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Commitment itemName (20) Description (50)

BO06000000 หมวดคา่ใชจ้า่ยอืน่ หมวดคา่ใชจ้า่ยอืน่

BO05000000 หมวดเงนิอดุหนุน หมวดเงนิอดุหนุน

BO04000000 หมวดคา่สาธารณูปโภค หมวดคา่สาธารณูปโภค

BO03000000 หมวดคตท-ใชส้อย-ว หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ
BO02000000 หมวดคา่จา้งชั่วคราว หมวดคา่จา้งชั่วคราว

BO01000000 หมวดเงนิเดอืนและคา่จา้ง หมวดเงนิเดอืนและคา่จา้ง

BI02000000 ครภัุณฑส์ านักงาน ครภัุณฑส์ านักงาน

BI01000000 ทีด่นิ ทีด่นิ

4011010101 เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล

4011010102 งอ-หน่วยงานอืน่ รัฐ เงนิอดุหนุนจากหน่วยงานอืน่ของรัฐ

4021010101 รด-ขายสนิคา้ บรกิาร รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร

4031010101 รด-หน่วยงานอืน่ รัฐ รายไดจ้ากหน่วยงานอืน่ของรัฐ

4031010102 รด-สนับสนุนจากสกอ รายไดส้นับสนุนจากสกอ.

4031010103 รด-สนับสนุนผลติแพทย์ รายไดส้นับสนุนผลติแพทย์

4031010104 รายไดอ้ดุหนุนจากมวล. รายไดเ้งนิอดุหนุนจากมวล.

4041010101 รด-รับบรจิาค สิง่ของ รายไดจ้ากการรับบรจิาค ( สิง่ของ )

4041010102 รด-จากการรับบรจิาค รายไดจ้ากการรับบรจิาค

4051010101 รด-เชา่สถานที/่อปุกร รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานที/่อปุกรณ์

4051010102 รด-บ ารงุ กจ ตามสญัญา รายไดบ้ ารงุกจิกรรมตามสญัญา

4051010103 รด-จ าหน่ายทรัพยส์นิ รายไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยส์นิ

4051010104 รด-บ ารงุตามสญัญาจา้ง รายไดบ้ ารงุตามสญัญาจา้ง

4051010105 รด-คา่บ ารงุสว่นกลาง รายไดค้า่บ ารงุสว่นกลาง

4061010101 รด-ใบสมัครนักศกึษา รายไดค้า่ใบสมัครนักศกึษา

4061010103 รด-รักษาสภาพนักศกึษา รายไดค้า่รักษาสภาพนักศกึษา

4061010104 รายไดค้า่หน่วยกติ รายไดค้า่หน่วยกติ

4061010105 รด-ขึน้ทะเบยีนบัณฑติ รายไดค้า่ขึน้ทะเบยีนบัณฑติ

4061010106 รด-สอบประมวลความรู ้ รายไดค้า่สอบประมวลความรู ้

4061010107 รด- ธนศษ เหมาจา่ย รายไดค้า่ธรรมเนยีมการศกึษาเหมาจา่ย

4061010108 รด-ธรรมเนยีมพศ วจัิย รายไดค้า่ธรรมเนยีมพเิศษวจัิย

4061010109 รด-คนืสภาพนักศกึษา รายไดจ้ากการคนืสภาพนักศกึษา

4061010110 รด-ลทบ พเิศษ อังกฤษ รายไดค้า่ลงทะเบยีนพเิศษ/ภาษาอังกฤษ

4061010111 รด-ลทบ นศ ตา่งชาติ รายไดค้า่ลงทะเบยีนนักศกึษาตา่งชาติ

4061010112 รด-ธรรมเนยีม พศ นศ รายไดค้า่ธรรมเนยีมพเิศษนักศกึษา

4061010113 รด-ธรรมเนยีมอืน่ นศ รายไดค้า่ธรรมเนยีมอืน่จากนักศกึษา

4061010114 รด-คา่ปรับจากนักศกึษ รายไดค้า่ปรับจากนักศกึษา

4061010115 รด.คา่ปรับคนืหนังสอื รายไดค้า่ปรับคนืหนังสอืชา้/หนังสอืสญูหาย

4061010116 รด-ยนืยันสทิธิจ์องหอ รายไดย้นืยันสทิธินั์กศกึษา/จองหอพัก

4061010117 รด-ชชทนุกรณีผดิสญัญา รายไดช้ดใชท้นุกรณีผดิสญัญา

4071010101 รายไดจ้ากโครงการ รายไดจ้ากโครงการ

4071010102 รด-สอบคัดเลอืกเขา้ ม รายไดจ้ากการสอบคัดเลอืกเขา้มหาวทิยาลัย

4081010101 รด-บ-วชิาการ/วจัิย รด-การบรหิารจัดการบรกิารวชิาการ/วจัิย/สนับสนุนอืน่

4081010102 รด-บรหิารหลักสตูร พศ รายไดก้ารบรหิารจัดการหลักสตูรพเิศษ

4081010103 รด-อดุหนุนสถาบัน รด-เงนิอดุหนุนสถาบัน(การบรหิารจัดการหน่วยวสิาหกจิ)

4091010101 รด-บรกิารรักษาพยาบาล รายไดค้า่บรกิาร/รักษาพยาบาล(ศนูยก์ารแพทยฯ์)

4091010102 สว่นตา่งรักษาพยาบาล สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาล

4091010104 รด-บรกิารรักษาสตัว์ รายไดค้า่บรกิารรักษาสตัว(์รพ.สตัว)์

4101010101 รด-คลนิคิกายภาพบ าบัด รายไดค้า่บรกิารคลนิคิกายภาพบ าบัด

4102010101 รด-คลนิคิเทคนคิการ พ รายไดค้า่บรกิารคลนิคิเทคนคิการแพทย์
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4103010101 รด-การใหเ้ชา่พืน้ที่ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่พืน้ที่

4103010102 รด-จากจ าหน ้าดืม่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้าดืม่

4103010103 รด-จากการรับบรจิาค รายไดจ้ากการรับบรจิาค

4103010104 รด-อืน่ บรหิารธรุการ รายไดอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารท่ัวไปและธรุการ
4103020101 รด-เชา่ทีร่า้นอาหาร รายไดจ้ากคา่เชา่พืน้ทีร่า้นอาหาร

4103020102 รด-บรกิารสว่นกลาง รายไดค้า่บรกิารสว่นกลาง(คา่ตักไขมัน,เก็บขยะ)

4103020103 รด-อืน่ รา้นคา้อาหาร รายไดอ้ืน่ งานรา้นคา้รา้นอาหาร
4103020201 รด-คา่หอพักนักศกึษา รายไดจ้ากคา่หอพักนักศกึษา

4103020202 รด-อืน่จากงานหอพัก รายไดอ้ืน่จากงานหอพัก

4103030101 รด-คา่บรกิารฟิตเนส รายไดค้า่บรกิารฟิตเนส

4103030102 รด-คา่สมาชกิฟิตเนส รายไดค้า่สมาชกิฟิตเนส

4103030201 รายไดค้า่บรกิารสปา รายไดค้า่บรกิารสปา

4103030301 รด-บรกิารสขุภาพ รายไดจ้ากบรกิารสขุภาพทางเลอืก

4103030401 รด-เชา่พืน้ทีส่ถานกฬ รายไดค้า่เชา่พืน้ทีส่ถานกฬีา

4103030501 รด-ทีพั่กสถานกฬีา รายไดค้า่บรกิารทีพั่กสถานกฬีา

4103030601 รด-อืน่ ศนูยก์ฬีา รายไดอ้ืน่ ศนูยก์ฬีาและสขุภาพ
4103040101 รายไดค้า่หอ้งพัก รายไดค้า่หอ้งพัก

4103040102 รด-อืน่บรกิารหอ้งพัก รายไดอ้ืน่จากบรกิารหอ้งพัก

4103050101 รด-ขายสนิคา้-บร(ศน) รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร(ศ.หนังสอืฯ)

4103050102 สว่นลดจา่ย(ศน) สว่นลดจา่ย(ศ.หนังสอืฯ)

4103050103 รด-เชา่สถานที(่ศน) รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานที/่อปุกรณ์(ศ.หนังสอืฯ)

4103050104 รด-ดอกเบีย้ธ.(ศน) รายไดจ้ากดอกเบีย้ธนาคาร/พันธบัตร(ศ.หนังสอืฯ)

4103050105 รด-e-book(ศน) รายได ้ e-book(ศ.หนังสอืฯ)

4103050106 รด-ตูเ้ตมิเงนิ(ศน) รายไดตู้เ้ตมิเงนิออนไลน(์ศ.หนังสอืฯ)

4103050107 รด-m-pay(ศน) รายได ้ m-pay(ศ.หนังสอืฯ)

4103050199 รายไดอ้ืน่ๆ(ศน) รายไดอ้ืน่ๆ(ศ.หนังสอืฯ)

4104010101 รด-ขายสนิคา้ ฟารม์ รายไดจ้ากการขายสนิคา้ สมารท์ฟารม์
4104010102 รด-อืน่ สมารท์ฟารม์ รายไดอ้ืน่ สมารท์ฟารม์
4105010101 รด-สนิคา้ วสก เกษตร รายไดค้า่สนิคา้บรกิารวสิาหกจิส านักเทคโนโลยกีารเกษต

4106010101 รด-สนิคา้ วสก ศนูวทิ รายไดค้า่สนิคา้บรกิารวสิาหกจิศนูยเ์ครือ่งมอืวทิยาศ

4107010101 รด-อาศรมยาวลัยลักษณ์ รายไดจ้ากอาศรมยาวลัยลักษณ์

4108010101 รด-คา่บรกิาร-ศกพ รายไดค้า่บรกิารศนูยก์ารแพทย์

4108010102 รด-คา่อาหารท่ัวไป รายไดค้า่อาหารท่ัวไป

4108010103 ลด-รด-คา่อาหารท่ัวไป สว่นลด รายไดค้า่อาหารท่ัวไป
4108010104 รด-คา่อาหารพเิศษ รายไดค้า่อาหารพเิศษ

4108010105 ลด-รด-คา่อาหารพเิศษ สว่นลด รายไดค้า่อาหารพเิศษ
4108010106 รด-คา่หอ้งสงัเกตการ รายไดค้า่หอ้งสงัเกตการณ์

4108010107 ลด-รด-หอ้งสงัเกตการ สว่นลด รายไดค้า่หอ้งสงัเกตการณ์
4108010108 รด-คา่เตยีงสามัญ รายไดค้า่เตยีงสามัญ 
4108010109 ลด-รด-คา่เตยีงสามัญ สว่นลด รายไดค้า่เตยีงสามัญ 
4108010110 รด-คา่หอ้งพเิศษ รายไดค้า่หอ้งพเิศษ

4108010111 ลด-รด-คา่หอ้งพเิศษ สว่นลด รายไดค้า่หอ้งพเิศษ
4108010112 รด-คา่หอ้งไอซยีู รายไดค้า่หอ้งไอซยีู

4108010113 ลด-รด-คา่หอ้งไอซยีู สว่นลด รายไดค้า่หอ้งไอซยีู
4108010114 รด-คา่หอ้งแยกโรค รายไดค้า่หอ้งแยกโรค

4108010115 ลด-รด-คา่หอ้งแยกโรค สว่นลด รายไดค้า่หอ้งแยกโรค
4108020101 รด-คา่อวยัวะเทยีมและ รายไดค้า่อวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค

4108030101 รด-คา่ยา รายไดค้า่ยา 
4108030102 ลด-รด-รายไดค้า่ยา สว่นลดรายไดค้า่ยา 
4108040101 รด-คา่เวชภัณฑท์ีไ่ม่ รายไดค้า่เวชภัณฑท์ีไ่มใ่ชย่าใชท่ั้วไป
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4108040102 ลด-รด-คา่เวชภัณฑท์ี่ สว่นลด รายไดค้า่เวชภัณฑท์ีไ่มใ่ชย่าใชท่ั้วไป
4108040103 รด-คา่เวชภัณฑผ์า่ รายไดค้า่เวชภัณฑห์อ้งผา่ตัด และวสิญัญี
4108040104 ลด-รด-คา่เวชภัณฑผ์า่ สว่นลด รายไดค้า่เวชภัณฑห์อ้งผา่ตัด และวสิญัญี
4108050101 รด-คา่โลหติและอปุกร รายไดค้า่โลหติและอปุกรณ์ประกอบของเลอืด 
4108050102 ลด-รด-คา่โลหติและอปุ สว่นลดรายไดค้า่โลหติและอปุกรณ์ประกอบของเลอืด 
4108060101 รด-คา่ตรวจวเิคราะห์ รายไดค้า่ตรวจวเิคราะห ์
4108060102 ลด-รด-คา่ตรวจวเิคราะ สว่นลด รายไดค้า่ตรวจวเิคราะห ์
4108060103 รด-คา่ตรวจชิน้เนื้อ รายไดค้า่ตรวจชิน้เนื้อ

4108060104 ลด-รด-คา่ตรวจชิน้ สว่นลดรายไดค้า่ตรวจชิน้เนื้อ

4108070101 รด-คา่เอกเรยท่ั์วไป รายไดค้า่เอกซเรยท่ั์วไป 
4108070102 ลด-รด-เอกเรยท่ั์วไป สว่นลด รายไดค้า่เอกซเรยท่ั์วไป 
4108070103 รด-คา่อัลตราซาวด์ รายไดค้า่อัลตราซาวด์

4108070104 ลด-รด-คา่อัลตราซาว สว่นลด รายไดค้า่อัลตราซาวด์
4108070105 รด-คา่ CT scan รายไดค้า่ CT scan 

4108070106 ลด-รด-คา่ CT scan สว่นลด รายไดค้า่ CT scan 

4108070107 รด-คา่ MRI รายไดค้า่ MRI

4108070108 ลด-รด-คา่ MRI สว่นลด รายไดค้า่ MRI

4108070109 รด-คา่Flouroscope รายไดค้า่ Fluoroscope

4108070110 ลด-รด-คา่Flouroscope สว่นลด รายไดค้า่ Fluoroscope

4108070111 รด-คา่Mammogram รายไดค้า่ Mammogram

4108070112 ลด-รด-คา่Mammogram สว่นลด รายไดค้า่ Mammogram

4108070113 รด-คา่BMD รายไดค้า่ BMD

4108070114 ลด-รด-คา่BMD สว่นลด รายไดค้า่ BMD

4108070115 รด-คา่ตรวจรังสอีืน่ๆ รายไดค้า่ตรวจทางรังสอีืน่ๆ

4108070116 ลด-รด-คา่ตรวจรังสี สว่นลด รายไดค้า่ตรววจทางรังสอีืน่ๆ
4108080101 คา่ตรวจวธิพีเิศษอืน่ คา่ตรวจวนิจิฉัยโดยวธิพีเิศษอืน่ๆ 
4108080102 ลด คา่ตรวจวธิพีเิศษ สว่นลด คา่ตรวจวนิจิฉัยโดยวธิพีเิศษอืน่ๆ 
4108090101 รด-คม-แพทย์ รายไดค้า่เครือ่งมอืทางการแพทย์

4108090102 รด-ต-สมรรถภาพปอด รายไดค้า่ตรวจสมรรถภาพปอด 
4108090103 รด-คา่ฟอกเลอืด รายไดค้า่ฟอกเลอืด 
4108090104 รด-บรกิารศนูยห์วัใจ รายไดค้า่บรกิารศนูยห์วัใจ

4108090105 ลด-รด-ค-แพทย์ สว่นลด รายไดค้า่เครือ่งมอืทางการแพทย์
4108090106 ลด-รด-ต-สมรรถภาพปอด สว่นลด รายไดค้า่ตรวจสมรรถภาพปอด 
4108090107 ลด-รด-คา่ฟอกเลอืด สว่นลด รายไดค้า่ฟอกเลอืด 
4108090108 ลด-รด-ศนูยห์วัใจ สว่นลด รายไดค้า่บรกิารศนูยห์วัใจ
4108100101 รด-คา่วสิญัญ ี รายไดค้า่วสิญัญ ี
4108100102 ลด-รด-คา่วสิญัญี สว่นลด รายไดค้า่วสิญัญ ี
4108100103 รด-คา่ท าหตัถการ รายไดค้า่ท าหตัถการ

4108100104 ลด-รด-คา่ท าหตัถการ สว่นลด รายไดค้า่ท าหตัถการ 
4108110101 รด-บรกิารทางพยาบาล รายไดค้า่บรกิารทางการพยาบาล

4108110102 รด-บรกิารตรวจสขุภาพ รายไดค้า่บรกิารตรวจสขุภาพ

4108110103 ลด-รด-บรกิ-ทางพยาบาล สว่นลด รายไดค้า่บรกิารทางการพยาบาล
4108110104 ลด-รด-บรกิ-ตรจสขุภาพ สว่นลด รายไดค้า่บรกิารตรวจสขุภาพ
4108120101 รด-บรกิารทางทันตกรรม รายไดค้า่บรกิารทางทันตกรรม

4108120102 ลด-รด-บรกิ-ทันตกรรม สว่นลด รายไดค้า่บรกิารทางทันตกรรม
4108130101 รด-บรกิ-กายภาพบ าบัด รายไดค้า่บรกิารทางกายภาพบ าบัด 
4108130102 ลด-รด-บรกิ-กายภาพบ า สว่นลดรายได ้ คา่บรกิารทางกายภาพบ าบัด 
4108140101 รด-คา่บรกิารฝังเข็ม รายไดค้า่บรกิารฝังเข็ม

4108140102 ลด-รด-บรกิารฝังเข็ม สว่นลด รายไดค้า่บรกิารฝังเข็ม
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4108150101 รด-คา่รถพยาบาล รายไดค้า่รถพยาบาล 
4108150102 ลด-รด-คา่รถพยาบาล สว่นลด รายไดค้า่รถพยาบาล 
4108150103 รด-บรกิ-หน่วยปฐมพยา รายไดค้า่บรกิารออกหน่วยปฐมพยาบาล

4108150104 ลด-รด-บรก-หนยปฐมพยา สว่นลด รายไดค้า่บรกิารออกหน่วยปฐมพยาบาล
4108150105 รด-รักษาพ-OnWard รายไดค้า่รักษาพยาบาล ON WARD

4108150106 ลด-รด-รักษาพ-OnWard สว่นลด รายไดค้า่รักษาพยาบาล ON WARD

4108150107 รด-บรกิ-ออกซเิจน รายไดค้า่บรกิารออกซเิจน

4108150108 ลด-รด-บรกิ-ออกซเิจน สว่นลด รายไดค้า่บรกิารออกซเิจน
4108160101 สต-สปสช OPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.สปสช OPD 

4108160102 สต-กรมบัญชกีลาง OPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลงส.กรมบัญชกีลาง OPD

4108160103 สต-อปท.OPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.อปท.OPD

4108160104 สต-กทม. OPD. สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.กทม. OPD.

4108160105 สต-ประกันสงัคม OPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.ประกันสงัคม OPD

4108160106 สต-สปสช IPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.สปสช IPD 

4108160107 สต-กรมบัญชกีลาง IPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลงส.กรมบัญชกีลาง IPD 

4108160108 สต-อปท.IPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.อปท.IPD 

4108160109 สต-กทม.IPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.กทม.IPD 

4108160110 สต-ประกันสงัคม IPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.ประกันสงัคม IPD 

4108160111 สต-พรบ.รถ OPD สว่นตา่งคา่บรกิาร/รักษาพยาบาลส.พรบ.รถ OPD

4108170101 รด-แพทยต์รวจรักษา รายไดค้า่แพทยต์รวจรักษา 
4108170102 ลด-รด-แพทยต์รวจรักษ สว่นลด รายไดค้า่แพทยต์รวจรักษา 
4108170103 รด-แพทยผ์า่ตัด/หตัถก รายไดค้า่แพทยผ์า่ตัด/หตัถการ

4108170104 ลด-รด-แพทยผ์า่ตัด/หั สว่นลด รายไดค้า่แพทยผ์า่ตัด/หตัถการ

4108170105 รด-แพทยว์สิญัญี รายไดค้า่แพทยว์สิญัญี

4108170106 ลด-รด-แพทยว์สิญัญ ี สว่นลด รายไดค้า่แพทยว์สิญัญี
4108170107 รด-แพทยแ์ปลผล รายไดค้า่แพทยแ์ปลผล 
4108170108 ลด-รด-แพทยแ์ปลผล สว่นลด รายไดค้า่แพทยแ์ปลผล 
4108170109 รด-แพทยฝั์งเข็ม รายไดค้า่แพทยฝั์งเข็ม

4108170110 ลด-รด-แพทยฝั์งเข็ม สว่นลด รายไดค้า่แพทยฝั์งเข็ม
4108170111 รด-แพทยแ์ผนไทยประยกุ รายไดค้า่แพทยแ์ผนไทยประยกุต์

4108170112 ลด-รด-แพทยแ์ผนไทยประ สว่นลด รายไดค้า่แพทยแ์ผนไทยประยกุต์
4108170113 รด-คา่ทันตแพทย์ รายไดค้า่ทันตแพทย์

4108170114 ลด-รด-คา่ทันตแพทย์ สว่นลด รายไดค้า่ทันตแพทย์
4108170115 รด-วชิาชพีสาขาอืน่ๆ รายไดค้า่วชิาชพีสาขาอืน่ๆ

4108170116 ลด-รด-วชิาชพีสาขาอ สว่นลด รายไดค้า่วชิาชพีสาขาอืน่ๆ
4108180101 รด-เชา่พืน้ที(่ศก) รายไดค้า่เชา่พืน้ที(่ศก)

4108180102 รด-เชา่เครือ่งม(ืศก) รายไดค้า่เชา่เครือ่งมอืและอปุกรณ์(ศก)

4111010101 รด-คลนิคิกายภาพ ปส. รายไดจ้ากคลนีคิกายภาพบ าบัด ปันสว่นให ้ ม.

4112010101 รด-คลนิคิเทคนคิ ปส. รายไดจ้ากคลนิคิเทคนคิการแพทย ์ ปันสว่นให ้ ม.

4113010101 รายไดจ้ากบรหิารทัวไป รายไดจ้ากงานบรหิารท่ัวไป

4113010102 รายไดจ้ากบรหิารหอพัก รายไดจ้ากงานบรหิารหอพัก

4113010103 รายไดบ้รหิารสถานกฬีา รายไดจ้ากงานบรหิารสถานกฬีาและสขุภาพ

4113010104 รายไดบ้รหิารโรงแรม รายไดจ้ากงานบรหิารโรงแรมและนันทนาการ

4113010105 รายไดบ้รหิาร ศนส-มวล รายไดจ้ากงานบรหิารศนูยห์นังสอื มวล.

4116010101 รด-บรกิารทดสอบ ศคว. รายไดโ้ครงการวสิาหกจิงานบรกิารวเิคราะหท์ดสอบ ศคว. 

4116010102 รด-ซอ่ม-สรา้ง ศคว. รายไดโ้ครงการวสิาหกจิ งานซอ่มสรา้งเครือ่งมอื ศคว. 

4116010103 รด-ฝึกทักษะ ศคว. รายไดโ้ครงการวสิาหกจิ ฝึกทักษะทางวทิยาศาสตร ์ ศคว. 

4116010104 รด-ฝึกทักษะสขุภ ศคว. รายไดโ้ครงการวสิาหกจิ ฝึกทักษะทางวทิยส์ขุภาพ ศคว. 

4116010105 รด-เพิม่ศักยภาพ ศคว. รายไดโ้ครงการวสิาหกจิ เพิม่ศักยภาพ-ชวีภาพพชื ศคว. 
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4116010106 รด-อืน่ค.วสิาก ิ ศคว. รายไดอ้ืน่ โครงการวสิาหกจิ ศคว.

4117010101 รด-อาศรมยา วล. ปส. รายไดจ้ากโครงการวสิาหกจิ อาศรมยาวลัยลักษณ์
4121010101 รด-ดอกเบีย้ธนาคาร รายไดจ้ากดอกเบีย้ธนาคาร/พันธบัตร

4121010102 รายไดจ้ากการลงทนุ รายไดจ้ากการลงทนุ

4121010103 รด ดบกย ฟารม์ รายไดด้อกเบีย้เงนิกูย้มืฟารม์

4121010104 รด-ดบกย นักศกึษา รายไดด้อกเบีย้กูย้มืนักศกึษา

4121010105 กขกข-กทสบ ก าไรขาดทนุสทุธทิีเ่กดิขึน้จากการบรหิารกองทนุ

4121010107 กขมก-กทสบ ก าไรขาดทนุสทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากการบรหิารกองทนุ

4131010101 รด-ชดเชยเสยีห/สญูหาย รายไดช้ดเชยความเสยีหาย/สญูหาย

4131010102 ก าไรจากการจ าหน่ายสนิ ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์

4131010103 รด-เบีย้ปรับชดใชท้นุ รายไดเ้บีย้ปรับเงนิชดใชท้นุ

4131010104 รด-คา่ใบสมัครพนักงาน รายไดค้า่ใบสมัครพนักงาน

4131010105 รด-ปรับรา้นคา้สง่ชา้ รายไดค้า่ปรับรา้นคา้/สง่มอบงานลา่ชา้

4131010106 หนี้สญูรับคนื หนี้สญูรับคนื

4131010107 เงนิสะสมสมทบรับคนื เงนิสะสมสมทบรับคนื

4131010108 รด-รถรับสง่พนักงาน รายไดบ้รกิารรถรับสง่พนักงาน

4131010109 รด-บรกิารรถรับ บพนง รายไดบ้รกิารรถรับสง่บตุรพนักงาน

4131010110 รายไดน้ ้าประปา รายไดน้ ้าประปา

4131010111 รายไดซ้อ่มแซม รายไดซ้อ่มแซม

4131010112 รด-ประกันความเสยีหาย รายไดจ้ากประกันความเสยีหาย

4131010113 รด-การขายแบบการจัดหา รายไดก้ารขายแบบ/การจัดหา

4131010114 รด-เชา่บชูาพระศรธีรร รายไดจ้ากการเชา่บชูาพระศรธีรรมโศกราช

4131010115 ก าไรจากตรีาคาสนิเพมิ ก าไรจากการตรีาคาสนิทรัพยเ์พิม่ขึน้

4131010116 รด-ดอกเบีย้คดคีวาม รายไดด้อกเบีย้จากคดคีวาม

4131010117 รายไดไ้ปรษณีย์ รายไดไ้ปรษณีย์

4131010118 รายไดไ้ฟฟ้า รายไดไ้ฟฟ้า

4131010119 รายไดถ้า่ยเอกสาร รายไดถ้า่ยเอกสาร

4131010199 รายไดอ้ืน่ๆ รายไดอ้ืน่ๆ




