
 
 

สรุปงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 
ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2561 

 
ท่ี ช่ือชมรม

นักศึกษา 
มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้งท่ี 4 

1. ตรัง 
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองเรียน 
มสธ. อยางไร ใหประสบความสําเร็จ 
ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ คายจุฬาภรณ 
กองพันทหารนาวิกโยธิน ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

5,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ มสธ.

ภาคใต ้(คร้ังท่ี 15) 

แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษากา้ว

ไกล สู่ไทยแลนด ์๔.๐”   

ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่  

และสนามกีฬาจิระนคร อาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

3,000 บาท 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สานฝาย
กั้นน้ํา ตามรอยพอหลวง ร.๙” 
ระหวางวันที ่๒๗ – ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ น้ําตกมโนราห เขต
รักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัด  
ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

7,000 บาท 

- 15,000.- 0.- 

2. พัทลุง 
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองเรียน 
มสธ. อยางไร ใหประสบความสําเร็จ 
ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ คายจุฬาภรณ 
กองพันทหารนาวิกโยธิน ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

5,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ มสธ.

ภาคใต ้(คร้ังท่ี 15) 

แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษากา้ว

ไกล สู่ไทยแลนด ์๔.๐”   

ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่  

และสนามกีฬาจิระนคร อาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

3,000 บาท 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สานฝาย
กั้นน้ํา ตามรอยพอหลวง ร.๙” 
ระหวางวันที ่๒๗ – ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ น้ําตกมโนราห เขต
รักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัด  
ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

7,000 บาท 

- 15,000 0.- 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 
ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2561 

 
ท่ี ช่ือชมรม

นักศึกษา 
มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้ท่ี 4 

3. สตูล 
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองเรียน 
มสธ. อยางไร ใหประสบความสําเร็จ 
ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ คายจุฬาภรณ 
กองพันทหารนาวิกโยธิน ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

5,000 บาท 

โครงการ เตรียมความพรอม
กอนสอบไทยศึกษา 
ณ ศูนยเรียนรูตําบลเกตรี ต.เก
ตรี อ.เมือง จ.สตูล 
วันอาทิตย ที่  26 พฤศจิกายน 
2560 

3,000 บาท 
 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ มสธ.

ภาคใต ้(คร้ังท่ี 15) 

แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษา

กา้วไกล สู่ไทยแลนด ์๔.๐”   

ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มีนาคม 

2561 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ 

หาดใหญ่  และสนามกีฬาจิระ

นคร อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา 3,000 บาท 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สาน
ฝายกั้นน้าํ ตามรอยพอหลวง 
ร.๙” ระหวางวันที ่๒๗ – 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ 
น้ําตกมโนราห เขตรักษา
พันธสัตวปาเขาบรรทัด  
ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกง
หรา จังหวัดพัทลุง 

4,000 บาท 

15,000 0.- 

4. สงขลา 
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองเรียน 
มสธ. อยางไร ใหประสบความสําเร็จ 
ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ คายจุฬาภรณ 
กองพันทหารนาวิกโยธิน ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  

5,000 บาท 

โครงการ “มสธ. สานฝนวันเด็ก
แหงชาติ ป 2561” ในวันเสารที่ 
13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองทุงตําเสา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทุงตําเสา ตําบลทุงตําเสา 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

5,000 บาท 

 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สานฝาย
กั้นน้ํา ตามรอยพอหลวง ร.๙” 
ระหวางวันที ่๒๗ – ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ น้ําตกมโนราห เขต
รักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัด  
ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

2,000 บาท 

- 12,000.- 3,000.- 

 
 
 

 
 
 



 
 

สรุปงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 
ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2561 

 
ท่ี ช่ือชมรม

นักศึกษา 
มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้งท่ี 4 

5. ปตตาน ี
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง
เรียน มสธ. อยางไร ใหประสบ
ความสําเร็จ ประจําป 2561 
ระหวางวันที ่17-19 พฤศจิกายน 
2560 ณ คายจุฬาภรณ กองพัน
ทหารนาวกิโยธิน ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส  

5,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ มสธ.ภาคใต ้

(คร้ังท่ี 15) 

แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษากา้ว

ไกล สู่ไทยแลนด ์๔.๐”   

ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่  และ

สนามกีฬาจิระนคร อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 

3,000 บาท 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สานฝายกั้น
น้ํา ตามรอยพอหลวง ร.๙” ระหวาง
วันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ 
น้ําตกมโนราห เขตรักษาพันธสัตวปา
เขาบรรทัด  ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง 

7,000 บาท 

- 15,000 0.- 
 

6. นราธิวาส 
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง
เรียน มสธ. อยางไร ใหประสบ
ความสําเร็จ ประจําป 2561 
ระหวางวันที ่17-19 พฤศจิกายน 
2560 ณ คายจุฬาภรณ กองพัน
ทหารนาวกิโยธิน ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธวิาส  

5,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ ์มสธ.ภาคใต ้

(คร้ังท่ี 15) 

แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษากา้ว

ไกล สู่ไทยแลนด ์๔.๐”   

ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่  และ

สนามกีฬาจิระนคร อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 

3,000 บาท 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สานฝายกั้น
น้ํา ตามรอยพอหลวง ร.๙” ระหวาง
วันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ 
น้ําตกมโนราห เขตรักษาพันธสัตวปา
เขาบรรทัด  ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง 

7,000 บาท 

โครงการ มสธ. 
ยอนรอยคืนถ่ิน สุ
คิรินแผนดิน
พัฒนาดวยใน
หลวง ร.9 
 ระหวางวันที ่3-5 
สิงหาคม 2561  
ณ นาขั้นบันได
บานยาเดะ ตําบล
มาโมง อําเภอสุ
คิริน จังหวัด
นราธิวาส 
*ไมใชงบประมาณ 

15,000 0.- 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 
ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2561 

 
ท่ี ช่ือชมรม

นักศึกษา 
มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้งท่ี 4 

7. ยะลา 
 

15,000 โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ืองเรียน มสธ. อยางไร ให
ประสบความสําเร็จ ประจําป 
2561 ระหวางวันที ่17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ คายจุฬา
ภรณ กองพันทหารนาวกิโยธิน 
ตําบลโคกเคียน อาํเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส  

5,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ มสธ.

ภาคใต ้(คร้ังท่ี 15) 

แนวคิด “๔๐ ปี มสธ. การศึกษากา้ว

ไกล สู่ไทยแลนด ์๔.๐”   

ในระหวา่งวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่  

และสนามกีฬาจิระนคร อาํเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

3,000 บาท 

โครงการ“มสธ. รวมใจ สานฝาย
กั้นน้ํา ตามรอยพอหลวง ร.๙” 
ระหวางวันที ่๒๗ – ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ น้ําตกมโนราห เขต
รักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัด  
ตําบลคลองเฉลิม  อําเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

3,000 บาท 

โครงการ มสธ.สงเสริมสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินพ้ืนบาน 
ครั้งที่ 5 วันเสารที่ 26 
พฤษภาคม 2561   
ณ บูธนิทรรศการของ มสธ. 
บริเวณศาลหลักเมือง  อาํเภอ
เมือง  จังหวัดยะลา 

4,000 บาท 

15,000 0.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      


