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 เซกเมนต: FUND         จาก 010000           ถึง   TROOTF

                                                                     วันที่         วันที่                                                  ผาน      จัดทํา

 รหัสFUND         FUND                                                 เริ่มตน       สิ้นสุด        ใชงาน   คาหลัก    กลุมการทบ                รายการได งบประมาณได   ประเภทบัญชี

--------------- ---------------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ------------------ ----- -------- ------------ ----------------

010000          กองทุนทั่วไป                                                                    ใช      ใช                               ไม       ไม

010100          กองทุนทั่วไป                                                                    ใช      ใช                               ไม       ไม

010101          กองทุนทั่วไป                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

010200          กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                                                    ใช      ใช                               ไม       ไม

010201          กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

010300          กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

010301          กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

010302          กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิยาลัย(ทุนประเดิมและดอกเบี้ย)                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

020000          กองทุนเพื่อการศึกษา                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

020100          กองทุนเพื่อการศึกษา                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

020101          กองทุนเพื่อการศึกษา                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

020102          กองทุนผลิตแพทยและจัดตั้งศูนยวิจัยทางการแพทยและสา                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

                ธารณสุข

020103          กองทุนเพื่อกิจการสํานักวิชาแพทยศาสตร                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

020104          กองทุนเพื่อกิจการสํานักเภสัชศาสตร                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

020200          กองทุนเพื่อการศึกษามีรายรับ                                                        ใช      ใช                               ไม       ไม

020201          กองทุนอาศรมยาวลัยลักษณ                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

020202          กองทุนเงินบริจาคเพื่อศูนยการแพทย                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

030000          กองทุนวิจัย                                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

030100          กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

030101          กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

030102          กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา(ทุนประเดิมและดอกเบี้                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                ย)

040000          กองทุนบริการวิชาการ                                                             ใช      ใช                               ไม       ไม

040100          กองทุนบริการวิชาการ                                                             ใช      ใช                               ไม       ไม

040101          กองทุนบริการวิชาการเพื่อชุมชน                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

040102          กองทุนบริการวิชาการเพื่อการบริหาร                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

040103          กองทุนศูนยการแพทย                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช
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040200          กองทุนวิสาหกิจ                                                                  ใช      ใช                               ไม       ไม

040201          กองทุนฟารมมหาวิทยาลัย                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

 040202          กองทุนบริหารธุรกิจมหาบัณทิต MBA                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

 040203          กองทุนเรือนวลัย WHC                                                 30-09-13    ใช      ไม                               ใช       ใช

 040204          กองทุนการจัดการมหาบัณฑิต MM                                          30-09-14    ใช      ไม                               ใช       ใช

040205          กองทุนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสาร                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

                 สนเทศ MIT

040206          กองทุนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาบัญชีและภาษีอากร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

040207          กองทุนเรือนวลัย                                         01-10-12                ใช      ไม                               ใช       ใช

040208          กองทุนการจัดการหอพักนักศึกษา                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

040209          กองทุนการจัดการรานอาหารและรานคา                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

040210          กองทุนศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

040211          กองทุนเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

040212          กองทุนประกาศนียบัตรบัณฑิต ( การตลาด )                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

040213          กองทุนประกาศนียบัตรบัณฑิต ( การทองเที่ยว )                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040214          กองทุนศูนยกีฬาและสุขภาพ                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040215          กองทุนศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                                    01-04-14    ใช      ไม                               ใช       ใช

040216          กองทุนพยาบาลมหาบัณฑิต                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

040217          กองทุนศูนยบริการสุขภาพทางเทคนิคการแพทย(คลินิคเทคน                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

                 ิคการแพทย) หนวยวิสาหกิจ

040218          กองทุนบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

040219          กองทุนสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

040220          กองทุนคลินิคกายภาพบําบัด                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040225          กองทุนปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเ          26-03-12                ใช      ไม                               ใช       ใช

                 ทศ(MIT)

040226          กองทุนอุทยานพฤกษศาสตร                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040227          กองทุนบริหารทรัพยสิน                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

040228          กองทุนหนวยบริการวิจัยเรื่องกุง                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช
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040229          กองทุนการจัดตั้งสวนโรงแรมและนันทนาการ                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

040230          กองทุนประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

050000          กองทุนกิจการนักศึกษาเพื่อการศึกษา                                                   ใช      ใช                               ไม       ไม

050100          กองทุนกิจการนักศึกษาเพื่อการศึกษา                                                   ใช      ใช                               ไม       ไม

050101          กองทุนการศึกษามูลนิธิสวิง-อนงควงษดนตรีอุปถัมภ 2                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                วัดวงษลาภาราม

050102          กองทุนการศึกษา รศ.ทวีพร-วินัย ประลมพกาญจน                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050103          กองทุนการศึกษา บริษัทสามัคคีสาร ดอกหญา จํากัด มหาชน                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

050104          กองทุนการศึกษา พลเอกอาทิตย กําลังเอก                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

050105          กองทุนรณรงคเพื่อใหมีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธร                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                รมราช

050106          กองทุนการศึกษา นายสุภาษ-นางสอาน หงสประภัศร                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

050107          กองทุนอาจารยสํานักสหเวชและสาธารณสุขศาสตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050108          กองทุนเพื่อการศึกษา สํานักพยาบาลศาสตร                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

050109          กองทุนการศึกษา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

050110          กองทุนวันเกิดเพื่อการศึกษา                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050111          กองทุนการศึกษา                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

050112          กองทุนพระจําเลือง ศรีนุกูล                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050113          กองทุนอาจารยวณีวัณย ศรีสุวรรณ                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

050114          กองทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนฯ                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

050115          กองทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยฯ เซฟการด                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

050116          กองทุนนายสุพงศ สังขโพธิ์                                  01-10-10                ใช      ไม                               ใช       ใช

050117          กองทุนสุวรรณธรรมรังษี(หนูเดช)                             01-10-10                ใช      ไม                               ใช       ใช

050118          กองทุนผาด ศรีวณิช                                       01-10-10                ใช      ไม                               ใช       ใช

050119          กองทุนสํานักวิชาวิทยาศาสตร                                14-03-12                ใช      ไม                               ใช       ใช

050120          กองทุนการศึกษาวิจัยโบราณคดี ศาสตราจารย นายแพทย            22-05-14                ใช      ไม                               ใช       ใช

                เกษม ลิ่มวงศ

050121          กองทุนอาจารย ดร.ทิพยวัลย สุทิน                            19-08-14                ใช      ไม                               ใช       ใช
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--------------- ---------------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ------------------ ----- -------- ------------ ----------------

050122          กองทุนศิษยเกาและคณาจารยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรแล           22-12-14                ใช      ไม                               ใช       ใช

                ะทรัพยากร มวล

050123          กองทุนศิษยเกาเศรษฐศาสตรเพื่อการศึกษา                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

050200          กองทุนกิจการนักศึกษาเพื่อกิจกรรมนักศึกษา                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

 050201          กองทุนรางวัลศึกษิตแหงปที่วลัยลักษณ Walailak                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

                Award

050202          กองทุนกิจกรรมนักศึกษา                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

050300          กองทุนกิจการนักศึกษาเพื่อเงินทุนหมุนเวียน                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

050301          กองทุนเงินกูยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

050302          กองทุนเงินกูยืมฉุกเฉินนักศึกษา                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

050303          กองทุนเงินกูเพื่อการศึกษา                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

050304          กองทุนการบริหารกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบ                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

                าล

060000          กองทุนสินทรัพยถาวร                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

060100          กองทุนสินทรัพยถาวร                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

060101          กองทุนสินทรัพยถาวร                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

070000          กองทุนอื่น                                                                      ใช      ใช                               ไม       ไม

070100          กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                                       ใช      ใช                               ไม       ไม

070101          กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

070102          กองทุนสรางวิหารและพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

070200          กองทุนสํารอง                                                                   ใช      ใช                               ไม       ไม

070201          กองทุนสํารอง                                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

 TROOTF          กองทุนรวม                                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

                                                                               ***สิ้นสุดรายงาน***


