
 
สรุปงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2560 
 

ท่ี ช่ือชมรม
นักศึกษา 

มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้งท่ี 4 

1. ตรัง 
 

15,000 โครงการ เรียนมสธ.อยางไรใหประสบ
ความสําเร็จและรับขวัญนองใหม 
ประจําป 2560 “ทักษะการเรยีนให
ประสบความสําเร็จในระบบทางไกล”
ระหวางวันที่  11 - 13  พฤศจิกายน   
2559ณ คายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ  
ตําบลชอง  อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

5,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ มสธ.
ภาคใต (ครั้งท่ี 14) ภายใต
แนวคิด “39 ป มสธ. กีฬารวม
พลังใจ ไมตรี ทําความดีถวายพอ 
ร.9” ในระหวางวันท่ี 3-5 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบุญ
สยาม และสนามกีฬา
สวนสาธารณะธารา อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี 

4,000 บาท 
 

 - 9,000.- 6,000.- 

2. พัทลุง 
 

15,000 โครงการ เรียนมสธ.อยางไรใหประสบ
ความสําเร็จและรับขวัญนองใหม 
ประจําป 2560“ทักษะการเรียนให
ประสบความสําเร็จในระบบทางไกล”
ระหวางวันที่  11 - 13  พฤศจิกายน   
2559 ณ คายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ  
ตําบลชอง  อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

3,000 บาท 

โครงการ  “มสธ. ปนรักใหนอง” 
(กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๐) 
ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดพัทลุงต.ควนมะพราว  
อ.เมือง จ.พัทลุง 
วันพุทธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

  3,000 บาท 
 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ 
มสธ.ภาคใต (ครั้งท่ี 14) 
ภายใตแนวคิด “39 ป มสธ. 
กีฬารวมพลังใจ ไมตรี ทํา
ความดีถวายพอ ร.9” ใน
ระหวางวันท่ี 3-5 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมบุญสยาม 
และสนามกีฬา
สวนสาธารณะธารา อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบ่ี 

4,000 บาท 

- 10,000 5,000.- 
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ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2560 

 
ท่ี ช่ือชมรม

นักศึกษา 
มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้ท่ี 4 

3. สตูล 
 

15,000 โครงการ เรียนมสธ.อยางไรใหประสบ
ความสําเร็จและรับขวัญนองใหม 
ประจําป 2560“ทักษะการเรียนให
ประสบความสําเร็จในระบบทางไกล”
ระหวางวันที่  11 - 13  พฤศจิกายน   
2559 ณ คายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ  
ตําบลชอง  อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

3,000 บาท 

โครงการ เตรียมความพรอม
กอนสอบไทยศึกษา 
ณ ศูนยเรียนรูตําบลเกตร ีต.
เกตรี อ.เมือง จ.สตลู 
วันอาทิตย ท่ี  27 
พฤศจิกายน 2559 

3,000 บาท 

 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ 
มสธ.ภาคใต (ครั้งท่ี 14) 
ภายใตแนวคิด “39 ป มสธ. 
กีฬารวมพลังใจ ไมตรี ทํา
ความดีถวายพอ ร.9” ใน
ระหวางวันท่ี 3-5 มีนาคม 
2560 ณ โรงแรมบุญสยาม 
และสนามกีฬา
สวนสาธารณะธารา อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบ่ี 

4,000 บาท 

- 10,000 5,000 

4. สงขลา 
 

15,000 โครงการ เรียนมสธ.อยางไรใหประสบ
ความสําเร็จและรับขวัญนองใหม 
ประจําป 2560“ทักษะการเรียนให
ประสบความสําเร็จในระบบทางไกล”
ระหวางวันที่  11 - 13  พฤศจิกายน   
2559 ณ คายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ  
ตําบลชอง  อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

3,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ มสธ.
ภาคใต (คร้ังที่ 14) ภายใต
แนวคิด “39 ป มสธ. กีฬารวม
พลังใจ ไมตรี ทําความดีถวายพอ 
ร.9” ในระหวางวันที ่3-5 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบุญ
สยาม และสนามกีฬา
สวนสาธารณะธารา อาํเภอเมอืง 
จังหวัดกระบี ่

4,000 บาท 
 

โครงการพ่ีแนะนํานองเรียน
ครั้งท่ี 3  
วันอาทิตยท่ี 25 ก.ย.59  
ณ โรงเรียนหาดใหญรัฐ
ประชาสรรค อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 

8,000 บาท 
 

- 15,000.- 15,000.- 

 
 
 



 
สรุปงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการชมรมนักศึกษา มสธ.7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2560 
 

ท่ี ช่ือชมรม
นักศึกษา 

มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้งท่ี 4 

5. ปตตาน ี
 

15,000 โครงการ เรียนมสธ.อยางไรให
ประสบความสําเร็จและรับขวัญนอง
ใหม ประจําป 2560 “ทักษะการ
เรียนใหประสบความสําเร็จในระบบ
ทางไกล”ระหวางวันที ่ 11 - 13  
พฤศจิกายน   2559ณ คายลูกเสือ
รัษฎานุประดิษฐ  ตําบลชอง  อําเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง 

3,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ มสธ.
ภาคใต (ครั้งท่ี 14) ภายใตแนวคดิ 
“39 ป มสธ. กีฬารวมพลังใจ 
ไมตรี ทําความดีถวายพอ ร.9” ใน
ระหวางวันท่ี 3-5 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมบุญสยาม และสนาม
กีฬาสวนสาธารณะธารา อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบ่ี 

4,000 บาท 

โครงการ “คาย มสธ. เรียนรู
หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามรอยพอหลวง ร. 9” 
ระหวางวันที่ 29 - 30 
เมษายน 2560 ณ คายจุฬา
ภรณ กองพันทหารนาวิกโยธิน 
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
5,000 บาท 

- 12,000 3,000.- 
 

6. นราธิวาส 
 

15,000 โครงการ เรียนมสธ.อยางไรให
ประสบความสําเร็จและรับขวัญนอง
ใหม ประจําป 2560 “ทักษะการ
เรียนใหประสบความสําเร็จในระบบ
ทางไกล”ระหวางวันที ่ 11 - 13  
พฤศจิกายน   2559ณ คายลูกเสือ
รัษฎานุประดิษฐ  ตําบลชอง  อําเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง 

3,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ มสธ.
ภาคใต (ครั้งท่ี 14) ภายใตแนวคดิ 
“39 ป มสธ. กีฬารวมพลังใจ 
ไมตรี ทําความดีถวายพอ ร.9” ใน
ระหวางวันท่ี 3-5 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมบุญสยาม และสนาม
กีฬาสวนสาธารณะธารา อําเภอ
เมือง จังหวัดกระบ่ี 

4,000 บาท 

โครงการ “คาย มสธ. เรียนรู
หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามรอยพอหลวง ร. 9” 
ระหวางวันที่ 29 - 30 
เมษายน 2560 ณ คายจุฬา
ภรณ กองพันทหารนาวิกโยธิน 
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
5,000 บาท- 

- 12,000 3,000.- 
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ศูนยวิทยพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ยะลา   ประจําป 2560 

 
ท่ี ช่ือชมรม

นักศึกษา 
มสธ. 

งบประมาณ 
(บาท) 

ขออนุมัติ รวม คงเหลือ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

 
ครั้งท่ี 4 

7. ยะลา 
 

15,000 -โครงการ เรียนมสธ.อยางไรให

ประสบความสําเร็จและรับขวัญนอง
ใหม ประจําป 2560 “ทักษะการ
เรียนใหประสบความสําเร็จในระบบ
ทางไกล”ระหวางวันที ่ 11 - 13  
พฤศจิกายน   2559ณ คายลูกเสือ
รัษฎานุประดิษฐ  ตําบลชอง  อําเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง 

3,000 บาท 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ มสธ.
ภาคใต (ครั้งท่ี 14) ภายใตแนวคดิ 
“39 ป มสธ. กีฬารวมพลังใจ ไมตรี 
ทําความดีถวายพอ ร.9” ในระหวาง
วันท่ี 3-5 มีนาคม 2560 ณ 
โรงแรมบุญสยาม และสนามกีฬา
สวนสาธารณะธารา อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี 

4,000 บาท 

โครงการ มสธ.สงเสรมิสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
พ้ืนบาน  ครั้งท่ี 4 
วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 
2559  
ณ บริเวณศาลหลักเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

5,000 บาท- 

- 12,000 3,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
                                     


