของท่ีระลึก                                2,940.00 X - 5

289 '0105562162457 บริษัท สมใจบิซกรุ๊ป จ ำกัด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำชุดครุยมหำบัณฑิต                                  429.40 X - 5

289 '1149900412777 น.ส. ธนพร เกิดแก้ว ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงเหมำถ่ำยรูปชุดครุยมหำบัณฑิต                                6,000.00 X - 5

289 '1461000125089 ร้ำน น้องพลอยดอกไม้สด ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ซ้ือช่อดอกไม้                                1,200.00 X - 5

289 '3102200310069 ร้ำน ลูกโป่งสวรรค์ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม จ้ำงตกแต่งสถำนท่ี                                5,000.00 X - 5

289 '3100202058917 ห้องเส้ือ ปริญญำ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำประชำกรและสุขภำพทำง

เพศและอนำมัยเจริญพันธ์ุ (หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม เช่ำชุดครุยมหำบัณฑิต                                3,600.00 X - 5

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 1 19,169.40



เหตุผลสนับสนุน

วันท่ี(PO) เลขท่ี(PO)

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

จ้าง

เอกสารอ้างอิง

1 313 '3860200233847 ร้ำน วิโรจน์แอร์ซัพพลำย ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพหุวัฒนธรรมศึกษำ 

(หลักสูตรนำนำชำติ)

สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 เคร่ือง                              65,400.00 11-ก.ย.-65 3020032716 1

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565 สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 1 65,400.00

2,915,275.20                   


