สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รอบการจ่ ายโอน รอบวันที่ 22 ส.ค.62
รหัสบุคคล
400017
400018
400021
400025
400036
400039
400057
400070
400075
400080
400106
400113
400120
400121
400141
400240
400263
400274
400361
400449
400616
400006
400308
400330
400644
400052
400093
400094
400119

ชื่ อ

ใบสำคัญจ่ ำย

บริ ษทั เด็กดี อินเตอร์ แอคทีฟ จำกัด
T16200530
บริ ษทั เน็คไทสยำมอินเตอร์ เทรด จำกัด
T16200533
บริ ษทั บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง จำกัด
T16200537
บริ ษทั มิตรประสำน อินเตอร์ ซัพพลำย จำกัด T16200541
บริ ษทั ไฮแลนด์ อุตสำหกรรม จำกัด
T16200548
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ดำ-แดง โฆษณำ
T16200549
บริ ษทั AOI CO., LTD จำกัด
T16200553
บริ ษทั บ้ำนสิ ริบริ กำร จำกัด
T16200556
บริ ษทั ไอ ซี พี น้ ำดื่ม จำกัด
T16200558
บริ ษทั โอ.ซี .เอส คำร์ โก้ จำกัด
T16200559
บริ ษทั อินโฟเควสท์ จำกัด
T16200562
บริ ษทั แอร์ โค จำกัด
T16200565
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จำกัด
T16200569
บริ ษทั โธมัส เอ.เอำท์โซซิ่ง เซอร์ วิสเซส จำกัด T16200574
บริ ษทั ซี โอแอล จำกัด (มหำชน)
T16200577
บริ ษทั สยำมคูลเลอร์ มำร์ ท แอนด์ เซอร์ วิส จำกัดT16200580
บริ ษทั ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ ป จำกัด
T16200588
บริ ษทั เอส พี เอส เอช จำกัด
T16200597
บริ ษทั ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ ป จำกัด
T16200620
บริ ษทั วีรสยำม กรุ๊ ป จำกัด
T16200633
บริ ษทั ครัวอรุ ณรุ่ ง จำกัด
T16200642
ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
T16200650
บริ ษทั บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ ป จำกัด
T16200665
บริ ษทั มำยบุค๊ สโตร์ จำกัด
T16200669
บริ ษทั มำกิโน (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด
T16200673
บริ ษทั ไทยพัฒนสิ น (จิ้นเส็ง) จำกัด
T16200674
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ที.ดับบลิว.ออฟฟิ ศเฟอร์ นิเจอร์T16200676
บริ ษทั เทลเน็ต โซลูชนั่ ซิ สเท็มส์ จำกัด
T16200685
บริ ษทั วินเนอร์ เพสท์ ซัพพลำย จำกัด
T16200691

รำยละเอียด
ค่ำโฆษณำ Recommended@Admission EA3 Banner
ค่ำกระเป๋ ำสะพำยผ้ำลำยไทย ใช้ได้สองหน้ำ และบบรจุในซองกระดำษสำและกล่องกระดำษอำร์ ตสี ทอง Ref.62110021-100300
กระดำษเช็ดมือแผ่น,สบูล่ ำ้ งมือ,กระดำษชำระ1ชั้น และกระดำษชำระชนิ ดแผ่น2ชั้น
ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร A4,คลิ๊ปบอร์ ด,ลวดเสี ยบ,Post-it,เครื่ องเย็บกระดำษ,ปำกกำลูกลื่น,แฟ้ มซองพลำสติก Ref.P62310001-100200
ถุงขยะดำ ตรำไทย-แบ๊ค Ref.P62310002-100200
ค่ำสติ๊กเกอร์ ติดฟิ วเจอร์ บอร์ ด งำนพิมพ์กระดำษโฟโต้งำน 5ส. คณะบิหำรธุรกิจ Ref.62120014-100800
ค่ำอำหำรกลำงวัน รับรองประธำน JTECS คนใหม่เยี่ยมชมสถำบัน วันที่ 8 ก.ค.62
ค่ำที่พกั วิทยำกรและผูท้ รงคุณวุฒิ วันที่ 29 กค.-3 สค.62 โครงกำรสร้ ำงนักวิจยั รุ่ นใหม่ "ลูกไก่" รุ่ นที่ 1
ค่ำน้ ำดื่ม 18.9 ลิตร เดือน กค.62
ค่ำไปรษณี ยเ์ พือ่ ส่งพัสดุเอกสำรของอำจำรย์ญี่ปนุ่ จำกสถำบัน ไปยัง Osaka Shoin Women's University International Program Desk
ค่ำบริ กำรรำยเดือน มอนิ เตอร์ ขำ่ วจำกเว็บไซต์ เริ่ มวันที่ 5มิ.ย-4ก.ย 2562 Ref.P6211008-100300
ค่ำซ่อมบำรุ งเครื่ องปรับอำกำศ 1 ลูก Ref.P62110026-100200
ค่ำบริ กำร Internet สำหรับนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ ประจำเดือน ก.ค.62 (01/07/62-31/07/62)
ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถผูบ้ ริ หำร ประจำเดือน กรกฏำคม 62 Ref.P62120024-100200
ค่ำโทรศัพท์ไร้สำย สี ดำ Panasonic
ค่ำซ่อมตูท้ ำน้ ำเย็น4ก็อก,ลูกลอยครบชุด,เทโฟม,แกนก็อก4แกน,ล้ำงระบบ,เติมน้ ำยำ,ทำควำมสะอำด
ค่ำขนส่งโดยสำรปรับอำกำศ 50 ที่นงั่ เดินทำงไป-กลับ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปน-ไทยโทเรซิ
ุ่
นเทคิดส์ จำกัด กรุ งเทพมหำนคร วันที่ 26 ก.ค.2562 Ref.P62130004-101400
ค่ำพัฒนำระบบสหกิจศึกษำ เดือน ส.ค.2562
ค่ำสำย HDMI สำรองใช้ในห้องเรี ยน
ค่ำถ่ำนไฟฉำย วัสดุกำรศึกษำรำยวิชำ ENG-208
ค่ำจัดอำหำร วันที่ 27-28 มิย.62 จำนวน 65 ท่ำน บจก.ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อำหำร
ค่ำจัดซื้อหนังสื อภำษำไทย รำยระเอียดตำมเอกสำรแนบ
ค่ำจัดซื้อภำพยนตร์ จำนวน 9เรื่ อง เพือ่ ให้บริ กำรภำยในศูนย์วิทยบริ กำร
ค่ำหนังสื อภำษำอังกฤษ 4 เล่ม ตำมรำยละเอียดแนบ Ref.P61110742-101500
BATTERY 2.00 EA (เครื่ องจักร CNC ห้อง C-103)
ค่ำใบเลื่อยตัดเหล็กขนำด 300mm. 12" 18T ยี่ห้อ Starrett 100ใบ/กล่อง Ref.62110022-100600
โต้ะประชุม ขนำด 300*110*75 ซม.สี เมเปิ้ ล Ref.P61110946-100700
ค่ำบริ กำรดูแลรักษำตูส้ ำขำโทรศัพท์ NEC NEAX 2000IPS Ref.P62120020-100200
ค่ำบริ กำรกำจัดปลวก มด แมลงสำบ หนู ยุง Ref.P62120016-100200

