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 เซกเมนต: FUND         จาก 010000           ถงึ   TROOTF

                                                                     วนัที่         วนัที่                                                  ผาน      จดัทาํ

 รหสัFUND         FUND                                                 เริ่มตน       สิ้นสดุ        ใชงาน   คาหลกั    กลุมการทบ                รายการได งบประมาณได   ประเภทบญัชี

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

010000          กองทนุทั่วไป                                                                    ใช      ใช                               ไม       ไม

010100          กองทนุทั่วไป                                                                    ใช      ใช                               ไม       ไม

010101          กองทนุทั่วไป                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

010200          กองทนุพฒันามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                                    ใช      ใช                               ไม       ไม

010201          กองทนุพฒันามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

010300          กองทนุพฒันาบคุลากรมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

010301          กองทนุพฒันาบคุลากรมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

010302          กองทนุพฒันาบคุลากรมหาวยิาลยั(ทนุประเดมิและดอกเบี้ย)                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

020000          กองทนุเพื่อการศกึษา                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

020100          กองทนุเพื่อการศกึษา                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

020101          กองทนุเพื่อการศกึษา                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

020102          กองทนุผลติแพทยและจดัตั้งศนูยวจิยัทางการแพทยและสา                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

                ธารณสขุ

020103          กองทนุเพื่อกจิการสาํนกัวชิาแพทยศาสตร                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

020104          กองทนุเพื่อกจิการสาํนกัเภสชัศาสตร                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

020200          กองทนุเพื่อการศกึษามรีายรบั                                                        ใช      ใช                               ไม       ไม

020201          กองทนุอาศรมยาวลยัลกัษณ                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

020202          กองทนุเงนิบรจิาคเพื่อศนูยการแพทย                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

030000          กองทนุวจิยั                                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

030100          กองทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

030101          กองทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

030102          กองทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา(ทนุประเดมิและดอกเบี้                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                ย)

040000          กองทนุบรกิารวชิาการ                                                             ใช      ใช                               ไม       ไม

040100          กองทนุบรกิารวชิาการ                                                             ใช      ใช                               ไม       ไม

040101          กองทนุบรกิารวชิาการเพื่อชมุชน                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

040102          กองทนุบรกิารวชิาการเพื่อการบรหิาร                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

040103          กองทนุศนูยการแพทย                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช
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--------------- ---------------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ----------------------- -------- ------------ ----------------

040200          กองทนุวสิาหกจิ                                                                  ใช      ใช                               ไม       ไม

040201          กองทนุฟารมมหาวทิยาลยั                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

 040202          กองทนุบรหิารธรุกจิมหาบณัทติ MBA                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

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

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

040205          กองทนุวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาการจดัการเทคโนโลยสีาร                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

                 สนเทศ MIT

040206          กองทนุประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาบญัชแีละภาษอีากร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

040207          กองทนุเรอืนวลยั                                         01-10-12                ใช      ไม                               ใช       ใช

040208          กองทนุการจดัการหอพกันกัศกึษา                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

040209          กองทนุการจดัการรานอาหารและรานคา                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

040210          กองทนุศนูยพฒันาเดก็ปฐมวยัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

040211          กองทนุเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

040212          กองทนุประกาศนยีบตัรบณัฑติ ( การตลาด )                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

040213          กองทนุประกาศนยีบตัรบณัฑติ ( การทองเที่ยว )                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040214          กองทนุศนูยกฬีาและสขุภาพ                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040215          กองทนุศนูยหนงัสอืมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                    01-04-14    ใช      ไม                               ใช       ใช

040216          กองทนุพยาบาลมหาบณัฑติ                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

040217          กองทนุศนูยบรกิารสขุภาพทางเทคนคิการแพทย                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

040218          กองทนุบณัฑติศกึษาทางการจดัการ                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

040219          กองทนุสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

040220          กองทนุคลนิคิกายภาพบาํบดั                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040225          กองทนุปรชัญาดษุฎบีณัฑติสาขาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเ          26-03-12                ใช      ไม                               ใช       ใช

                 ทศ(MIT)

040226          กองทนุอทุยานพฤกษศาสตร                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

040227          กองทนุบรหิารทรพัยสนิ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

040228          กองทนุหนวยบรกิารวจิยัเรื่องกุง                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

050000          กองทนุกจิการนกัศกึษาเพื่อการศกึษา                                                   ใช      ใช                               ไม       ไม
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--------------- ---------------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ----------------------- -------- ------------ ----------------

050100          กองทนุกจิการนกัศกึษาเพื่อการศกึษา                                                   ใช      ใช                               ไม       ไม

050101          กองทนุการศกึษามลูนธิสิวงิ-อนงควงษดนตรอีปุถมัภ 2                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                วดัวงษลาภาราม

050102          กองทนุการศกึษา รศ.ทวพีร-วนิยั ประลมพกาญจน                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050103          กองทนุการศกึษา บรษิทัสามคัคสีาร ดอกหญา จาํกดั มหาชน                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

050104          กองทนุการศกึษา พลเอกอาทติย กาํลงัเอก                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

050105          กองทนุรณรงคเพื่อใหมมีหาวทิยาลยัที่จงัหวดันครศรธีร                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                รมราช

050106          กองทนุการศกึษา นายสภุาษ-นางสอาน หงสประภศัร                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

050107          กองทนุอาจารยสาํนกัสหเวชและสาธารณสขุศาสตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050108          กองทนุเพื่อการศกึษา สาํนกัพยาบาลศาสตร                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

050109          กองทนุการศกึษา ศ.ดร.วจิติร ศรสีอาน                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

050110          กองทนุวนัเกดิเพื่อการศกึษา                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050111          กองทนุการศกึษา                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

050112          กองทนุพระจาํเลอืง ศรนีกุลู                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

050113          กองทนุอาจารยวณวีณัย ศรสีวุรรณ                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

050114          กองทนุนกัเรยีนในพระราชานเุคราะหสมเดจ็พระเทพรตันฯ                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

050115          กองทนุการศกึษาสมาคมเทคนคิการแพทยฯ เซฟการด                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

050116          กองทนุนายสพุงศ สงัขโพธิ์                                  01-10-10                ใช      ไม                               ใช       ใช

050117          กองทนุสวุรรณธรรมรงัษ(ีหนเูดช)                             01-10-10                ใช      ไม                               ใช       ใช

050118          กองทนุผาด ศรวีณชิ                                       01-10-10                ใช      ไม                               ใช       ใช

050119          กองทนุสาํนกัวชิาวทิยาศาสตร                                14-03-12                ใช      ไม                               ใช       ใช

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

                เกษม ลิ่มวงศ

050121          กองทนุอาจารย ดร.ทพิยวลัย สทุนิ                            19-08-14                ใช      ไม                               ใช       ใช

050122          กองทนุศษิยเกาและคณาจารยสาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรแล           22-12-14                ใช      ไม                               ใช       ใช

                ะทรพัยากร มวล

050123          กองทนุศษิยเกาเศรษฐศาสตรเพื่อการศกึษา                                              ใช      ไม                               ใช       ใช
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--------------- ---------------------------------------------------- ----------- ----------- ------- -------- ----------------------- -------- ------------ ----------------

050200          กองทนุกจิการนกัศกึษาเพื่อกจิกรรมนกัศกึษา                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

 050201          กองทนุรางวลัศกึษติแหงปที่วลยัลกัษณ Walailak                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

                Award

050202          กองทนุกจิกรรมนกัศกึษา                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

050300          กองทนุกจิการนกัศกึษาเพื่อเงนิทนุหมนุเวยีน                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

050301          กองทนุเงนิกูยมืฉกุเฉนิไทยชวยไทย                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

050302          กองทนุเงนิกูยมืฉกุเฉนินกัศกึษา                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

050303          กองทนุเงนิกูเพื่อการศกึษา                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

050304          กองทนุการบรหิารกองทนุเงนิกูยมืเพื่อการศกึษาของรฐับ                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

                าล

060000          กองทนุสนิทรพัยถาวร                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

060100          กองทนุสนิทรพัยถาวร                                                              ใช      ใช                               ไม       ไม

060101          กองทนุสนิทรพัยถาวร                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

070000          กองทนุอื่น                                                                      ใช      ใช                               ไม       ไม

070100          กองทนุทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม                                                       ใช      ใช                               ไม       ไม

070101          กองทนุทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

070102          กองทนุสรางวหิารและพระพทุธรปูประจาํมหาวทิยาลยั                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

070200          กองทนุสาํรอง                                                                   ใช      ใช                               ไม       ไม

070201          กองทนุสาํรอง                                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

 TROOTF          กองทนุรวม                                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

                                                                               ***สิ้นสดุรายงาน***


