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                                                                     วนัที่         วนัที่                                                  ผาน      จดัทาํ

 รหสัORG          ORG                                                  เริ่มตน       สิ้นสดุ        ใชงาน   คาหลกั    กลุมการทบ                รายการได งบประมาณได   ประเภทบญัชี

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

57010100        หนวยตรวจสอบภายใน                                                             ใช      ใช       กลุมงบประมาณหน วยงาน      ไม       ไม

57010101        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57010102        งานตรวจสอบ                                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57010199        หนวยตรวจสอบภายใน                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57010200        สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั                                                          ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57010201        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57010202        งานประชมุสภามหาวทิยาลยั                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57010203        งานสนบัสนนุกจิการสภามหาวทิยาลยั                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57010299        สาํนกังานสภามหาวทิยาลยั                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57030000        สาํนกัผูบรหิาร                                                                   ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57030099        สาํนกัผูบรหิาร                                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57030100        อธกิารบด ี                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57030201        รองอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57030202        รองอธกิารบดฝีายพนัธกจิสาธารณะ                                                    ไม      ไม                               ใช       ใช

57030203        รองอธกิารบดฝีายปฏบิตักิาร                                                         ไม      ไม                               ใช       ใช

57030204        รองอธกิารบดฝีายวชิาการ                                                          ไม      ไม                               ใช       ใช

57030205        รองอธกิารบดฝีายวางแผน                                                          ไม      ไม                               ใช       ใช

57030206        รองอธกิารบดฝีายบรหิาร                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57030207        รองอธกิารบดฝีายวจิยั                                                             ไม      ไม                               ใช       ใช

57030208        รองอธกิารบดฝีายพฒันาและประชาสมัพนัธ                                               ไม      ไม                               ใช       ใช

57030209        รองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา                                                   ไม      ไม                               ใช       ใช

57030210        รองอธกิารบดฝีายกจิการสภามหาวทิยาลยั                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57030212        รองอธกิารบดฝีายการเงนิและทรพัยสนิ                                                 ไม      ไม                               ใช       ใช

57030213        รองอธกิารบดฝีายปฏบิตักิารบรกิารกลาง                                                ไม      ไม                               ใช       ใช

57030214        รองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษา ศลิปะและวฒันธรรม                                       ไม      ไม                               ใช       ใช

57030215        รองอธกิารบดฝีายวจิยัและเครอืขายสงัคม                                               ไม      ไม                               ใช       ใช

57030218        รองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษ                                                       ไม      ไม                               ใช       ใช

57030219        รองอธกิารบดฝีายวชิาการและกจิการตางประเทศ                                         ใช      ไม                               ใช       ใช
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57030221        รองอธกิารบดฝีายวจิยัและบรกิารสงัคม                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57030222        รองอธกิารบดฝีายวางแผนและยทุธศาสตรการพฒันา                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57030301        ผูชวยอธกิารบด ี                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57030302        ผูชวยอธกิารบดฝีายวชิาการ                                                         ไม      ไม                               ใช       ใช

57030303        ผูชวยอธกิารบดฝีายวจิยั                                                            ไม      ไม                               ใช       ใช

57030304        ผูชวยอธกิารบดฝีายบรหิาร                                                          ไม      ไม                               ใช       ใช

57030305        ผูชวยอธกิารบดฝีายอาคารสถานที่                                                     ไม      ไม                               ใช       ใช

57030306        ผูชวยอธกิารบดฝีายแผนงานและงบประมาณ                                              ไม      ไม                               ใช       ใช

57030307        ผูชวยอธกิารบดฝีายพฒันาและสื่อสารองคกร                                              ไม      ไม                               ใช       ใช

57030312        ผูชวยอธกิารบดฝีายเครื่องมอืวทิยาศาสตรและเทคโนโล                                     ไม      ไม                               ใช       ใช

                ยี

57030313        ผูชวยอธกิารบดฝีายแผนงาน                                                         ไม      ไม                               ใช       ใช

57030314        ผูชวยอธกิารบดฝีายกจิการตางประเทศ                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57030315        ผูชวยอธกิารบดฝีายอาคารสถานที่และโครงการมหาวทิยาล                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

                 ัยสเีขยีว

57030316        ผูชวยอธกิารบดฝีายชมุชนและประชาสงัคม                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57030317        ผูชวยอธกิารบดฝีายสื่อสารองคกร                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57030318        ผูชวยอธกิารบดฝีายพฒันาทรพัยสนิ                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57030319        ผูชวยอธกิารบดฝีายศนูยการแพทย                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57030401        ที่ปรกึษาอธกิารบดดีานประกนัคณุภาพการศกึษา                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57040100        สวนการเงนิและบญัช ี                                                             ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040101        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040102        งบการเงนิ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040103        งานงบประมาณ                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57040104        งานบญัช ี                                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57040199        สวนการเงนิและบญัช ี                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57040200        สวนการเจาหนาที่                                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040201        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช
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57040202        งานบรรจแุละแตงตั้ง                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57040203        งานพฒันาบคุลากร                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57040204        งานสวสัดกิาร                                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57040205        งานพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57040206        งานวนิยัและนติกิรรมสญัญา                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57040207        งานประเมนิผลการปฏบิตังิาน                                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57040208        งานสารสนเทศบรหิารงานบคุคล                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57040299        สวนการเจาหนาที่                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57040300        สวนกจิการนกัศกึษา                                                               ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040301        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040302        งานกจิกรรมนกัศกึษา                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57040303        งานทหารและการเดนิทาง                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57040304        งานทนุนกัศกึษา                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57040305        งานแนะแนว                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57040306        งานบรกิารสขุภาพ                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57040307        งานวนิยันกัศกึษา                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57040308        งานศษิยเกาสมัพนัธ                                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57040309        งานหอพกั                                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57040310        งานอาหารและรานคา                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57040399        สวนกจิการนกัศกึษา                                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57040400        สวนประชาสมัพนัธ                                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040401        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040402        งานตอนรบัและกจิกรรมสมัพนัธ                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57040403        งานผลติและเผยแพร                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57040499        สวนประชาสมัพนัธ                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57040500        สวนแผนงาน                                                                    ใช      ใช       กลุมงบประมาณหน วยงาน      ไม       ไม

57040501        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040502        งานวางแผนและประเมนิผล                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช
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57040503        งานวเิคราะหงบประมาณ                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57040504        งานวจิยัสถาบนัและสารสนเทศ                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57040599        สวนแผนงาน                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57040600        สวนพสัด ุ                                                                      ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040601        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040602        งานคลงัพสัด ุ                                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57040603        งานจดัหา                                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57040604        งานวางแผนและควบคมุมาตรฐาน                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040699        สวนพสัด ุ                                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57040700        สวนวเิทศสมัพนัธ                                                                 ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040701        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040702        งานทนุและความรวมมอืระหวางประเทศ                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57040703        งานพธิกีารและสารสนเทศ                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57040799        สวนวเิทศสมัพนัธ                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57040800        สวนสารบรรณและอาํนวยการ                                                        ใช      ใช       กลุมงบประมาณหน วยงาน      ไม       ไม

57040801        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040802        งานการประชมุ                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57040803        งานนติกิาร                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040804        งานไปรษณยี                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57040805        งานสารบรรณและสนเทศ                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57040899        สวนสารบรรณและอาํนวยการ                                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57040900        สวนสงเสรมิวชิาการ                                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57040901        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57040902        งานจดัทาํและพฒันาหลกัสตูร                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57040903        งานบณัฑติศกึษา                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57040904        งานประกนัคณุภาพการศกึษา                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57040905        งานพฒันาการเรยีนการสอน                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57040906        งานสนบัสนนุการบรหิารวชิาการและอื่น ๆ                                               ใช      ไม                               ใช       ใช
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57040999        สวนสงเสรมิวชิาการ                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57041000        สวนอาคารสถานที่                                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57041001        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57041002        งานจดัการน้ําและระบบเครื่องกล                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57041003        งานบรกิารและประสานงานอาคาร                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57041004        งานภมูทิศัน                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57041005        งานยานพาหนะ                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57041006        งานโยธาและสถาปตย                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57041007        งานระบบไฟฟา                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57041008        งานรกัษาความปลอดภยัและจราจร                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57041099        สวนอาคารสถานที่                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57041100        หนวยงานชวยนกับรหิาร                                                            ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57041199        หนวยงานชวยนกับรหิาร                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57041200        หนวยประสานงานมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ กรงุเทพมหานคร                                   ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57041201        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57041202        งานการประชมุและการเรยีนการสอนทางไกล                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57041203        งานชวยนกับรหิาร                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57041299        หนวยประสานงานมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ กรงุเทพมหานคร                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57041300        หนวยนติกิาร                                                                    ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57041301        งานธรุการ                                                         16-06-06    ไม      ไม                               ใช       ใช

57041302        งานการประชมุและการเรยีนการสอนทางไกล                                16-06-06    ไม      ไม                               ใช       ใช

57041303        งานชวยนกับรหิาร                                                    16-06-06    ไม      ไม                               ใช       ใช

57041399        หนวยนติกิาร                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57041400        โครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว                                                        ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57041499        โครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว                                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57110000        ศนูยเครื่องมอืวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57110099        ศนูยเครื่องมอืวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57110100        ฝายธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช
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57110200        ฝายบรกิารการใชประโยชนเครื่องมอื                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57110300        ฝายบาํรงุรกัษา                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57110400        ฝายพฒันาและผลติอปุกรณวทิยาศาตร                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57110500        ฝายหองปฏบิตักิาร                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57120000        ศนูยคอมพวิเตอร                                                                 ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57120099        ศนูยคอมพวิเตอร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57120100        ฝายธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57120200        ฝายเทคนคิคอมพวิเตอร                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57120300        ฝายโทรคมนาคม                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57120400        ฝายบรกิารและฝกอบรมทางคอมพวิเตอร                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57120500        ฝายประมวลผลขอมลูดวยคอมพวิเตอร                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57120600        ฝายวจิยัและพฒันาระบบคอมพวิเตอร                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57130000        ศนูยบรรณสารและสื่อการศกึษา                                                       ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57130099        ศนูยบรรณสารและสื่อการศกึษา                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57130100        ฝายธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57130200        ฝายบรกิาร                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57130300        ฝายผลติและพฒันาสื่อการศกึษา                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57130400        ฝายหองสมดุ                                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57130500        ฝายการเรยีนรูและการศกึษาไรพรมแดน                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57140000        ศนูยบรกิารการศกึษา                                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57140099        ศนูยบรกิารการศกึษา                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57140100        ฝายธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57140200        ฝายทะเบยีนนกัศกึษาและบณัฑติ                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57140300        ฝายบรกิารการสอนและการสอบ                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57140400        ฝายรบันกัศกึษา                                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57140500        ฝายวดัผลการศกึษา                                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57150000        ศนูยบรกิารวชิาการ                                                               ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57150099        ศนูยบรกิารวชิาการ                                                               ใช      ไม                               ใช       ใช
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57150100        ฝายธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57150200        ฝายฝกอบรมและเผยแพร                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57150300        ฝายบรกิารที่ปรกึษา                                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57150400        ฝายประชาสงัคม                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57150500        โครงการสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

 571505A0        โครงการสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี                                                   ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57150600        หนวยบมเพาะวสิาหกจิ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57160000        ศนูยสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี                                                       ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57160099        ศนูยสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57170000        อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ                                                          ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57170099        อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57210000        สถาบนัวจิยัและพฒันา                                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57210099        สถาบนัวจิยัและพฒันา                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57210100        ฝายธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57210200        ฝายประยกุตผลงานวจิยั                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57210300        ฝายประสานงานวจิยัและประเมนิผล                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57210400        ฝายสารสนเทศการวจิยั                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57210700        ฝายเครอืขายคอมพวิเตอร                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57301000        หลกัสตูรรฐัศาสตร                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57310000        สาํนกัวชิาการจดัการ                                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57310099        สาํนกัวชิาการจดัการ                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57310111        บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57310211        บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการสอบบญัช ี                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57310311        บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57310411        บญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี: ระบบสหกจิศกึษา                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57310541        ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการจดัการ                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาการบญัชแีละการภาษอีากร

57311051        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ แผน ก1                                     ใช      ไม                               ใช       ใช
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57311052        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ แผน ก2                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57311053        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ แผน ข                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57311111        บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ                                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57311211        บรหิารธรุกจิบณัฑติ                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาจดัการธรุกจิระหวางประเทศ

57311341        ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการจดัการ                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการจดัการการทองเที่ยว

57311411        บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาจดัการการทองเที่ยว -                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                การจดันาํเที่ยว

57311511        บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาจดัการการทองเที่ยว -                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                การทองเที่ยวเชงินเิวศ

57311641        ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการจดัการ สาขาวชิาการตลาด                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57311711        บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาดอเิลก็ทรอนกิส                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57311841        ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการจดัการ                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการทรพัยากรมนษุย

57313011        เศรษฐศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรการเงนิการคลงั                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57313111        เศรษฐศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรการเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57313211        เศรษฐศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรการธรุกจิ                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57314051        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ แผน ก1                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57314052        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ แผน ก2                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57314053        บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ แผน ข                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57316000        โครงการเสรมิธรุกจิและการทองเที่ยวภาคใต                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

 57316100        โครงการ Walailak Hospitality Center                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57319000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57320000        สาํนกัวชิาศลิปศาสตร                                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57320099        สาํนกัวชิาศลิปศาสตร                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57320111        ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57320211        ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภมูภิาคศกึษา                                                ใช      ไม                               ใช       ใช
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57320351        ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวฒันธรรมศกึษา แผน ก1                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57320352        ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวฒันธรรมศกึษา แผน ก2                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57327111        กลุมวชิาศกึษาทั่วไป ภาษา                                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57327311        กลุมวชิาศกึษาทั่วไป สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57329000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57330000        สาํนกัวชิารฐัศาสตรและนติศิาสตร                                                     ใช      ใช                               ไม       ไม

57330099        สาํนกัวชิารฐัศาสตรและนติศิาสตร                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57330111        รฐัศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัสาสตร                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57330200        งานแกปญหาการถอืครองที่ดนิ                                                        ไม      ไม                               ใช       ใช

57330211        นติศิาสตรบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57330300        งานคุมครองปองกนัและดแูลรกัษาที่ดนิและทรพัยสนิของ                                      ไม      ไม                               ใช       ใช

                มหาวทิยาลยั

57330400        งานพฒันาชมุชนสาธติวลยัลกัษณพฒันา                                                   ไม      ไม                               ใช       ใช

57332000        หลกัสตูรนติศิาสตร                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57339000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57410000        สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร                                                           ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57410099        สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร                                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57410111        พยาบาลศาตรบณัฑติ สาขาวชิาพยาบาลศาตร                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57410251        พยาบาลศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ แผน ก1                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57410252        พยาบาลศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ แผน ก2                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57410253        พยาบาลศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ แผน ข                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57410351        พยาบาลศาตรมหาบณัฑติ                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน แผน ก1

57410352        พยาบาลศาตรมหาบณัฑติ                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน แผน ก2

57410353        พยาบาลศาตรมหาบณัฑติ                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน แผน ข

57416000        การพยาบาลเฉพาะทาง                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช
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57419000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57420000        สาํนกัวชิาสาธารณสขุศาสตร                                                         ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57420099        สาํนกัวชิาสาธารณสขุศาสตร                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57420111        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57420200        หลกัสตูรอาชวีอนามยัและความปลอดภยั                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57420211        วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57420300        หลกัสตูรอนามยัและสิ่งแวดลอม                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57420311        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาอนามยัและสิ่งแวดลอม                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57420600        หลกัสตูรการสรางเสรมิสขุภาพ                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57420651        สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิการสรางเสรมิสขุภาพ                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ก(1)

57420652        สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิการสรางเสรมิสขุภาพ                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ก(2)

57420653        สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิการสรางเสรมิสขุภาพ                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ข

57420700        หลกัสตูรบรหิารสาธารณสขุภาพ                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57420751        สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารสาธารณสขุ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ก(1)

57420752        สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารสาธารณสขุ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ก(2)

57420753        สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารสาธารณสขุ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ข

57429000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57430000        สาํนกัวชิาแพทยศาสตร                                                             ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57430099        สาํนกัวชิาแพทยศาสตร                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57430111        แพทยศาสตรบณัฑติ                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57439000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57440000        สาํนกัวชิาเภสชัศาสตร                                                             ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม
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57440099        สาํนกัวชิาเภสชัศาสตร                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57440111        เภสชัศาสตรบณัฑติ                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57449000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57450000        สาํนกัวชิาสหเวชศาสตร                                                            ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57450099        สาํนกัวชิาสหเวชศาสตร                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57450500        หลกัสตูรชวีเวชศาสตร                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57459000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57459200        คลนิกิกายภาพบาํบดั                                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57459901        สาขาวชิาเทคนคิการแพทย                                                          ใช      ไม                               ไม       ไม

57459903        สาขาวชิากายภาพบาํบดั                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57510000        สาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                                      ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57510099        สาํนกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57510111        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57510211        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัว                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57510311        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติสตัวน้ํา                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57510411        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57510451        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ แผน ก1                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57510452        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ แผน ก2                                  ใช      ไม                               ใช       ใช

57510453        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ แผน ข                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57510471        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ แบบ 1                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57510472        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ แบบ 2                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

57510511        วทิยาศาตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57510651        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                พชืศาสตร แผน ก1

57510652        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                พชืศาสตร แผน ก2

57510653        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                พชืศาสตร แผน ข
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57510671        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                พชืศาสตร แบบ 1

57510672        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                พชืศาสตร แบบ 2

57510751        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการประมง แผน ก1

57510752        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการประมง แผน ก2

57510753        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการประมง แผน ข

57510771        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการประมง แบบ 1

57510772        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการประมง แบบ 2

57510851        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการอาหาร แผน ก1

57510852        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการอาหาร แผน ก2

57510853        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการอาหาร แผน ข

57510871        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการอาหาร แบบ 1

57510872        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                วทิยาศาสตรการอาหาร แบบ 2

57510951        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                สตัวศาสตร แผน ก1

57510952        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                สตัวศาสตร แผน ก2
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57510953        วทิยาศาตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร                                      ใช      ไม                               ใช       ใช

                สตัวศาสตร แผน ข

57510971        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                สตัวศาสตร แบบ 1

57510972        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาตรการเกษตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

                สตัวศาสตร แบบ 2

57519000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57520000        สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร                                                             ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57520099        สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

57520151        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีแผน ก1                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57520152        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีแผน ก2                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57520153        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีแผน ข                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57520171        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเคม ีแบบ 1                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57520172        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเคม ีแบบ 2                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57521051        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส แผน ก1                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57521052        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส แผน ก2                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57521053        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส แผน ข                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57521071        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส แบบ 1                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57521072        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาฟสกิส แบบ 2                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57522051        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเชงิคาํนวณ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ก1

57522052        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเชงิคาํนวณ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ก2

57522053        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเชงิคาํนวณ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                แผน ข

57522071        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเชงิคาํนวณ แบบ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                1

57522072        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรเชงิคาํนวณ แบบ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช
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                2

57523051        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษาชวีวทิยา        แผน ก1

57523052        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษาชวีวทิยา        แผน ก2

57523053        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษาชวีวทิยา        แผน ข

57523151        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษาฟสกิส                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                 แผน ก1

57523152        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษาฟสกิส                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                 แผน ก2

57523153        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษาฟสกิส                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                 แผน ข

57527211        กลุมวชิาศกึษาทั่วไปวทิยาศาตรและคณติศาสตร                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57528011        กลุมวชิาพื้นฐานคณติศาตรและสถติ ิ                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57528111        กลุมวชิาพื้นฐานเคม ี                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57528211        กลุมวชิาพื้นฐานชวีวทิยา                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57528311        กลุมวชิาพื้นฐานฟสกิส                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57530000        สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรและทรพัยากร                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57530099        สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรและทรพัยากร                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57530111        วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57530211        วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา                                          ใช      ไม                               ใช       ใช

57530311        วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57530411        วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรวสัดุ

57530511        วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการ                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57532251        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรวสัด ุแผน ก1
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57532252        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรวสัด ุแผน ก2

57532253        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรวสัด ุแผน ข

57532271        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวศิวกรรมวสัด ุแบบ 1

57532272        ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาวทิยาศาสตรและวศิวกรรมวสัด ุแบบ 2

57539000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57540000        สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรและทรพัยากร2                                               ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57540099        สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตรและทรพัยากร2                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

57542011        วทิยาศาตรบณัฑติ                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝง

57549000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57549100        สาํนกังานบณัฑติศกึษา                                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57550000        สาํนกัวชิาสารสนเทศศาสตร                                                         ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57550099        สาํนกัวชิาสารสนเทศศาสตร                                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57550111        สารสนเทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57550211        สารสนเทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิานเิทศศาสตร                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57550311        สารสนเทศศาสตรบณัฑติ                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

57552011        สารสนเทศศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57552251        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ แผน ก1

57552252        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ แผน ก2

57552253        วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                                                             ใช      ไม                               ใช       ใช

                สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ แผน ข
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57557011        กลุมวชิาศกึษาทั่วไป เทคโนโลยสีารสนเทศ                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57557311        กลุมวชิาศกึษาทั่วไป สงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57559000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57560000        สาํนกัวชิาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ                                           ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57560099        สาํนกัวชิาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ                                           ใช      ไม                               ใช       ใช

57560111        สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตยกรรม                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57569000        สาํนกังานบรหิาร                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57610000        โครงการศนูยกฬีาและสขุภาพ                                                        ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57610099        โครงการศนูยกฬีาและสขุภาพ                                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57620000        โครงการศนูยพฒันาเดก็ปฐมวยั                                                       ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57620099        โครงการศนูยพฒันาเดก็ปฐมวยั                                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

57630000        โครงการอาศรมวฒันธรรม                                                          ใช      ใช       กลุมงบประมาณหน วยงาน      ไม       ไม

57630099        อาศรมวฒันธรรม                                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57640000        โครงการอทุยานการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                    ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57640099        โครงการอทุยานการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57650000        ฟารมมหาวทิยาลยั                                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57650099        ฟารมมหาวทิยาลยั                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57660000        ศนูยวทิยบรกิารมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณจงัหวดัสรุาษฎร                                       ใช      ใช       กล ุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

                ธานี

57660099        ศนูยวทิยบรกิารมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณจงัหวดัสรุาษฎร                                       ใช      ไม                               ใช       ใช

                ธานี

57670000        โครงการสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี                                                   ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57670099        โครงการสหกจิศกึษาและพฒันาอาชพี                                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57680000        โครงการจดัตั้งสถานวจิยัวทิยาการสขุภาพ                                               ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57680099        โครงการจดัตั้งสถานวจิยัวทิยาการสขุภาพ                                               ใช      ไม                               ใช       ใช

 57690000        โครงการ Human Resource Development Though Problem-               18-03-08    ไม      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

                Based Learning

 57690099        โครงการ Human Resource Development Though Problem-                           ไม      ไม                               ใช       ใช
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                Based Learning

57700000        หนวยพฒันาองคกร                                                                ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57700099        หนวยพฒันาองคกร                                                                ใช      ไม                               ใช       ใช

57710000        โครงการศนูยหนงัสอืมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57710099        โครงการศนูยหนงัสอืมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57720000        ศนูยบรกิารสขุภาพทางเทคนคิการแพทย                                                 ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57720099        ศนูยบรกิารสขุภาพทางเทคนคิการแพทย                                                 ใช      ไม                               ใช       ใช

57730000        โครงการชมุชนสาธติวลยัลกัษณพฒันาและการแกไขปญหาที่                                    ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

                ดนิโครงการจดัตั้งมหาวทิยาลยั

57730099        โครงการชมุชนสาธติวลยัลกัษณพฒันาและการแกไขปญหาที่                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

                ดนิโครงการจดัตั้งมหาวทิยาลยั

57730100        งานธรุการ                                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57740000        โครงการอทุยานวทิยาศาสตรภาคใตมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                   ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57740099        โครงการอทุยานวทิยาศาสตรภาคใตมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                   ใช      ไม                               ใช       ใช

57750000        โครงการอทุยานพฤกษศาสตร                                                        ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57750099        โครงการอทุยานพฤกษศาสตร                                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

57760000        โครงการพฒันาคลนิกิกายภาพบาํบดัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                    ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57760099        โครงการพฒันาคลนิกิกายภาพบาํบดัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                    ใช      ไม                               ใช       ใช

57770000        โครงการพฒันาระบบบรกิารกลาง                                                     ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57770099        โครงการพฒันาระบบบรกิารกลาง                                                     ใช      ไม                               ใช       ใช

57780000        โครงการศนูยการแพทย                                                            ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57780099        โครงการศนูยการแพทย                                                            ใช      ไม                               ใช       ใช

57790000        โครงการจดัตั้งสถาบนัภาษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                         ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57790099        โครงการจดัตั้งสถาบนัภาษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ                                         ใช      ไม                               ใช       ใช

57800000        โครงการจดัตั้งสวนโรงแรมและนนัทนาการ                                              ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57800099        โครงการจดัตั้งสวนโรงแรมและนนัทนาการ                                              ใช      ไม                               ใช       ใช

57810000        โครงการจดัตั้งศนูยบรหิารทรพัยสนิ                                                    ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57810099        โครงการจดัตั้งศนูยบรหิารทรพัยสนิ                                                    ใช      ไม                               ใช       ใช
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57820000        โครงการจดัตั้งสวนภมูสิถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม                                        ใช      ใช       กลุมงบประมาณหนวยงาน      ไม       ไม

57820099        โครงการจดัตั้งสวนภมูสิถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม                                        ใช      ไม                               ใช       ใช

                                                                               ***สิ้นสดุรายงาน***


