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คํานํา
แนวปฏิบัตใิ นการกรอกขอมูลรหัสงบประมาณ จัดทําขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณไดมีการเปลี่ยนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี งบประมาณ จากระบบ Oracle
มาเปนระบบ SAP ซึ่งทําใหมีตองมีการเปลี่ยนวิธีในการระบุรหัสงบประมาณเพื่อการรับและการ
เบิกจายตางๆดวย
ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานที่ตองสงเอกสารการรับเงินและเบิกจายเงินตลอดจนการใช
งบประมาณตางๆสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและระบุรหัสงบประมาณไดอยางถูกตอง สวน
การเงิ น และบั ญ ชี จึ งได จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติใ นการกรอกรหั ส งบประมาณขึ้ น โดยหวั งว า จะเป น
ประโยชน ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านและผู ที่ ต อ งใช ข อ มู ล ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิ น บั ญ ชี
งบประมาณตอไป
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วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเพื่อการรับและการเบิกจาย
วิธีการกรอกขอมูลเมื่อมีการสงเอกสารการรับและการเบิกจายจะตองระบุใหครบดังนี้
Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ
Business Area : ประเภทธุรกิจ
(เอกสารแนบ 1)
Fund : แหลงเงินทุน
(เอกสารแนบ 2)

Fund Center : หนวยงาน(เอกสารแนบ
3)
Cost Center : รหัสตนทุน
(เอกสารแนบ 4)
Functional Area : กิจกรรมยอย
(เอกสารแนบ 5)
Commitment Item : หมวดรายจาย

ระบุ 1000 คือ มวล เทานั้น
แยกเปนหนวยงานทั่วไปๆ ใช 1000 ถาเปนวิสาหกิจ หลักสูตร
พิเศษ หรือนานาชาติ ใชใหตรงกับหนวยงานตนเอง
แหลงเงินภายในหรือภายนอก หนวยงานทั่วไปๆเงินภายในใชรหัส
ที่ขึ้นตนดวย I ถาเปนหนวยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ นานาชาติ
หรือเงินสนับสนุนจากภายนอก ใชรหัสที่ขึ้นตนดวย E โดยเลือกให
ตรงกับของตนเอง
หนวยงานที่รับงบประมาณตามที่สวนแผนงานฯจัดสรรไว
หนวยงานที่ใชงบประมาณจริงๆกรณีที่ไมเปนงบพูลกลาง Fund
Center กับ Cost Center จะตรงกันกับที่สวนแผนฯใหมา
แผนกิจกรรมที่ระบุวาหนวยงานใดใชงบอะไร
หมวดคาใชจายวาเปนประเภทใด คาตอบแทนใชสอยคาวัสดุ ฯลฯ
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.กรณี การเบิกงบทัวไปทีไม่ใช่ งบพูลกลาง

ตัวอย่ าง
วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเมือส่ งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมการจัดการทัวไป
ของส่วนอํานวยการและสารบรรณ

ส่ วนแผนงานได้ บนั ทึกงบประมาณประจําปี โดยมีรายละเอียดดังนี
แหล่งทุน

F10000

กองทุน

I1000000

Fund Center : หน่วยงาน
Functional Area : กิจกรรมหลัก
Commitment Item : หมวดรายจ่าย

750408
A2010101001
BO03000000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส่วนอํานวยการและสารบรรณ
กิจกรรมหลัก การจัดการทัวไป
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

เมือส่ งเบิกค่ าใช้ จ่าย หน่ วยงานจะต้ องดําเนินการระบุข้อมูลดังต่อไปนี
ตัวอย่าง ส่ วนอํานวยการและสารบรรณ จะเบิกค่าใช้จ่าย ต้องระบุ รายละเอียดดังนี
Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ
Business Area : ประเภทธุรกิจ

1000

ใส่ 1000 เท่านัน

1000

Fund : แหล่งเงินทุน
Fund Center : หน่วยงาน

I1000000
750408

Cost Center : รหัสต้นทุน

7504080000

Functional Area : กิจกรรมย่อย
Commitment Item : หมวดรายจ่าย

A2010101001
BO03000000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ถ้าเราไม่ได้ใช้งบของหลักสู ตร
พิเศษ หลักสู ตรนานาชาติ วิสาหกิจ ใส่ 1000 เท่านัน)
ใส่ตามทีแผนให้มา
ส่วนอํานวยการและสารบรรณ (ใส่หน่วยงานเจ้าของงบ
ตามทีส่วนแผนให้มา)
ส่วนอํานวยการและสารบรรณ(ใส่หน่วยงานทีตัวเองสังกัด
เพิมเติมจากเลข อว. คือเพิม อีก ตัว)
การจัดการทัวไป (ตามทีส่วนแผนฯให้มา)
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ตามทีส่วนแผนให้มา)
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.กรณีการเบิกงบพูลกลาง
ความหมาย : หมายถึงงบทีตังไว้ทีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึงซึ งเป็ นหน่วยงานกลาง แต่เมือ
หน่วยงานอืนๆจะใช้จะต้องระบุให้ตรงกับหน่วยงานตนเอง
งบพูลกลางประกอบด้ วย
.งบกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา (B)
งบตังทีศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
.งบประมาณเบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง (C)
งบตังทีส่วนอาคารฯ
.งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรส่ วนกลาง(เงินเดือน)(D) งบตังทีส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
.งบพัฒนาบุคลากร (E)
งบตังทีส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
.งบเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกพืนที สําหรับผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน(F) งบตังทีสํานักผูบ้ ริหาร
.งบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักวิชา (G)
งบตังทีศูนย์สหกิจศึกษา
.งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (H)
งบตังทีศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
.งบประมาณสวัสดิการประโยชน์ เกือกูล (J)
งบตังทีส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
.งบประมาณบริ การยานพาหนะ (K)
งบตังทีส่วนบริ การกลาง
.งบประมาณค่านํามันเชือเพลิง (L)
งบตังทีส่วนบริ การกลาง
.งบประมาณกิจกรรมนศ.สํานักวิชา (M)
งบตังทีส่วนกิจการนักศึกษา

วิธกี ารกรอกข้ อมูลเมือเบิกจ่ ายจะต้ องระบุให้ ครบดังนี
Business Place : รหัสสถานประกอบการ ระบุ
คือ มวล เท่านัน
Business Area : ประเภทธุรกิจ
แยกเป็ นหน่วยงานทัวไปๆ ใช้
ถ้าเป็ นวิสาหกิ จ หลักสูตร
พิเศษ หรื อนานาชาติ ใช้ให้ตรงกับหน่วยงานตนเอง
Fund : แหล่งเงินทุน
แหล่งเงิ นภายในหรื อภายนอก หน่วยงานทัวไปๆเงินภายในใช้ I
ถ้าเป็ นหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ นานาชาติ หรื อเงิน
สนับสนุนจากภายนอก ใช้ E โดยเลือกให้ตรงกับของตนเอง
Fund Center : หน่วยงาน
หน่วยงานทีรับงบประมาณตามทีส่วนแผนงานจัดสรรไว้
Cost Center : รหัสต้นทุน
หน่วยงานทีใช้งบประมาณจริ งๆกรณี ทีไม่เป็ นงบพูลกลาง Fund
Center กับ Cost Center จะตรงกันตามทีส่ วนแผนให้มา
Functional Area : กิจกรรมย่อย
แผนกิ จกรรมทีระบุย่อยลงไปว่าหน่วยงานใดใช้งบอะไร
Commitment Item : หมวดรายจ่าย
หมวดค่าใช้จ่ายว่าเป็ นประเภทใด ค่าตอบแทนใช้สอยค่าวัสดุฯลฯ
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ตัวอย่าง
วิธีการกรอกรหัสงบประมาณเมือส่ งเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณตังอยูท่ ีศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและการสอน

ส่ วนแผนงานได้บนั ทึกงบประมาณประจําปี โดยมีรายละเอียดดังนี
แหล่งทุน

F10000

กองทุน

I1000000

Fund Center : หน่วยงาน
Functional Area : กิจกรรมหลัก
Commitment Item : หมวดรายจ่าย

752400
A2010101007
BO03000000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนฯ
กิจกรรมหลัก งานประกันคุณภาพการศึกษา
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

เมือส่ งเบิกค่าใช้ จ่าย หน่ วยงานจะต้ องดําเนินการระบุข้อมูลดังต่อไปนี
ตัวอย่าง สํานักวิชาการจัดการ จะเบิกค่าใช้จ่าย โดยสํานักเป็ นผูใ้ ช้เงิน ต้องระบุ รายละเอียดดังนี
Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ
Business Area : ประเภทธุรกิจ

1000

ใส่ 1000 เท่านัน

1000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ถ้าเราไม่ได้ใช้งบของหลักสูตร
พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ วิสาหกิจ ใส่ 1000 เท่านัน)

Fund : แหล่งเงินทุน
Fund Center : หน่วยงาน

I1000000
752400

Cost Center : รหัสต้นทุน
(ตาราง

7531000000

Functional Area : กิจกรรมย่อย
Commitment Item : หมวดรายจ่าย

B2010101001
BO03000000

ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนฯ (ใส่ หน่วยงานเจ้าของงบ ตามที
ส่วนแผนให้มา)
สํานักวิชาการจัดการ(ใส่หน่วยงานทีตัวเองสังกัด เพิมเติม
จากเลข อว. คือเพิม อีก ตัว)
เลือกทีเป็ นหน่วยงานเรา ในงบพูลกลาง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ตามทีส่วนแผนให้มา
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วิธกี ารกรอกรหัสงบประมาณเมือส่ งเอกสารเบิกจ่ าย กิจกรรมเดินทางปฏิบตั ิงานนอกพืนที
สําหรับผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน งบประมาณตังอยูท่ ีสํานักผูบ้ ริ หาร

ส่ วนแผนงานได้ บันทึกงบประมาณประจําปี โดยมีรายละเอียดดังนี
แหล่งทุน
กองทุน
Fund Center : หน่วยงาน
Functional Area : กิจกรรมหลัก
Commitment Item : หมวด
รายจ่าย

F10000
I1000000
750300
A20102001002
BO03000000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สํานักผูบ้ ริ หาร
กิจกรรมหลัก การเดินทางปฏิบตั ิงานนอกพืนที
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

เมือส่ งเบิกค่ าใช้ จ่ายหน่ วยงานจะต้องดําเนินการระบุข้อมูลดังต่ อไปนี
ตัวอย่าง ศูนย์บริ การวิชาการ จะเบิกค่าใช้จ่าย โดยศูนย์บริ หารวิชาการเป็ นผูใ้ ช้เงิน ต้องระบุ รายละเอียดดังนี
Business Place : รหัสสถาน
ประกอบการ
Business Area : ประเภทธุรกิจ

1000

ใส่ 1000 เท่านัน

1000

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ถ้าเราไม่ได้ใช้งบของหลักสูตร
พิเศษ หลักสูตรนานาชาติ วิสาหกิจ ใส่ 1000 เท่านัน)

Fund : แหล่งเงินทุน
Fund Center : หน่วยงาน
Cost Center : รหัสต้นทุน

I1000000
750300
7515000000

Functional Area : กิจกรรมย่อย

F2010201036

Commitment Item : หมวดรายจ่าย

BO03000000

สํานักผูบ้ ริ หาร (ใส่ หน่ วยงานเจ้าของงบ ตามทีส่ วนแผนให้มา)

ศูนย์บริ การวิชาการ(ใส่ หน่วยงานทีตัวเองสังกัด เพิมเติมจาก
เลข อว. คือเพิม อีก ตัว)
(สามารถดูในตาราง 1.1) เลือกทีเป็ นหน่วยงานเรา ในงบพู
ลกลาง
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ตามทีส่วนแผนให้มา
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รหัสประเภทธุรกิจ : Business Area (เอกสารแนบ )
คําอธิบาย : คื อรหัสทีระบุวา่ หน่ วยงานตัวเองสังกัดหน่วยงานประเภทไหนถ้าเป็ นหน่วยงานปกติทวไป
ั คือ
รหัส
ถ้าเป็ นวิสาหกิจ รหัสคือ - ถ้าเป็ นหลักสู ตรพิเศษ รหัสคือ - ถ้าเป็ นหลักสู ตร
นานาชาติ รหัสคือ -

Business
1000
2100
2200
2301
2401
2402
2404
2405
2406
2407
3001
3002
3003
3004
3005
3006
4001
4002
4003

Description
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์บริ หารทรัพย์สิน
ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
หน่วยวิสาหกิจ เครื องมือวิทยฯ
สํานักวิชาสหเวช-เทคนิ คการแพทย์
สํานักวิชาสหเวช-กายภาพบําบัด
วิสาหกิจอาศรมยา วลัยลักษณ์
หน่วยผลิตและตรวจสอบพันธุ ์กงุ้
ผลิตและบริ การชี วนิ ทรี ยเ์ กษตร
ผลิตและบริ การพันธุ ์ปลานิ ล
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรผช.พยาบาล
หลักสูตรสาธารณสุ ขฯ มหาบัณฑิต
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา การจัดการ
หลักสูตร วท.ม. สาขา MIT
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต MIT
หลักสูตรพิเศษสสธ สิ งแวดล้อม
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยสัตวแพทยฯ อัคราชกุมารี
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
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รหัสแหล่งเงินทุน : Fund (เอกสารแนบ )
คําอธิบาย : คื อรหัสทีระบุวา่ งบประมาณมาจากแหล่งภายในหรื อภายนอก ถ้าเป็ นหน่วยงานปกติท วไป
ั ใช้
I1000000 แต่เป็ นหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสู ตรพิเศษ หรื อหลักสู ตรนานาชาติ หรื อเงินสนับสนุ นจากแหล่ง
อืน ให้เลือกใช้รหัสขึนต้นด้วย E ทีสอดคล้องกับหน่วยงานของตนเอง
Fund
E1000001
E1000002
E1000003
E1000004
E1000005
E1000006
E1000007
E1000008
E1000009
E1000010
E1000011
E1000012
E1000013
E1000014
E1000015
E1000016
E1000017
E1000018
E1000019
E1000020
E1000021
E1000022
E1000023
E1000024
E1000025
E1000026
E1000027
E1000028

Name
กท.การศึกษา
กท.เพื่อกิจการ สพศ.
กท.เพื่อกิจการ สภ.
กท.อาจารยสสว.-สสธ.
กท.เพื่อการศึกษาสพบ.
กท.สว.
กท.ทิพยวัลย สุทิน
กท.ศิษยเกา-สวท.มวล
กท.จิตรบรรจง ตั้งปอง
กท.ศึกษิตแหงป
กท.มูลนิธิสวิง-อนงค
กท.รศ.ทวีพร-วินัยฯ
กท.บ.สามัคคีสารฯ
กท.อาทิตย กําลังเอก
กท.รณฯเใหมีม.ที่นคร
กท.นายสุภาษ-นางสอาน
กท.วิจิตร ศรีสอาน
กท.วันเกิดเพื่อ กศษ.
กท.พระจําเลือง ศรีนุก
กท.วณีวัณย ศรีสุวรร
กท.นร.ในสมเด็จพระเทพ
กท..เทคฯแพทฯเซฟการด
กท.สุพงศ สังขโพธิ์
กท.สุวรรณธรฯ(หนูเดช)
กท.ผาด ศรีวณิช
กท.เกษม ลิ่มวงศ
กท.ศิษยเกาเศรษฯพศษ
กท.จีรเกียรติ อภิบุณ

Description
กท.การศึกษา
กท.เพื่อกิจการสํานักวิชาแพทยศาสตร
กท.เพื่อกิจการสํานักเภสัชศาสตร
กท.อ.สํานักสหเวชและสาธารณสุขศาสตร
กท.เพื่อการศึกษา สํานักพยาบาลศาสตร
กท.สํานักวิชาวิทยาศาสตร
กท.อาจารย ดร.ทิพยวัลย สุทิน
กท.ศิษยเกา-คณาจารยสน.วิศวฯและทรัพยากร
กท.คณบดีจิตรบรรจง ตั้งปอง
กท.รางวัลศึกษิตแหงปที่วลัยลักษณ
กท.การศึกษามูลนิธิสวิง-อนงควงษดนตรีฯ2
กท.การศึกษา รศ.ทวีพร-วินัย ประลมพกาญจน
กท.การศึกษา บริษัทสามัคคีสารดอกหญาจก.ม.
กท.การศึกษา พลเอกอาทิตย กําลังเอก
กท.รณรงคเพื่อใหมีมหาวิทยาลัยที่จ.นครฯ
กท.การศึกษานายสุภาษ-นางสอาน หงสประภัศร
กท.การศึกษา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน
กท.วันเกิดเพื่อการศึกษา
กท.พระจําเลือง ศรีนุกูล
กท.อาจารยวณีวัณย ศรีสุวรรณ
กท.นร.ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพฯ
กท.การศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทยฯ เซฟการด
กท.นายสุพงศ สังขโพธิ์
กท.สุวรรณธรรมรังษี(หนูเดช)
กท.ผาด ศรีวณิช
กท.การศึกษาวิจัยโบฯ ศ.นายแพทย เกษม ลิ่ม
กท.ศิษยเกาเศรษฐศาสตรเพื่อการศึกษา
กท.รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

8

Fund

Name

E1000029
E1000030
E1000031
E1000032
E1000101
E1000102
E1000103
E1000104
E1000201
E1000301
E2100001
E2100002
E2100003
E2200001
E2200002
E2301001
E2401001
E2402001
E2404001
E2405001
E2406001
E2407001
E3001001
E3002001
E3003001
E3004001
E3005001
E3006001
E4001001
E4002001
E4003001
E9000001

กท.พี่สรางนอง
กท.เพื่อการศึกษาสทก.
กท.พศษ ทุน ODOD
กท.วิจัยและบริการฯ
กท.กย.ฉฉ.ไทยชวยไทย
กท.กย.ฉฉ.นศ.
กท.เงินกูเพื่อ กศษ.
กท.เงินกูยืมพศษ.รัฐ
กท.สรางวิหาร-พระพุท
กท.ผลิตแพทฯตั้งศ.วิจ
กท.บริหารทรัพยสิน
กท.กิจการหอพัก-บค
กท.ศ.หนังสือ มวล.
กท.ศกพ.
กท.บริจาคเพื่อ ศกพ.
กท.วส. ศคว.
กท.วส.เทคนิคการแพทฯ
กท.วส.คลินิคกายภาพฯ
กท.วิสาหกิจ อศย.
กท.ผลิตตรวจพันธกุง
กท.ผลิตบ.ชีวินทรีฯ
กท.ผลิตปลานิล
กท.ปศบ.ผูชวยพยาบาล
กท.สธ.มหาบัณฑิต
กท.บัณฑิตศึกษา กจก.
กท.วท.ม. MIT
กท.ปร.ด. MIT
กท.ลพ.สสธ.สิ่งแวดลฯ
กท.วนช.
กท.วสพอ.
กท.วท.
สส.จากหนวยงานภายนอก

Description
กท.พี่สรางนอง
กท.เพื่อการศึกษาสน.ทคโนโลยีการเกษตร
กท.เพื่อการศึกษา ทุน ODOD
กท.การศึกษาจากงานวิจัยและบริการวิชาการ
กท.เงินกูยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย
กท.เงินกูยืมฉุกเฉินนักศึกษา
กท.เงินกูเพื่อการศึกษา
กท.การบริหารกท.กยศ.ของรัฐบาล
กท.สรางวิหารและพระพุทธรูปประจําม.
กท.ผลิตแพทย-จัดตั้งศูนยวิจัยทางการแพทฯ
กท.บริหารทรัพยสิน
กท.ฝายกิจการหอพักและบุคลากร
กท.ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กท.ศูนยการแพทย
กท.เงินบริจาคเพื่อศูนยการแพทย
กท.วส. ศ.เครื่องมือวิทยฯและเทคโนโลยี
กท.วส. ศ.บริการสุขภาพเทคนิคการแพทฯ
กท.คลินิคกายภาพบําบัด
กท.วส. อาศรมยาวลัยลักษณ.
กท.วส. หนวยผลิต-ตรวจสอบพันธกุงคุณภาพ
กท.วส. ศูนยผลิตและบริการชีวินทรียเกษตร
กท.วส. การผลิตและบริการพันธุปลานิล
กท.หลักสูตรพิเศษประกาศนียบัตรผูชวยพยาบ
กท.หลักสูตรพิเศษสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
กท.หลักสูตรพิเศษบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ
กท.หลักสูตรพิเศษวท.ม. สาขา MIT
กท.หลักสูตรพิเศษปรัชญาดุษฎีบัณฑิต MIT
กท.หลักสูตรพิเศษ สสธ.เทคโนโลยีสิ่งแวดลฯ
กท.วิทยาลัยนานาชาติ
กท.วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี
กท.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
รับเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
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Fund
E9000002
I1000000
I9000001
I9000002
I9000003

Name
รับเงินงบประมาณ
มวล.(สวนกลาง)
กท.พัฒนา มวล.
กท.พัฒฯบค..ทปด-ดบ
กท.วิจัย-พัฒฯทปด-ดบ

Description
รับเงินงบประมาณ
มวล.(สวนกลาง)
กท.พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กท.พัฒนาบุคลากรมหาวิยาลัย (ทปด-ดบ)
กท.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทปด-ดบ)

รหัสหน่ วยงาน / Fund Center (เอกสารแนบ )
คําอธิบาย : คือรหัสหน่ วยงานของเราตามเลข อว. ปกติ ยกเว้นหน่วยงานวิสาหกิจ จะใช้รหัส
ใหม่
Fund Center
750000
750101
750102
750300
750401
750402
750403
750404
750405
750406
750408
750410
750412
750413
750414
750415

Name
มวล
ตส.
สสม.
สนผ.
กง.
ทมอ.
กนศ.
สสอ.
ผงย.
พด.
สอส.
อค.
นปม.กท.
นตก.
คมข.
สบก.

Description
มวล.(ส่วนกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักผูบ้ ริ หาร
ส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร
ส่วนกิจการนักศึกษา
ส่วนสื อสารองค์กร
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ส่วนพัสดุ
ส่วนอํานวยการและสารบรรณ
ส่วนอาคารสถานที
หน่วยประสานงานมวล.
ส่วนนิติการ
โครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว
ส่วนบริ การกลาง
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Fund Center
750416
751100
751200
751300
751400
751500
751600
751700
751900
752100
752300
752400
752600
752700
752800
753100
753200
753300
753400
754100
754200
754300
754400
754500
754600
754700

Name
สภส.
ศคว.
ศทท.
ศบส.
ศบศ.
ศบว.
ศสอ.
อวว.
ศกน.
สวน.
สวส.
ศนร.
ศสฟ.
อวท.
อพศ.
สจก.
สศ.
สรน.
สพก.
สพบ.
สสธ.
สพศ.
สภ.
สสว.
วสพอ.
วท.

Description
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ งแวดล้อม
ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั
ศูนย์บรรณสารและสื อการศึกษา
ศูนย์บริ การการศึกษา
ศูนย์บริ การวิชาการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ศูนย์กิจการนานาชาติ
สถาบันวิจยั และนวัตกรรม
สถาบันวิจยั วิทยการสุขภาพ
ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและการสอน
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ ม
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุทยานพฤกษศาสตร์
สํานักวิชาการจัดการ
สํานักวิชาศิลปศาสตร์
สํานักวิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
สํานักวิชาพหุ ภาษาและการศึกษาทัวไป
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สํานักวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
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Fund Center
755100
755200
755300
755500
755600
755700
758600
759100
758100
758200
758300
758401
758402
758500

Name
สทก.
สว.
สวท.
สสท.
สสถ.
วนช.
คบส.
บวล.
วิสาหกิจ-ศบท.
วิสาหกิจ-ศกพ.
วิสาหกิจ-ศคว.
วิสาหกิจเทคนิ ค
การแพทย์ฯ
วิสาหกิจ
กายภาพบําบัด
วิสาหกิจ--สทก.

Description
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
วิทยาลัยนานาชาติ
โครงการบริ หารจัดการของเสี ย มวล.
บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยวิสาหกิจศูนย์บริ หารทรัพย์สิน
หน่วยวิสาหกิจศูนย์การแพทย์ มวล.
หน่วยวิสาหกิจศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์ ฯ
หน่วยวิสาหกิจสํานักสหเวช- เทคนิ คการแพทย์
หน่วยวิสาหกิจสํานักสหเวช- กายภาพบําบัด
หน่วยวิสาหกิจสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสต้นทุน : Cost Center (เอกสารแนบ )
คําอธิ บาย : คือรหัสทีระบุว่าการใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่ว่าจะการรับเงินหรื อจ่ายเงินเกิด
ต้นทุนทีไหนถ้าเป็ นหน่ วยงานปกติทวไป
ั รหัสเหมือน อว.ของหน่วยงาน เพิม อีก ตัว แต่ถา้
เป็ นสํานักวิชาต้องกรอกไปถึ งหลักสู ตรด้วย ถ้าเป็ นวิสาหกิ จ หลักสู ตรพิเศษ ศูนย์สมาร์ ทฟาร์ ม
โครงการจัดการของเสี ย รหัสจะขึนต้น ด้วย ก็ให้กรอกรหัสทีหน่ วยงานต้องการใช้ตน้ ทุ น
สําหรับรายการเหล่านัน
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Cost Center
7500000000
7501010000
7501020000
7503000000
7504010000
7504020000
7504030000
7504040000
7504050000
7504060000
7504080000
7504100000
7504100001
7504100002
7504100003
7504100004
7504100005
7504100006
7504100007
7504100008
7504100009
7504100010
7504100011
7504100012
7504100013
7504100014
7504100015
7504100016
7504100017
7504100018

Description
มวล.(ส่วนกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สํานักผูบ้ ริ หาร
ส่ วนการเงินและบัญชี
ส่ วนทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร
ส่ วนกิ จการนักศึกษา
ส่ วนสื อสารองค์กร
ส่ วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ส่ วนพัสดุ
ส่ วนอํานวยการและสารบรรณ
ส่ วนอาคารสถานที
อาคารวิชาการ 1
อาคารวิชาการ 2
อาคารวิชาการ 3
อาคารวิชาการ 4
อาคารวิชาการ 5
อาคารวิชาการ 6
อาคารวิชาการ 7
อาคารวิชาการ 8
อาคารวิชาการ 9
อาคารสถาปัตยกรรม
อาคารเครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2
อาคารเครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ 3
อาคารเครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ 5
อาคารเครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ 6
อาคารเครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ 7
อาคารเครื องมือวิทยาศาสตร์ฯ 8
อาคารกายวิภาคศาสตร์
อาคารหัวตะพาน
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Cost Center
7504120000
7504130000
7504140000
7504150000
7504160000
7511000000
7512000000
7513000000
7514000000
7515000000
7516000000
7517000000
7519000000
7521000000
7523000000
7524000000
7527000000
7528000000
7531000000
7531000100
7531000101
7531000200
7531000201
7531000202
7531000203
7531000204
7531000208
7531000209
7531000210
7531000213

Description
หน่วยประสานงานมวล.
ส่ วนนิ ติการ
โครงการมหาวิทยาลัยสี เขี ยว
ส่ วนบริ การกลาง
ส่ วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ งแวดล้อม
ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั
ศูนย์บรรณสารและสื อการศึกษา
ศูนย์บริ การการศึกษา
ศูนย์บริ การวิชาการ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ศูนย์กิจการนานาชาติ
สถาบันวิจยั และนวัตกรรม
สถาบันวิจยั วิทยการสุ ขภาพ
ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและการสอน
อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุทยานพฤกษศาสตร์
สํานักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
บัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิ จ
บริ หารธุ รกิ จบัณฑิต
บธ.บ สาขาการเงิน
บธ.บ. สาขาการตลาดดิ จิทลั ฯ
บธ.บ. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการมหาบัณฑิต แผน ก(1)
การจัดการมหาบัณฑิต แผน ก(2)
การจัดการมหาบัณฑิต แผน ข
การจัดการดุษฎีบณั ฑิต แบบ 1
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Cost Center
7531000214
7531000300
7531000301
7531000400
7531000401
7531000402
7531900000
7532000000
7532000100
7532000101
7532000102
7532000103
7532000200
7532000201
7532000202
7532000203
7532000204
7532000300
7532000301
7532000302
7532000400
7532000401
7532000402
7532000500
7532030003
7532900000
7533000000
7533000100
7533000101

Description
การจัดการดุษฎีบณั ฑิต แบบ 1
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียวฯ
บธ.บ. สาขาการท่องเทียวและการโรงแรม
บธ.บ. สาขาการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
สํานักงานคณบดี-การจัดการ
สํานักวิชาศิ ลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)
สาขาวิชาอาณาบริ เวณศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา
ปร.ด. สาขาเอเชียศึกษา แบบ 1
ปร.ด. สาขาเอเชียศึกษา แบบ 2
ศศ.ม.สาขาเอเชียงตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษาบูรณาการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยศึกษา
สาขาวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (ภาษา)
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (สังคมศาสตร์ฯ)
สาขาวิชาดนตรี และศิ ลปะการแสดง
หลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษา
สํานักงานคณบดี-ศิลปศาสตร์
สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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Cost Center
7533000102
7533000200
7533000201
7533000300
7533000301
7533900000
7534000000
7534000100
7534000200
7534900000
7541000000
7541000100
7541000101
7541000102
7541000103
7541000104
7541000105
7541000106
7541000107
7541000108
7541600000
7541900000
7542000000
7542000100
7542000101
7542000200
7542000201
7542000202
7542000203

Description
รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง)
สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.บ.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สํานักงานคณบดี-รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทัวไป
สาขาวิชาพหุภาษา
สาขาวิชาการศึกษาทัวไป
สํานักงานคณบดี-พหุภาษา
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์
พย.บ. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
พย.ม สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่ แผน ก(1)
พย.ม. สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่ แผน ก(2)
พย.ม. สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่ แผน ข
พย.ม. สาขาเวชปฏิบตั ิชุมชน แผน ก(1)
พย.ม. สาขาเวชปฏิบตั ิชุมชน แผน ก(2)
พย.ม. สาขาเวชปฏิบตั ิชุมชน แผน ข
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตผูช้ ่วยพยาบาล
การพยาบาลเฉพาะทาง
สํานักงานคณบดี-พยาบาลศาสตร์
สํานักวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาวิชาอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
วท.บ. สาขาอนามัยสิ งแวดล้อม
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อมฯ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อมฯ แผน ก(2)
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Cost Center
7542000205
7542000206
7542000301
7542000302
7542000303
7542000400
7542000401
7542900000
7543000000
7543000100
7543000101
7543000102
7543000103
7543000105
7543000106
7543000200
7543000201
7543900000
7544000000
7544000100
7544000101
7544000102
7544000104
7544000105
7544000200
7544000201
7544900000
7545000000
7545000100
7545000101

Description
ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อมฯ แบบ 1
ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อมฯ แบบ 2
ส.บ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก(1)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก(2)
สาขา อาชีวอนามัย,อนามัยสิงแวดล้อม,สาธาฯ
อาชีวอนามัยฯ,อนามัยสิ งแวดล้อม,สาธารณสุข
สํานักงานคณบดี-สาธารรณสุขศาสตร์
สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แบบ 1
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แบบ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แพทยศาสตรบัณฑิต
สํานักงานคณบดี-แพทยศาสตร์
สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
วท.ม. สาขาวิทยาการด้านยาฯ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาวิทยาการด้านยาฯ แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาวิทยาการด้านยาฯ แบบ 1
ปร.ด. สาขา วิทยาการด้านยาฯ แบบ 2
สาขาวิชาการบริ บาลทางเภสัชกรรม
เภสัชศาสตรบัณฑิต
สํานักงานคณบดี-เภสัชศาสตร์
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิ คการแพทย์
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Cost Center
7545000102
7545000103
7545000105
7545000106
7545000107
7545000200
7545000201
7545900000
7546000000
7546000101
7546900000
7546920000
7546930000
7547000000
7547000100
7547000101
7547000102
7547000103
7547000105
7547000106
7547000200
7547000201
7547000202
7547000204
7547000205
7547000207
7547000208
7547900000
7547920000
7551000000

Description
วท.ม. สาขาชีวเวชศาสตร์ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาชีวเวชศาสตร์ แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาชีวเวชศาสตร์ แบบ 1
ปร.ด.สาขาชีวเวชศาสตร์ แบบ 2
วทบ.สาขาเทคนิคการแพทย์ 2 ภาษา/ นานาชาติ
สาขาวิชากายภาพบําบัด
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
สํานักงานคณบดี-สหเวชศาสตร์
สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สํานักงานคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ
ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก แผน ก(1)
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 1
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก แบบ 2
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
วท.ม. วิชาเอกทันตกรรมจัดฟั น แผน ก(1)
วท.ม. วิชาเอกทันตกรรมจัดฟั น แผน ก(2)
วทม. วิชาเอกทันตกรรมชุมชน แผน ก(1)
วทม. วิชาเอกทันตกรรมชุมชน แผน ก(2)
วท.ม. วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ผก1
วท.ม. วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ ผก2
สํานักงานคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ฯ
ศูนย์สุขภาพช่องปากขันสู ง
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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Cost Center
7551000100
7551000101
7551000102
7551000103
7551000105
7551000106
7551000200
7551000201
7551000202
7551000203
7551000205
7551000206
7551900000
7552000000
7552000100
7552000101
7552000102
7552000103
7552000104
7552000105
7552000106
7552000200
7552000201
7552000202
7552000203
7552000204
7552000206
7552000207
7552000300
7552000301

Description
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก(1)
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก(2)
ปร.ด.สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) แบบ 1
ปร.ด. สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) แบบ 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
วท.ม. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร แผน ก(1)
วท.ม. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร แบบ 1
ปร.ด. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร แบบ 2
สํานักงานคณบดี-เทคโนโลยีการเกษตร
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) แบบ 1
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) แบบ 2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสข.วิทยาศาสตร์นนช.ผก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสข.วิทยาศาสตร์นนช.ผก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสข.วิทยาศาสตร์ นนช ผข
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (วิทยาศาสตร์ฯ)
กลุ่มวิชาพืนฐาน (ฟิ สิ กส์)
วท.ม. สาขาฟิ สิ กส์ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาฟิ สิ กส์ แผน ก(2)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาฟิ สิ กส์ แบบ 1
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาฟิ สิ กส์ แบบ 2
สาขาวิชาเคมี
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (วิทยาศาสตร์ฯ)
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Cost Center
7552000302
7552000303
7552000304
7552000306
7552000307
7552000400
7552000401
7552000402
7552000500
7552000501
7552000502
7552000600
7552000601
7552020472
7552020483
7552900000
7553000000
7553000100
7553000101
7553000102
7553000103
7553000105
7553000106
7553000200
7553000201
7553000202
7553000300
7553000301
7553000302
7553000303

Description
กลุ่มวิชาพืนฐาน (เคมี)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี แผน ก(1)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี แผน ก(2)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเคมี แบบ 1
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเคมี แบบ 2
สาขาวิชาชีววิทยา
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (วิทยาศาสตร์ฯ)
กลุ่มวิชาพืนฐาน (ชี วทิ ยา)
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (วิทยาศาสตร์ฯ)
กลุ่มวิชาพืนฐาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป (วิทยาศาสตร์ฯ)
กลุ่มวิชาพืนฐาน (คณิ ตศาสตร์และสถิติ)
สํานักงานคณบดี-วิทยาศาสตร์
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. สาขาวิศวกรรมโยธา
วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธาฯ แผน ก(1)
วศ.ม.สาขาวิศวกรรมโยธาฯ แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาวิศวกรรมโยธาฯ แบบ 1
ปร.ด. สาขาวิศวกรรมโยธาฯ แบบ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
วท.ม. สาขาวิศวกรรมเคมี แผน ก(1)
วท.ม. สาขาวิศวกรรมเคมี แผน ก(2)
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Cost Center
7553000304
7553000305
7553000306
7553000400
7553000401
7553000402
7553000403
7553000405
7553000406
7553000500
7553000501
7553000600
7553000601
7553000700
7553000701
7553009000
7553009001
7553009002
7553009003
7553009004
7553009005
7553900000
7555000000
7555000100
7555000101
7555000200
7555000201
7555000202
7555000203
7555000205

Description
วท.ม. สาขาวิศวกรรมเคมี แผน ก(3)
ปร.ด. สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) แบบ 1
ปร.ด. สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) แบบ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
วศ.บ.สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
วท.ม. สาขาวัสดุศาสตร์ฯ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาวัสดุศาสตร์ฯ แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาวัสดุศาสตร์ฯ แบบ 1
ปร.ด. สาขาวัสดุศาสตร์ฯ แบบ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ งแวดล้อม
วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อม
สข.วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสข.วิศวฯคอมฯระบบอัจฉฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื องกลและหุ่นยนต์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สข.วิศวฯเครื องกล-ระ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสข.วิศวฯ นนช.ผก1
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสข.วิศวฯ นนช.ผก2
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสข.วิศวฯ นนช.ผข
ปรัชญาดุษฎี สข.วิศวกรรมศาสตร์ นนช. แบบ 1
ปรัชญาดุษฎี สข.วิศวกรรมศาสตร์ นนช. บ2
สํานักงานคณบดี-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ดิจิทลั
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วท.ม. สาขาการจัดการเทคโนโลยีฯ แผน ก(1)
วท.ม. สาขาการจัดการเทคโนโลยีฯ แผน ก(2)
ปร.ด. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศบ1
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Cost Center
7555000206
7555000300
7555000301
7555000400
7555000401
7555000402
7555000500
7555000501
7555000600
7555000601
7555900000
7556000000
7556000111
7556000211
7556000311
7556000411
7556010000
7556900000
7557000000
7557000100
7557000111
7557000200
7557000211
7557000212
7557000213
7557000300
7557000311
7591000000
7591000100
7591000200

Description
ปร.ด. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศบ2
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
วท.บ.สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทลั
วท.บ.สาขาดิ จิทลั คอนเทนต์และสื อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียฯ
วท.บ. สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียฯ
หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
วท.บ.สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
สํานักงานคณบดี-สารสนเทศศาสตร์
สํานักวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถบ. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
สถ.บ. สาขาการออกแบบภายใน
สถ.บ. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
หลักสู ตรสถาปัตยกรรม
สํานักงานคณบดี-สถาปั ตยฯและการออกแบบ
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการ
บธ.บ สาขาบัญชี (นานาชาติ )
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ฯ
บธ.บ.สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์ฯ (นานาชา
บธ.บ. ท่องเทียวและการโรงแรม
น.บ. สาขากฏหมายประยุกต์ (นานาชาติ )
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
วศ.บ. สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทลั (นานาช
บัณฑิตวิทยาลัย
ฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
ฝ่ ายสหสาขาวิทยาการ
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Cost Center
7591000201
7591000202
7591000203
7591000204
7591000205
7591900000
8518000000
8518010000
8518010001
8518010002
8518010003
8518010004
8518010005
8518010006
8518020000
8518020001
8518020002
8518020003
8518020004
8518030000
8518030001
8518030002
8518030003
8518030004
8518030005
8518030006
8518030007
8518030008
8518030009
8518030010

Description
ปร.ด สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ปร.ด สาขาอุตสาหกรรมเกษตรฯ
ปร.ด. สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ นนช.
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการ นนช.
สํานักงานคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ฝ่ ายสนับสนุนศาสตร์
แผนกคุณภาพ
แผนกสารสนเทศ
แผนกวิศวกรรม
แผนกพัสดุ
แผนกบัญชี
แผนกการเงิน
ฝ่ ายสํานักงาน
แผนกธุรการ
แผนกการเจ้าหน้าที
แผนกประชาสัมพันธ์
แผนกองทุน
ฝ่ ายการพยาบาล
แผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น
แผนกผูป้ ่ วยนอก
แผนกห้องผ่าตัด
แผนกห้องคลอด
แผนกวิสัญญีพยาบาล
แผนกหอผูป้ ่ วยวิกฤติ
แผนกหอผูป้ ่ วยในสามัญ
แผนกหอผูป้ ่ วยในพิเศษ
แผนกหน่วยจ่ายกลาง
แผนกเวชระเบียน
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Cost Center
8518040000
8518040001
8518040002
8518040003
8518040004
8518040005
8518040006
8518050000
8518050001
8518050002
8518050003
8518050004
8518050005
8518050006
8518050007
8518050008
8518050009
8518050010
8518050011
8518050012
8518050013
8518050014
8518050015
8518050016
8518050017
8521750101
8521750102
8521750300
8521750401
8521750402

Description
ฝ่ ายเทคนิคบริ การ
แผนกเภสัชกรรม
แผนกห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
แผนกเอ็กเรย์
แผนกเวชกรรมสังคม
แผนกกายภาพบําบัด
แผนกทันตกรรม
ฝ่ ายการแพทย์
แผนกเวชกรรมครอบครัว
แผนกเวชกรรมฉุกเฉิ น
แผนกอายุรกรรม
แผนกศัลยกรรม
แผนกกุมารเวรกรรม
แผนกสูตินรี เวชกรรม
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แผนกจักษุ
แผนกหู คอ จมูก
แผนกรังสี วทิ ยา
แผนกเวชกรรมฟื นฟู
แผนกพยาธิวิทยา
แผนกนิติเวชวิทยา
แผนกวิสัญญิวิทยา
แผนกจิตเวช
แผนกเวชกรรมป้องกัน
แผนกเวชปฏิบตั ิทวไป
ั
วิจยั -หน่วยตรวจสอบภายใน
วิจยั -สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
วิจยั -สํานักผูบ้ ริ หาร
วิจยั -ส่ วนการเงินและบัญชี
วิจยั -ส่ วนทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร
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Cost Center
8521750403
8521750404
8521750405
8521750406
8521750408
8521750410
8521750412
8521750413
8521750414
8521750415
8521750416
8521751100
8521751200
8521751300
8521751400
8521751500
8521751600
8521751700
8521751900
8521752100
8521752300
8521752400
8521752600
8521752700
8521752800
8521753100
8521753200
8521753300
8521753400
8521754100

Description
วิจยั -ส่ วนกิจการนักศึกษา
วิจยั -ส่ วนสื อสารองค์กร
วิจยั -ส่ วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วิจยั -ส่ วนพัสดุ
วิจยั -ส่ วนอํานวยการและสารบรรณ
วิจยั -ส่ วนอาคารสถานที
วิจยั -หน่วยประสานงานมวล.
วิจยั -ส่ วนนิ ติการ
วิจยั -โครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว
วิจยั -ส่ วนบริ การกลาง
วิจยั -ส่ วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ งแวดล้อม
วิจยั -ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์และเทคโน
วิจยั -ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั
วิจยั -ศูนย์บรรณสารและสื อการศึกษา
วิจยั -ศูนย์บริ การการศึกษา
วิจยั -ศูนย์บริ การวิชาการ
วิจยั -ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วิจยั -อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
วิจยั -ศูนย์กิจการนานาชาติ
วิจยั -สถาบันวิจยั และนวัตกรรม
วิจยั -สถาบันวิจยั วิทยการสุ ขภาพ
วิจยั -ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและการสอน
วิจยั -ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
วิจยั -อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิจยั -อุทยานพฤกษศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาการจัดการ
วิจยั -สํานักวิชาศิลปศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิ ติศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาพหุ ภาษาและการศึกษาทัวไป
วิจยั -สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
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Cost Center
8521754200
8521754300
8521754400
8521754500
8521754600
8521754700
8521755100
8521755200
8521755300
8521755500
8521755600
8521755700
8521758100
8521758200
8521758600
8521759100
8522750101
8522750102
8522750300
8522750401
8522750402
8522750403
8522750404
8522750405
8522750406
8522750408
8522750410
8522750412
8522750413
8522750414

Description
วิจยั -สํานักวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาแพทยศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
วิจยั -วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อคั รราชกุมาร
วิจยั -วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
วิจยั -สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
วิจยั -สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย
วิจยั -สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
วิจยั -สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์-การออกแ
วิจยั -วิทยาลัยนานาชาติ
วิจยั -ศูนย์บริ หารทรัพย์สิน
วิจยั -ศูนย์การแพทย์ มวล.
วิจยั -โครงการบริ หารจัดการของเสีย มวล.
วิจยั -บัณฑิตวิทยาลัย
บริ การวิชาการ-หน่วยตรวจสอบภายใน
บริ การวิชาการ-สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
บริ การวิชาการ-สํานักผูบ้ ริ หาร
บริ การวิชาการ-ส่วนการเงิ นและบัญชี
บริ การวิชาการ-ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์ก
บริ การวิชาการ-ส่วนกิ จการนักศึกษา
บริ การวิชาการ-ส่วนสือสารองค์กร
บริ การวิชาการ-ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
บริ การวิชาการ-ส่วนพัสดุ
บริ การวิชาการ-ส่วนอํานวยการและสารบรรณ
บริ การวิชาการ-ส่วนอาคารสถานที
บริ การวิชาการ-หน่วยประสานงานมวล.
บริ การวิชาการ-ส่วนนิติการ
บริ การวิชาการ-โครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว
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Cost Center
8522750415
8522750416
8522751100
8522751200
8522751300
8522751400
8522751500
8522751600
8522751700
8522751900
8522752100
8522752300
8522752400
8522752600
8522752700
8522752800
8522753100
8522753200
8522753300
8522753400
8522754100
8522754200
8522754300
8522754400
8522754500
8522754600
8522754700
8522755100
8522755200
8522755300

Description
บริ การวิชาการ-ส่วนบริ การกลาง
บริ การวิชาการ-ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ ง
บริ การวิชาการ-ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์
บริ การวิชาการ-ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั
บริ การวิชาการ-ศูนย์บรรณสารและสื อการศึกษ
บริ การวิชาการ-ศูนย์บริ การการศึกษา
บริ การวิชาการ-ศูนย์บริ การวิชาการ
บริ การวิชาการ-ศูนย์สหกิจศึ กษาและพัฒนาอาช
บริ การวิชาการ-อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
บริ การวิชาการ-ศูนย์กิจการนานาชาติ
บริ การวิชาการ-สถาบันวิจยั และนวัตกรรม
บริ การวิชาการ-สถาบันวิจยั วิทยการสุขภาพ
บริ การวิชาการ-ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและกา
บริ การวิชาการ-ศูนย์สมาร์ ทฟาร์ม
บริ การวิชาการ-อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโ
บริ การวิชาการ-อุทยานพฤกษศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาการจัดการ
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาศิ ลปศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิ ติศ
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาพหุ ภาษาและการศึกษ
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาแพทยศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
บริ การวิชาการ-วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อคั ร
บริ การวิชาการ-วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานา
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
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Cost Center
8522755500
8522755600
8522755700
8522758100
8522758200
8522758600
8522759100
8523750101
8523750102
8523750300
8523750401
8523750402
8523750403
8523750404
8523750405
8523750406
8523750408
8523750410
8523750412
8523750413
8523750414
8523750415
8523750416
8523751100
8523751200
8523751300
8523751400
8523751500
8523751600
8523751700

Description
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
บริ การวิชาการ-สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
บริ การวิชาการ-วิทยาลัยนานาชาติ
บริ การวิชาการ-ศูนย์บริ หารทรัพย์สิน
บริ การวิชาการ-ศูนย์การแพทย์ มวล.
บริ การวิชาการ-โครงการบริ หารจัดการของเสี ย
บริ การวิชาการ-บัณฑิตวิทยาลัย
สนับสนุนอืน-หน่วยตรวจสอบภายใน
สนับสนุนอืน-สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุนอืน-สํานักผูบ้ ริ หาร
สนับสนุนอืน-ส่ วนการเงินและบัญชี
สนับสนุนอืน-ส่ วนทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร
สนับสนุนอืน-ส่ วนกิจการนักศึกษา
สนับสนุนอืน-ส่ วนสื อสารองค์กร
สนับสนุนอืน-ส่ วนแผนงานและยุทธศาสตร์
สนับสนุนอืน-ส่ วนพัสดุ
สนับสนุนอืน-ส่ วนอํานวยการและสารบรรณ
สนับสนุนอืน-ส่ วนอาคารสถานที
สนับสนุนอืน-หน่วยประสานงานมวล.
สนับสนุนอืน-ส่ วนนิ ติการ
สนับสนุนอืน-โครงการมหาวิทยาลัยสี เขียว
สนับสนุนอืน-ส่ วนบริ การกลาง
สนับสนุนอืน-ส่ วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ งแ
สนับสนุนอืน-ศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์แ
สนับสนุนอืน-ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั
สนับสนุนอืน-ศูนย์บรรณสารและสื อการศึกษา
สนับสนุนอืน-ศูนย์บริ การการศึกษา
สนับสนุนอืน-ศูนย์บริ การวิชาการ
สนับสนุนอืน-ศูนย์สหกิ จศึกษาและพัฒนาอาชี
สนับสนุนอืน-อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
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Cost Center
8523751900
8523752100
8523752300
8523752400
8523752600
8523752700
8523752800
8523753100
8523753200
8523753300
8523753400
8523754100
8523754200
8523754300
8523754400
8523754500
8523754600
8523754700
8523755100
8523755200
8523755300
8523755500
8523755600
8523755700
8523758100
8523758200
8523758600
8523759100
8526000100
8580010001

Description
สนับสนุนอืน-ศูนย์กิจการนานาชาติ
สนับสนุนอืน-สถาบันวิจยั และนวัตกรรม
สนับสนุนอืน-สถาบันวิจยั วิทยการสุขภาพ
สนับสนุนอืน-ศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและการ
สนับสนุนอืน-ศูนย์สมาร์ ทฟาร์ม
สนับสนุนอืน-อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล
สนับสนุนอืน-อุทยานพฤกษศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาการจัดการ
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาศิลปศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศา
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาพหุ ภาษาและการศึกษา
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาแพทยศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาเภสัชศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาสหเวชศาสตร์
สนับสนุนอืน-วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อคั รร
สนับสนุนอืน-วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาช
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาวิทยาศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเ
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สนับสนุนอืน-สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แ
สนับสนุนอืน-วิทยาลัยนานาชาติ
สนับสนุนอืน-ศูนย์บริ หารทรัพย์สิน
สนับสนุนอืน-ศูนย์การแพทย์ มวล.
สนับสนุนอืน-โครงการบริ หารจัดการของเสี ย
สนับสนุนอืน-บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตผูช้ ่วยพยาบาล
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Cost Center
8580020001
8580030101
8580040101
8580050101
8580060001
8581000001
8581000002
8581000003
8583010001
8584010001
8584020001
8584040001
8584050001
8584060001
8584070001
8586000000

Description
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
บธ.บ.สาขาการจัดการนวัตกรรม แผน ข
วท.ม.สข.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปร.ด.สข.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสิงแวดล้อมฯ แผน ข
หน่วยวิสาหกิจบริ หารทรัพย์สินฯ
หน่วยวิสาหกิจกิจการหอพัก นศ.
หน่วยวิสาหกิจศูนย์หนังสื อฯ มวล.
หน่วยวิสาหกิจ ศคว.
หน่วยวิสาหกิจ-สหเวข เทคนิ คการแพทย์ฯ
หน่วยวิสาหกิจ-สหเวข คลินิกกายภาพบําบัด
หน่วยวิสาหกิจอาศรมยา วลัยลักษณ์
หน่วยวิสาหกิจหน่วยผลิต-ตรวจสอบพันธุ์กงุ ้
หน่วยวิสาหกิจผลิต-บริ การชีวินทรี ยเ์ กษตร
หน่วยวิสาหกิจผลิต-บริ การพันธุ ์ปลานิ ล
โครงการบริ หารจัดการของเสีย มวล.
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งบพูลกลาง : Functional Area (เอกสารแนบ 5)
คําอธิบาย : หมายถึงงบทีตังไว้ทีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ งซึ งเป็ นหน่วยงานกลาง แต่เมือ
หน่วยงานอืนๆจะใช้จะต้องระบุให้ตรงกับหน่ วยงานตนเอง
ตาราง FA งบพูลกลาง งบประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณตังอยู่ทีศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนและการสอน
FA
A2010101007
B2010101001
B2010101002
B2010101003
B2010101004
B2010101005
B2010101006
B2010101007
B2010101008
B2010101009
B2010101010
B2010101011
B2010101012
B2010101013
B2010101014
B2010101015

กิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา
สจก.ประกันคุณภาพ
สศ.ประกันคุณภาพ
สรน.ประกันคุณภาพ
สพบ.ประกันคุณภาพ
สสธ.ประกันคุณภาพ
สพศ.ประกันคุณภาพ
สภ.ประกันคุณภาพ
สสว.ประกันคุณภาพ
สทก.ประกันคุณภาพ
สว.ประกันคุณภาพ
สวท.ประกันคุณภาพ
สสท.ประกันคุณภาพ
สสถ.ประกันคุณภาพ
สพก.ประกันคุณภาพ
บวล.ประกันคุณภาพ
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งบประมาณเบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง
งบประมาณตังอยู่ทีส่ วนอาคารสถานที
FA
A2010101022
C2010101001
C2010101002
C2010101003
C2010101004
C2010101005
C2010101006
C2010101007
C2010101008
C2010101009
C2010101010
C2010101011
C2010101012
C2010101013
C2010101014
C2010101015
C2010101016
C2010101017
C2010101018
C2010101019
C2010101020
C2010101021
C2010101022
C2010101023

กิจกรรม
วัสดุจากคลังพัสดุกลาง
สนผ.วัสดุจากคลัง
สจก.วัสดุจากคลัง
สศ.วัสดุจากคลัง
สรน.วัสดุจากคลัง
สพบ.วัสดุจากคลัง
สสธ.วัสดุจากคลัง
สพศ.วัสดุจากคลัง
สภ.วัสดุจากคลัง
สสว.วัสดุจากคลัง
สทก.วัสดุจากคลัง
สว.วัสดุจากคลัง
สวท.วัสดุจากคลัง
สสท.วัสดุจากคลัง
สสถ.วัสดุจากคลัง
ศคว.วัสดุจากคลัง
ศทท.วัสดุจากคลัง
ศบส.วัสดุจากคลัง
ศบศ.วัสดุจากคลัง
ศบว.วัสดุจากคลัง
ศสอ.วัสดุจากคลัง
อวว.วัสดุจากคลัง
ศกน.วัสดุจากคลัง
สวน.วัสดุจากคลัง
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FA
A2010101022
C2010101024
C2010101025
C2010101026
C2010101027
C2010101028
C2010101029
C2010101030
C2010101031
C2010101032
C2010101033
C2010101034
C2010101035
C2010101036
C2010101037
C2010101038
C2010101039
C2010101040
C2010101041
C2010101042
C2010101043
C2010101044
C2010101045
C2010101046
C2010101047

กิจกรรม
วัสดุจากคลังพัสดุกลาง
สภษ.วัสดุจากคลัง
สวส.วัสดุจากคลัง
ศนร.วัสดุจากคลัง
อวท.วัสดุจากคลัง
อพศ.วัสดุจากคลัง
ศสฟ.วัสดุจากคลัง
ตส.วัสดุจากคลัง
สสม.วัสดุจากคลัง
กง.วัสดุจากคลัง
ทมอ.วัสดุจากคลัง
กนศ.วัสดุจากคลัง
สสอ.วัสดุจากคลัง
ผงย.วัสดุจากคลัง
พด.วัสดุจากคลัง
สอส.วัสดุจากคลัง
อค.วัสดุจากคลัง
นปม.กท.วัสดุจากคลัง
นตก.วัสดุจากคลัง
สบก.วัสดุจากคลัง
สภส.วัสดุจากคลัง
คมข.วัสดุจากคลัง
คบส.วัสดุจากคลัง
บวล.วัสดุจากคลัง
สพก.วัสดุจากคลัง
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งบประมาณค่ าใช้ จ่ายบุคลากรส่ วนกลาง(เงินเดือน)
ตังอยู่ที ส่ วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์ กร
FA
A2010101033
D2010101001
D2010101002
D2010101003
D2010101004
D2010101005
D2010101006
D2010101007
D2010101008
D2010101009
D2010101010
D2010101011
D2010101012
D2010101013
D2010101014
D2010101015
D2010101016
D2010101017
D2010101018
D2010101019
D2010101020
D2010101021
D2010101022
D2010101023

กิจกรรม
ค่ าใช้ จ่ายบุคลากรส่ วนกลาง
สนผ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สจก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สรน.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สพบ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สสธ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สพศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สภ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สสว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สทก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สวท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สสท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สสถ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศคว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศทท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศบส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศบศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศบว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศสอ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
อวว.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศกน.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สวน.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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FA
A2010101033
D2010101024
D2010101025
D2010101026
D2010101027
D2010101028
D2010101029
D2010101030
D2010101031
D2010101032
D2010101033
D2010101034
D2010101035
D2010101036
D2010101037
D2010101038
D2010101039
D2010101040
D2010101041
D2010101042
D2010101043
D2010101044
D2010101045
D2010101046
D2010101047

กิจกรรม
ค่ าใช้ จ่ายบุคลากรส่ วนกลาง
สภษ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สวส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศนร.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
อวท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
อพศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ศสฟ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ตส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สสม.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
กง.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ทมอ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
กนศ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สสอ.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ผงย.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
พด.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สอส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
อค.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
นปม.กท.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
นตก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สบก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สภส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
คมข.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
คบส.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
บวล.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
สพก.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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งบพัฒนาบุคลากร
ตังอยู่ที ส่ วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์ กร
FA
A2010201001
E2010201001
E2010201002
E2010201003
E2010201004
E2010201005
E2010201006
E2010201007
E2010201008
E2010201009
E2010201010
E2010201011
E2010201012
E2010201013
E2010201014
E2010201015
E2010201016
E2010201017
E2010201018
E2010201019
E2010201020
E2010201021
E2010201022
E2010201023

กิจกรรม
งานพัฒนาบุคลากร
อธิ การบดีพฒั นาบุคลากร
รองสภาพัฒนาบุคลากร
รองวิจยั พัฒนาบุคลากร
รองกิจการนศ.พัฒนาบุคลากร
รองกิจการตปท.พัฒนาบุคลากร
รองบริ หารพัฒนาบุคลากร
รองวางแผนพัฒนาบุคลากร
รองวิชาการพัฒนาบุคลากร
รองฝ่ าย...พัฒนาบุคลากร
ผช.บริ หารพัฒนาบุคลากร
ผช.กีฬาพัฒนาบุคลากร
ผช.บุคคลพัฒนาบุคลากร
ผช.สื อสารพัฒนาบุคลากร
ผช.สังคมพัฒนาบุคลากร
ผช.ก่อสร้างพัฒนาบุคลากร
ผช.การเรี ยนพัฒนาบุคลากร
ผช.กฎหมายพัฒนาบุคลากร
ผช.ฝ่ าย...พัฒนาบุคลากร
สจก.พัฒนาบุคลากร
สศ.พัฒนาบุคลากร
สรน.พัฒนาบุคลากร
สพบ.พัฒนาบุคลากร
สสธ.พัฒนาบุคลากร
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FA
A2010201001
E2010201024
E2010201025
E2010201026
E2010201027
E2010201028
E2010201029
E2010201030
E2010201031
E2010201032
E2010201033
E2010201034
E2010201035
E2010201036
E2010201037
E2010201038
E2010201039
E2010201040
E2010201041
E2010201042
E2010201043
E2010201044
E2010201045
E2010201046
E2010201047
E2010201048

กิจกรรม
งานพัฒนาบุคลากร
สพศ.พัฒนาบุคลากร
สภ.พัฒนาบุคลากร
สสว.พัฒนาบุคลากร
สทก.พัฒนาบุคลากร
สว.พัฒนาบุคลากร
สวท.พัฒนาบุคลากร
สสท.พัฒนาบุคลากร
สสถ.พัฒนาบุคลากร
ศคว.พัฒนาบุคลากร
ศทท.พัฒนาบุคลากร
ศบส.พัฒนาบุคลากร
ศบศ.พัฒนาบุคลากร
ศบว.พัฒนาบุคลากร
ศสอ.พัฒนาบุคลากร
อวว.พัฒนาบุคลากร
ศกน.พัฒนาบุคลากร
สวน.พัฒนาบุคลากร
สภษ.พัฒนาบุคลากร
สวส.พัฒนาบุคลากร
ศนร.พัฒนาบุคลากร
อวท.พัฒนาบุคลากร
อพศ.พัฒนาบุคลากร
ศสฟ.พัฒนาบุคลากร
สนผ.พัฒนาบุคลากร
ตส.พัฒนาบุคลากร
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FA
A2010201001
E2010201049
E2010201050
E2010201051
E2010201052
E2010201053
E2010201054
E2010201055
E2010201056
E2010201057
E2010201058
E2010201059
E2010201060
E2010201061
E2010201062
E2010201063
E2010201064
E2010201065

กิจกรรม
งานพัฒนาบุคลากร
สสม.พัฒนาบุคลากร
กง.พัฒนาบุคลากร
ทมอ.พัฒนาบุคลากร
กนศ.พัฒนาบุคลากร
สสอ.พัฒนาบุคลากร
ผงย.พัฒนาบุคลากร
พด.พัฒนาบุคลากร
สอส.พัฒนาบุคลากร
อค.พัฒนาบุคลากร
นปม.กท.พัฒนาบุคลากร
นตก.พัฒนาบุคลากร
สบก.พัฒนาบุคลากร
สภส.พัฒนาบุคลากร
คมข.พัฒนาบุคลากร
คบส.พัฒนาบุคลากร
บวล.พัฒนาบุคลากร
สพก.พัฒนาบุคลากร
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งบเดินทางไปปฏิบตั งิ านนอกพืนที สําหรับผู้บริหารของหน่ วยงาน
งบประมาณตังอยู่ทีสํ านักผู้บริหาร
FA
A2010201002
F2010201001
F2010201002
F2010201003
F2010201004
F2010201005
F2010201006
F2010201007
F2010201008
F2010201009
F2010201010
F2010201011
F2010201012
F2010201013
F2010201014
F2010201015
F2010201016
F2010201017
F2010201018
F2010201019
F2010201020
F2010201021
F2010201022
F2010201023

กิจกรรม
ปฏิบตั งิ านนอกพืนที
อธิ การบดีปฏิบตั ิงาน
รองสภาปฏิบตั ิงาน
รองวิจยั ปฏิบตั ิงาน
รองกิจการนศ.ปฏิ บตั ิ งาน
รองกิจการตปท.ปฏิบตั ิ งาน
รองบริ หารปฏิบตั ิงาน
รองวางแผนปฏิบตั ิงาน
รองวิชาการปฏิบตั ิงาน
รองฝ่ าย...ปฏิบตั ิงาน
ผช.บริ หารปฏิบตั ิงาน
ผช.กีฬาปฏิบตั ิงาน
ผช.บุคคลปฏิบตั ิงาน
ผช.สื อสารปฏิบตั ิ งาน
ผช.สังคมปฏิบตั ิ งาน
ผช.ก่อสร้างปฏิบตั ิงาน
ผช.การเรี ยนปฏิบตั ิงาน
ผช.กฎหมายปฏิบตั ิงาน
ผช.ฝ่ าย...ปฏิบตั ิงาน
สจก.ปฏิบตั ิงาน
สศ.ปฏิบตั ิงาน
สรน.ปฏิบตั ิงาน
สพบ.ปฏิบตั ิงาน
สสธ.ปฏิบตั ิงาน
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FA
A2010201002
F2010201024
F2010201025
F2010201026
F2010201027
F2010201028
F2010201029
F2010201030
F2010201031
F2010201032
F2010201033
F2010201034
F2010201035
F2010201036
F2010201037
F2010201038
F2010201039
F2010201040
F2010201041
F2010201042
F2010201043
F2010201044
F2010201045
F2010201046
F2010201047
F2010201048

กิจกรรม
ปฏิบตั งิ านนอกพืนที
สพศ.ปฏิบตั ิงาน
สภ.ปฏิบตั ิงาน
สสว.ปฏิบตั ิ งาน
สทก.ปฏิบตั ิงาน
สว.ปฏิบตั ิ งาน
สวท.ปฏิบตั ิงาน
สสท.ปฏิบตั ิงาน
สสถ.ปฏิบตั ิงาน
ศคว.ปฏิบตั ิงาน
ศทท.ปฏิบตั ิงาน
ศบส.ปฏิบตั ิงาน
ศบศ.ปฏิบตั ิงาน
ศบว.ปฏิบตั ิงาน
ศสอ.ปฏิบตั ิงาน
อวว.ปฏิบตั ิงาน
ศกน.ปฏิบตั ิงาน
สวน.ปฏิบตั ิงาน
สภษ.ปฏิบตั ิงาน
สวส.ปฏิบตั ิงาน
ศนร.ปฏิบตั ิงาน
อวท.ปฏิบตั ิงาน
อพศ.ปฏิบตั ิงาน
ศสฟ.ปฏิบตั ิงาน
สนผ.ปฏิบตั ิงาน
ตส.ปฏิบตั ิงาน
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FA
A2010201002
F2010201049
F2010201050
F2010201051
F2010201052
F2010201053
F2010201054
F2010201055
F2010201056
F2010201057
F2010201058
F2010201059
F2010201060
F2010201061
F2010201062
F2010201063
F2010201064
F2010201065

กิจกรรม
ปฏิบตั งิ านนอกพืนที
สสม.ปฏิบตั ิงาน
กง.ปฏิบตั ิงาน
ทมอ.ปฏิบตั ิงาน
กนศ.ปฏิบตั ิงาน
สสอ.ปฏิบตั ิงาน
ผงย.ปฏิบตั ิงาน
พด.ปฏิบตั ิงาน
สอส.ปฏิบตั ิงาน
อค.ปฏิบตั ิงาน
นปม.กท.ปฏิบตั ิงาน
นตก.ปฏิบตั ิงาน
สบก.ปฏิบตั ิงาน
สภส.ปฏิบตั ิงาน
คมข.ปฏิบตั ิงาน
คบส.ปฏิบตั ิงาน
บวล.ปฏิบตั ิงาน
สพก.ปฏิบตั ิงาน
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งบการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสํานักวิชา
งบประมาณตังอยูท่ ีศูนย์สหกิจศึกษาฯ
FA
A3010101012
G3010101001
G3010101002
G3010101003
G3010101004
G3010101005
G3010101006
G3010101007
G3010101008
G3010101009
G3010101010
G3010101011
G3010101012
G3010101013

กิจกรรม
ดําเนินงานสหกิจศึกษา
สจก.สหกิจศึกษา
สศ.สหกิจศึกษา
สรน.สหกิจศึกษา
สพบ.สหกิจศึกษา
สสธ.สหกิจศึกษา
สพศ.สหกิจศึกษา
สภ.สหกิจศึกษา
สสว.สหกิจศึกษา
สทก.สหกิจศึกษา
สว.สหกิจศึกษา
สวท.สหกิจศึกษา
สสท.สหกิจศึกษา
สสถ.สหกิจศึกษา
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งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาหลักสู ตร
งบประมาณตังอยู่ที ศูนย์ นวัตกรรมการเรียนและการสอน
FA
A3010101015
H3010101001
H3010101002
H3010101003
H3010101004
H3010101005
H3010101006
H3010101007
H3010101008
H3010101009
H3010101010
H3010101011
H3010101012
H3010101013
H3010101014
H3010101015

กิจกรรม
จัดทําพัฒนาหลักสู ตร
สจก.พัฒนาหลักสูตร
สศ.พัฒนาหลักสู ตร
สรน.พัฒนาหลักสูตร
สพบ.พัฒนาหลักสู ตร
สสธ.พัฒนาหลักสูตร
สพศ.พัฒนาหลักสู ตร
สภ.พัฒนาหลักสู ตร
สสว.พัฒนาหลักสู ตร
สทก.พัฒนาหลักสู ตร
สว.พัฒนาหลักสู ตร
สวท.พัฒนาหลักสูตร
สสท.พัฒนาหลักสูตร
สสถ.พัฒนาหลักสูตร
บวล.พัฒนาหลักสู ตร
สพก.พัฒนาหลักสู ตร
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งบประมาณ งานสวัสดิการและประโยชน์ เกือกูลพนักงาน
งบประมาณตังอยู่ที ส่ วนทรัพยากรมนุษย์และองค์ กร
FA
A5010101009
J5010101001
J5010101002
J5010101003
J5010101004
J5010101005
J5010101006
J5010101007
J5010101008
J5010101009
J5010101010
J5010101011
J5010101012
J5010101013
J5010101014
J5010101015
J5010101016
J5010101017
J5010101018
J5010101019
J5010101020
J5010101021
J5010101022
J5010101023

กิจกรรม
ค่าสวัสดิการพนักงาน
สนผ.สวัสดิการ
สจก.สวัสดิการ
สศ.สวัสดิการ
สรน.สวัสดิการ
สพบ.สวัสดิการ
สสธ.สวัสดิการ
สพศ.สวัสดิการ
สภ.สวัสดิการ
สสว.สวัสดิการ
สทก.สวัสดิการ
สว.สวัสดิการ
สวท.สวัสดิการ
สสท.สวัสดิการ
สสถ.สวัสดิการ
ศคว.สวัสดิการ
ศทท.สวัสดิการ
ศบส.สวัสดิการ
ศบศ.สวัสดิการ
ศบว.สวัสดิการ
ศสอ.สวัสดิการ
อวว.สวัสดิการ
ศกน.สวัสดิการ
สวน.สวัสดิการ
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FA
A5010101009
J5010101024
J5010101025
J5010101026
J5010101027
J5010101028
J5010101029
J5010101030
J5010101031
J5010101032
J5010101033
J5010101034
J5010101035
J5010101036
J5010101037
J5010101038
J5010101039
J5010101040
J5010101041
J5010101042
J5010101043
J5010101044
J5010101045
J5010101046
J5010101047

กิจกรรม
ค่าสวัสดิการพนักงาน
สภษ.สวัสดิการ
สวส.สวัสดิการ
ศนร.สวัสดิการ
อวท.สวัสดิการ
อพศ.สวัสดิการ
ศสฟ.สวัสดิการ
ตส.สวัสดิการ
สสม.สวัสดิการ
กง.สวัสดิการ
ทมอ.สวัสดิการ
กนศ.สวัสดิการ
สสอ.สวัสดิการ
ผงย.สวัสดิการ
พด.สวัสดิการ
สอส.สวัสดิการ
อค.สวัสดิการ
นปม.กท.สวัสดิการ
นตก.สวัสดิการ
สบก.สวัสดิการ
สภส.สวัสดิการ
คมข.สวัสดิการ
คบส.สวัสดิการ
บวล.สวัสดิการ
สพก.สวัสดิการ
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งบประมาณบริการยานพาหนะ
งบประมาณตังอยู่ทีส่ วนบริการกลาง
FA
A5010101014
K5010101001
K5010101002
K5010101003
K5010101004
K5010101005
K5010101006
K5010101007
K5010101008
K5010101009
K5010101010
K5010101011
K5010101012
K5010101013
K5010101014
K5010101015
K5010101016
K5010101017
K5010101018
K5010101019
K5010101020
K5010101021
K5010101022
K5010101023

กิจกรรม
บริการยานพาหนะ
สนผ.ยานพาหนะ
สจก.ยานพาหนะ
สศ.ยานพาหนะ
สรน.ยานพาหนะ
สพบ.ยานพาหนะ
สสธ.ยานพาหนะ
สพศ.ยานพาหนะ
สภ.ยานพาหนะ
สสว.ยานพาหนะ
สทก.ยานพาหนะ
สว.ยานพาหนะ
สวท.ยานพาหนะ
สสท.ยานพาหนะ
สสถ.ยานพาหนะ
ศคว.ยานพาหนะ
ศทท.ยานพาหนะ
ศบส.ยานพาหนะ
ศบศ.ยานพาหนะ
ศบว.ยานพาหนะ
ศสอ.ยานพาหนะ
อวว.ยานพาหนะ
ศกน.ยานพาหนะ
สวน.ยานพาหนะ
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FA
A5010101014
K5010101024
K5010101025
K5010101026
K5010101027
K5010101028
K5010101029
K5010101030
K5010101031
K5010101032
K5010101033
K5010101034
K5010101035
K5010101036
K5010101037
K5010101038
K5010101039
K5010101040
K5010101041
K5010101042
K5010101043
K5010101044
K5010101045
K5010101046
K5010101047

กิจกรรม
บริการยานพาหนะ
สภษ.ยานพาหนะ
สวส.ยานพาหนะ
ศนร.ยานพาหนะ
อวท.ยานพาหนะ
อพศ.ยานพาหนะ
ศสฟ.ยานพาหนะ
ตส.ยานพาหนะ
สสม.ยานพาหนะ
กง.ยานพาหนะ
ทมอ.ยานพาหนะ
กนศ.ยานพาหนะ
สสอ.ยานพาหนะ
ผงย.ยานพาหนะ
พด.ยานพาหนะ
สอส.ยานพาหนะ
อค.ยานพาหนะ
นปม.กท.ยานพาหนะ
นตก.ยานพาหนะ
สบก.ยานพาหนะ
สภส.ยานพาหนะ
คมข.ยานพาหนะ
คบส.ยานพาหนะ
บวล.ยานพาหนะ
สพก.ยานพาหนะ

47

งบประมาณค่ านํามันเชื อเพลิง
ตังงบประมาณอยู่ทีส่ วนบริการกลาง
FA
A5010101017
L5010101001
L5010101002
L5010101003
L5010101004
L5010101005
L5010101006
L5010101007
L5010101008
L5010101009
L5010101010
L5010101011
L5010101012
L5010101013
L5010101014
L5010101015
L5010101016
L5010101017
L5010101018
L5010101019
L5010101020
L5010101021
L5010101022
L5010101023

กิจกรรม
ค่านํามันเชื อเพลิง
สนผ.ค่านํามันเชือเพลิง
สจก.ค่านํามันเชือเพลิง
สศ.ค่านํามันเชือเพลิง
สรน.ค่านํามันเชือเพลิ ง
สพบ.ค่านํามันเชือเพลิ ง
สสธ.ค่านํามันเชือเพลิง
สพศ.ค่านํามันเชือเพลิง
สภ.ค่านํามันเชือเพลิง
สสว.ค่านํามันเชือเพลิ ง
สทก.ค่านํามันเชือเพลิง
สว.ค่านํามันเชือเพลิ ง
สวท.ค่านํามันเชือเพลิง
สสท.ค่านํามันเชือเพลิง
สสถ.ค่านํามันเชือเพลิง
ศคว.ค่านํามันเชือเพลิง
ศทท.ค่านํามันเชือเพลิง
ศบส.ค่านํามันเชือเพลิง
ศบศ.ค่านํามันเชือเพลิง
ศบว.ค่านํามันเชือเพลิง
ศสอ.ค่านํามันเชือเพลิง
อวว.ค่านํามันเชือเพลิง
ศกน.ค่านํามันเชือเพลิ ง
สวน.ค่านํามันเชือเพลิง
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FA
A5010101017
L5010101024
L5010101025
L5010101026
L5010101027
L5010101028
L5010101029
L5010101030
L5010101031
L5010101032
L5010101033
L5010101034
L5010101035
L5010101036
L5010101037
L5010101038
L5010101039
L5010101040
L5010101041
L5010101042
L5010101043
L5010101044
L5010101045
L5010101046
L5010101047

กิจกรรม
ค่านํามันเชื อเพลิง
สภษ.ค่านํามันเชือเพลิง
สวส.ค่านํามันเชือเพลิ ง
ศนร.ค่านํามันเชือเพลิง
อวท.ค่านํามันเชือเพลิง
อพศ.ค่านํามันเชือเพลิ ง
ศสฟ.ค่านํามันเชือเพลิง
ตส.ค่านํามันเชือเพลิง
สสม.ค่านํามันเชือเพลิง
กง.ค่านํามันเชือเพลิง
ทมอ.ค่านํามันเชือเพลิง
กนศ.ค่านํามันเชือเพลิ ง
สสอ.ค่านํามันเชือเพลิง
ผงย.ค่านํามันเชือเพลิง
พด.ค่านํามันเชือเพลิง
สอส.ค่านํามันเชือเพลิง
อค.ค่านํามันเชือเพลิ ง
นปม.กท.ค่านํามันเชือเพลิง
นตก.ค่านํามันเชือเพลิง
สบก.ค่านํามันเชือเพลิง
สภส.ค่านํามันเชือเพลิง
คมข.ค่านํามันเชือเพลิง
คบส.ค่านํามันเชือเพลิง
บวล.ค่านํามันเชือเพลิง
สพก.ค่านํามันเชือเพลิง
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งบประมาณกิจกรรม นศ.สํานักวิชา
ตังงบประมาณอยูท่ ี ส่ วนกิจการนักศึกษา
FA
A4020101020
M4020101001
M4020101002
M4020101003
M4020101004
M4020101005
M4020101006
M4020101007
M4020101008
M4020101009
M4020101010
M4020101011
M4020101012
M4020101013

กิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรมนศ.สํานักวิชา
สจก.กิจกรรมนศ.
สศ.กิจกรรมนศ.
สรน.กิจกรรมนศ.
สพบ.กิจกรรมนศ.
สสธ.กิจกรรมนศ.
สพศ.กิจกรรมนศ.
สภ.กิจกรรมนศ.
สสว.กิจกรรมนศ.
สทก.กิจกรรมนศ.
สว.กิจกรรมนศ.
สวท.กิจกรรมนศ.
สสท.กิจกรรมนศ.
สสถ.กิจกรรมนศ.

