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400017 บริษทั เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั T16200530 คำ่โฆษณำ Recommended@Admission EA3 Banner
400018 บริษทั เน็คไทสยำมอินเตอร์เทรด จ ำกดั T16200533 คำ่กระเป๋ำสะพำยผำ้ลำยไทย ใชไ้ดส้องหน้ำ และบบรจุในซองกระดำษสำและกล่องกระดำษอำร์ตสีทอง Ref.62110021-100300
400021 บริษทั บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ  ำกดั T16200537 กระดำษเช็ดมือแผน่,สบูล่ำ้งมือ,กระดำษช ำระ1ชั้น และกระดำษช ำระชนิดแผน่2ชั้น
400025 บริษทั มิตรประสำน อินเตอร์ ซพัพลำย จ ำกดั T16200541 คำ่กระดำษถ่ำยเอกสำร A4,คล๊ิปบอร์ด,ลวดเสียบ,Post-it,เคร่ืองเยบ็กระดำษ,ปำกกำลูกล่ืน,แฟ้มซองพลำสติก Ref.P62310001-100200
400036 บริษทั ไฮแลนด ์อุตสำหกรรม จ ำกดั T16200548 ถุงขยะด ำ ตรำไทย-แบ๊ค Ref.P62310002-100200
400039 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ด ำ-แดง โฆษณำ T16200549 คำ่สต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด งำนพิมพก์ระดำษโฟโตง้ำน 5ส. คณะบิหำรธุรกิจ Ref.62120014-100800
400057 บริษทัAOI CO., LTD จ ำกดั T16200553 คำ่อำหำรกลำงวนั รับรองประธำน JTECS คนใหมเ่ยี่ยมชมสถำบนั วนัท่ี 8 ก.ค.62
400070 บริษทั บำ้นสิริบริกำร จ  ำกดั T16200556 คำ่ท่ีพกัวิทยำกรและผูท้รงคุณวุฒิ วนัท่ี 29 กค.-3 สค.62 โครงกำรสร้ำงนกัวิจยัรุ่นใหม ่"ลูกไก่" รุ่นท่ี 1
400075 บริษทั ไอ ซี พี น ้ำด่ืม จ  ำกดั T16200558 คำ่น ้ำด่ืม 18.9 ลิตร เดือน กค.62
400080 บริษทั โอ.ซี.เอส คำร์โก ้จ  ำกดั T16200559 คำ่ไปรษณียเ์พ่ือส่งพสัดุเอกสำรของอำจำรยญ่ี์ปุ่ น จำกสถำบนั ไปยงั Osaka Shoin Women's University International Program Desk
400106 บริษทั อินโฟเควสท ์จ ำกดั T16200562 คำ่บริกำรรำยเดือน มอนิเตอร์ขำ่วจำกเวบ็ไซต ์เร่ิมวนัท่ี 5มิ.ย-4ก.ย 2562 Ref.P6211008-100300
400113 บริษทั แอร์โค จ ำกดั T16200565 คำ่ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ 1 ลูก Ref.P62110026-100200
400120 บริษทั ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ  ำกดั T16200569 คำ่บริกำร Internet ส ำหรับนกัศึกษำและเจำ้หน้ำท่ี ประจ ำเดือน ก.ค.62 (01/07/62-31/07/62)
400121 บริษทั โธมสั เอ.เอำทโ์ซซ่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั T16200574 คำ่จำ้งพนกังำนขบัรถผูบ้ริหำร ประจ ำเดือน กรกฏำคม 62 Ref.P62120024-100200
400141 บริษทั ซีโอแอล จ ำกดั (มหำชน) T16200577 คำ่โทรศพัทไ์ร้สำย สีด ำ Panasonic
400240 บริษทั สยำมคูลเลอร์ มำร์ท แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดัT16200580 คำ่ซ่อมตูท้  ำน ้ำเยน็4กอ็ก,ลูกลอยครบชุด,เทโฟม,แกนกอ็ก4แกน,ลำ้งระบบ,เติมน ้ำยำ,ท ำควำมสะอำด
400263 บริษทัธนชัวิชญ ์แทรเวล กรุ๊ป จ ำกดั T16200588 คำ่ขนส่งโดยสำรปรับอำกำศ 50 ท่ีนัง่ เดินทำงไป-กลบั สถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น-ไทยโทเรซินเทคิดส์ จ  ำกดั กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 26 ก.ค.2562 Ref.P62130004-101400
400274 บริษทัเอส พี เอส เอช จ ำกดั T16200597 คำ่พฒันำระบบสหกิจศึกษำ เดือน ส.ค.2562
400361 บริษทัดบับลิวซี แอนด ์เอม็ กรุ๊ป จ ำกดั T16200620 คำ่สำย HDMI ส ำรองใชใ้นห้องเรียน
400449 บริษทัวีรสยำม กรุ๊ป จ ำกดั T16200633 คำ่ถ่ำนไฟฉำย วสัดุกำรศึกษำรำยวิชำ ENG-208
400616 บริษทัครัวอรุณรุ่ง จ  ำกดั T16200642 คำ่จดัอำหำร วนัท่ี 27-28 มิย.62 จ ำนวน 65 ท่ำน บจก.ไฮคิว ผลิตภณัฑอ์ำหำร
400006 ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั T16200650 คำ่จดัซ้ือหนงัสือภำษำไทย รำยระเอียดตำมเอกสำรแนบ
400308 บริษทับ๊ิก แกรนด ์กรุ๊ป จ ำกดั T16200665 คำ่จดัซ้ือภำพยนตร์ จ  ำนวน 9เร่ือง เพ่ือให้บริกำรภำยในศูนยวิ์ทยบริกำร
400330 บริษทัมำยบุค๊สโตร์ จ  ำกดั T16200669 คำ่หนงัสือภำษำองักฤษ 4 เล่ม ตำมรำยละเอียดแนบ Ref.P61110742-101500
400644 บริษทัมำกิโน (ประเทศไทย) จ ำกดั จ  ำกดั T16200673 BATTERY 2.00 EA (เคร่ืองจกัร CNC ห้อง C-103)
400052 บริษทั ไทยพฒันสิน (จ้ินเส็ง) จ ำกดั T16200674 คำ่ใบเล่ือยตดัเหลก็ขนำด 300mm. 12" 18T ยี่ห้อ Starrett 100ใบ/กล่อง Ref.62110022-100600
400093 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ที.ดบับลิว.ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์T16200676 โตะ้ประชุม ขนำด 300*110*75 ซม.สีเมเป้ิล Ref.P61110946-100700
400094 บริษทั เทลเน็ต โซลูชัน่ ซิสเท็มส์ จ  ำกดั T16200685 คำ่บริกำรดูแลรักษำตูส้ำขำโทรศพัท ์NEC NEAX 2000IPS Ref.P62120020-100200
400119 บริษทั วินเนอร์ เพสท ์ซพัพลำย จ ำกดั T16200691 คำ่บริกำรก ำจดัปลวก มด แมลงสำบ หนู ยงุ Ref.P62120016-100200

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น
รอบการจ่ายโอน รอบวนัที่ 22 ส.ค.62


