
รหัสบุคคล ช่ือ ใบส ำคัญจ่ำย รำยละเอยีด
400004 บรษัิท ดจิติอล อเวนวิ จ ำกดั T16202753 IV 200110026 คำ่โฆษณำ Facebook Advertising Promote Post Banner Ads. Ref.P62111026-100300

400006 ศนูยห์นังสอืแหง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั T16202754 6200241000345 คำ่จัดซือ้หนังสอืภำษำไทย ตำมรำยหำรเสนอซือ้ของศนูยว์ทิยบรกิำร รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ

400021 บรษัิท บลิเลีย่น มลิเลีย่น เทรดดิง้ จ ำกดั T16202755 IV6301/1510 คำ่สบูน่ ้ำลำ้งมอื,กระดำษช ำระ 1 ชิน้,กระดำษเชด็มอือ,กระดำษช ำระชนดิ2ชิน้  Ref.P62310047-100200

400032 บรษัิท อนิโนเวตฟี เอ็กเพอรเิมนต ์จ ำกดั T16202757 6300270 อะแดปเตอร ์5.V2.5A  ส ำหรับรำยวชิำ CPE-432 Ref.P62111011-100600

400036 บรษัิท ไฮแลนด ์อตุสำหกรรม จ ำกดั T16202758 63010615 ถงุขยะด ำ ตรำไทย-แบค๊ ขนำด 18*20, ขนำด 24*28 และ ขนำด 36*45 Ref.P62310046-100200

400037 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ดชียั แอสโซซเิอท T16202759 01002 เครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำ เครือ่งยนต ์ CUMMINS NT855G6 350KVA ชดุคอนโทรล DSE-Wiring Ref.P62111002-100200

400043 ส ำนักพมิพแ์หง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั T16202760 1201630688 สมดุค ำตอบสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น Ref.P62110949-100400

400052 บรษัิท ไทยพัฒนสนิ (จิน้เสง็) จ ำกดั T16202761 IV63-00127 คำ่น๊อตกนัลำยM6 M8 M10,น ้ำมันครอบจักรวำล,ปำกกำ 0002 0004,สกรูหวัจมด ำ M6 M8 M10 ฯลฯ ส ำหรับรำยวชิำ AEN-304 Ref.P62111010-100600

400061 บรษัิท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภัย (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)T16202762 คำ่เบีย้ประกนัภัยนศ.ทีเ่ขำ้ร่วม โครงกำรแลกเปลีย่นระยะยำวที ่National Institute of Tec Anan College ไดท้นุ JASSO จ ำนวน 2 คน ระหวำ่งวันที ่3 ก.พ.63- 3 ม.ีค.63 กรมธรรมเ์ลขที ่20-60063595

400065 บรษัิท แสงทองผำ้ใบ จ ำกดั T16202763 IV20012005 คำ่เชำ่พัดลมไอเย็น พรอ้มปลั๊กไฟ Ref.P62130065-101300

400073 บรษัิท เค-ซำย จ ำกดั T16202764 6102253 มำ่นมว้น (Roller Blind) ระบบโซด๋งึ ชนดิผำ้ Sunscreen 3% รหสัส ีRSK-45X Ref.P62111032-101400

400081 บรษัิท ไวสไ์ลฟ์ จ ำกดั T16202765 IV2000244 QU16 Alen&Heath Digital Mixing Reshapes Ref.P62111048-100001

400106 บรษัิท อนิโฟเควสท ์จ ำกดั T16202766

400107 บรษัิท ทรัพยอ์รุณพง จ ำกดั T16202767 20010091 HP TONER ASERJET BLACK CE505AC Ref.P62110051-100800

400120 บรษัิท ทรปิเปิลท ีอนิเทอรเ์น็ต จ ำกดั T16202768 42002011007424 คำ่บรกิำร Internet ส ำหรับนักศกึษำและเจำ้หนำ้ที ่วันที ่1/01/63-31/01/63 Ref.P62130001-101200 Ref.P62130009-101200

400121 บรษัิท โธมัส เอ.เอำทโ์ซซิง่ เซอรว์สิเซส จ ำกดั T16202769 00485 คำ่จำ้พนักงำนขบัรถผูบ้รหิำร ประจ ำเดอืน มกรำคม 2563 Ref.P62120024-100200

400129 บรษัิท ปัญญมติร กำรพมิพ ์จ ำกดั T16202770 6301-14 คำ่จำ้งพมิพ ์วำรสำรสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น วศิวกรรมศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีปีที7่ ฉบบัที2่,บรหิำรธรุกจิและภำษำปีที ่7 ฉบบัที ่2 Ref.P62120088-101100

400141 บรษัิท ซโีอแอล จ ำกดั (มหำชน) T16202771 คำ่กระดำษกำรด์ (ส ำหรับจัดท ำเกยีรตบิตัร)

400175 บรษัิท ลั๊กกีเ้พนท ์จ ำกดั T16202772 051039 คำ่กระเป๋ำผำ้ยนีสต ์Ref.P62110953-100300

400221 บรษัิท แกรนด ์โอ เอ ซพัพลำย จ ำกดั T16202773 227972 กระดำษกำรด์ส ีหนำ 150 แกรมA4,คลบิด ำ เบอร ์112(411),กรรไกร 6 ตรำชำ้ง,ปำกกำเมจกิ ไพล็ต,พลำสตกิเคลอืบบตัรA4 Ref.P62310045-100200

400224 บรษัิท กูด๊เฮด พริน้ทต์ ิง้ แอนด ์แพคเกจจิง้ กรุ๊ป จ ำกดัT16202774

400253 บรษัิท เซฟไลฟ์ อำร.์โอ.เทค.(1999) จ ำกดั T16202775 0032 คำ่เปลีย่นไสก้รอง ตูก้ดน ้ำดืม่ Ref.P62111034-100200

400274 บรษัิทเอส พ ีเอส เอช จ ำกดั T16202776 2002001 คำ่พัฒนำระบบสหกจิศกึษำ ประจ ำเดอืน มกรำคม 2563 Ref.P62120004-101300

400278 บรษัิทณัฐปิยะ ทัวร ์จ ำกดั T16202777  1910002 คำ่ขนสง่โดยสำรปรับอำกำศ 40 ทีน่ั่ง จ ำนวน 1 คนั เดนิทำงไป-กลบั TNI-ร.ร.ศำสนำ มัสยดินูรุล้เอี๊ยะหซ์ำน จ.เพชรบรุ ีวันที ่25-28 ต.ค.2562 โครงกำรปันน ้ำใจสูน่อ้งครัง้ที ่4

400307 บรษัิทเอ็นแอนดเ์อ็น คอมพวิเตอร ์ซสิเท็ม จ ำกดั T16202778 62-12028 คำ่ซอ่มปริน้เตอร ์Canon LBP7018C Ref.P62120085-100700

400309 บรษัิทเจเอฟท ีโปรโมชั่น จ ำกดั T16202779 IV62-150 กลอ่งขำ้ว Wheat Steaw Food Grade Ref.P62110921-100300

400361 บรษัิทดบับลวิซ ีแอนด ์เอ็ม กรุ๊ป จ ำกดั T16202780 WC-INV-1911-159 คำ่ Out let With HDMI จ ำนวน 6 อนั (ใชใ้นงำนอำคำรฯ)

400449 บรษัิทวรีสยำม กรุ๊ป จ ำกดั T16202781 SALG202001-0444 คำ่กำวอะครลีคิ,กำวซลิโิคน,กอ๊กอำ่งลำ้งหนำ้,ใบตดัเหล็กไฟเบอร ์(ใชใ้นงำนอำคำรสถำนที)่

400616 บรษัิท ครัวอรุณรุ่ง จ ำกดั T16202782 035/1739 คำ่อำหำรกลำงวัน+คำ่น ้ำดืม่  ส ำหรับชว่ยงำนวันสอบชงิทนุ วันที ่14 ธ.ค.2562

400668 บรษัิท โฟนกิซ ์จ ำกดั T16202783 AR191201640 คำ่ซอ่มเครือ่งปริน้เตอร ์HP laserjet M1522 Ref.P62120081-100500

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น
รอบการจ่ายโอน รอบวนัที ่22 ส.ค.62


