
 

 

กฎระเบียบของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  
ชมรมนักวิทยสุมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
WU HAM CLUB 
144.550 MHz 
  
เครื่องหมายชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

- เป็นรปูวงกลมขอบเส้นวงกลมสีม่วงเป็นสีประจ ำมหำวิทยำลัย  
- ด้ำนบนมีสัญลักษณ์ทำวเวอร์ส่งสัญญำณวิทยสุฟี้ำ 
- ด้ำนล่ำงมีสัญลักษณ์ทำวเวอร์ WU HAM (ตัวอักษรสีส้ม) และ CLUB (ตัวอักษรสีขำวพ้ืนสีม่วง) 

และมีช่องควำมถี่ที่ใช้อยู่ 144.550 MHz (ตัวอักษรสีขำว) 
- ด้ำนล่ำง เป็นอักษรตัวสีขำว “ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์” เป็นลักษณะครึ่ง

วงกลม 
 

  
 

ชมรมนักวิทยสุมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
222 (อำคำรกจิกรรมนักศึกษำ ชั้น 2) ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 
  
นโยบาย ชมรมนักวิทยุสมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. ช่วยเหลือสังคมและเพื่อนสมำชิกในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช และพื้นที่ใกล้เคียง  
2. ให้กำรสนับสนุนงำนของหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชนตำมที่ได้รับกำรร้องขอ  
3. เสริมสร้ำงควำมสมัพันธอ์ันดี เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน  
4. ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในกำรท ำกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน  

  
วัตถุประสงค์ ชมรมนักวิทยสุมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. เพื่อส่งเสริมและศึกษำค้นคว้ำ พัฒนำควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรใช้วิทยุและกำรสื่อสำร  
กำรเผยแพรควำมร ูข่ำวสำรแก่เพื่อนนักวิทุยสมัครเล่น 

2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธอ์ันดีของสมำชิก ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือในกิจกรรมของ กลุ่ม 
องค์กร ประชำชน ภำยในจังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดใกล้เคียง 



 

 

3. เพื่อรวบรวมนักวิทยุสมัครเลน่ภำยในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และผู้สนใจเข้ำร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัยและสังคมภำยนอก 

4. เพือ่เป็นศูนย์กลำงในกำรรับและแจ้งข่ำวสำรอันเป็นประโยชนแกเพื่อนสมำชิกและผู้ที่สนใจ 
5. เพื่อเป็นข่ำยสื่อสำรส ำรองในยำมฉุกเฉิน 
6. เพื่อช่วยเหลือสังคมและสำธำรณประโยชน  
7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย 

 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ผู้ประสงคจ์ะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
จะต้องปฏิบัติดังนี้  

1. ตองเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติหรือคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิ

2. จะต้องกรอกใบสมัครสมำชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
3. ให้นำยทะเบียนน ำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
 

หลักฐานในการสมัครสมาชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
1. ส ำเนำใบอนุญำตพนักงำนวิทยุสมัครเลน่ (ที่ยังไมห่มดอำยุ) 1 ฉบับ พรอมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พรอมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 2 รูป  

 
คาธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก ชมรมนกัวิทยุสมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. คำธรรมเนียมสมำชิกแรกเขำ 100 บำท  
2. คำธรรมเนียมต่ออำยุบัตรสมำชิก 100 บำท (บัตรสมำชิกมีอำยุ 2 ปนับจำกวันออกบัตร)  
3. คำธรรมเนียมท ำบัตรสมำชิกใหม่ 100 บำท (กรณีช ำรุดหรือสูญหำย)  
4. ในกำรสมัครสมำชิกจะได้ได้รับหนังสือรับรองจำกองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งท ำ    
    หน้ำที่สถำนีวิทยุสมัครเลน่ควบคุมข่ำยในพื้นที ่

  
ระเบยีบการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมนกัวิทยุสมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
1. คณะกรรมกำรบริหำร ชมรมนักวิทยุสมคัรเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
มีทั้งสิ้น 13 ต ำแหนง ประกอบด้วย 13 ต ำแหน่ง 

1.1 ประธำนชมรม 1 ต ำแหน่ง  
1.2 รองประธำน 2 ต ำแหน่ง  

   1.3 เลขำนุกำร 1 ต ำแหน่ง 



 

 

   1.4 นำยทะเบยีน 1 ต ำแหนง่  
1.5 เหรญัญิก 1 ต ำแหน่ง 

   1.6 พัสดุ 1 ต ำแหน่ง 
1.7 ประชำสัมพันธ์ 1 ต ำแหน่ง 
1.8 สำรสนเทศ 1 ต ำแหน่ง 
1.9 กิจกรรม 1 ต ำแหน่ง 

   1.10 คณะกรรมกำร 3 ต ำแหน่ง 
2. ในแต่ละต ำแหน่งให้มีผู้ช่วยไดต้ำมควำมเหมำะสม แต่ให้คงคณะกรรมกำรไว้จ ำนวนเท่ำเดิม  
3. ที่ปรึกษำชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีอย่ำงน้อย 1 ต ำแหน่ง รวมทั้งมีที่       

ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย หรือตำมควำมเหมำะสม แต่ตองยังคงมีที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยควบคูกัน   
ไปอยู่เสมอและไม่นบัรวมเป็นคณะกรรมกำรชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  

4. ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ ์ตำมแตค่ณะกรรมกำรบริหำรจะเห็นสมควร ไม่นับรวมเป็นคณะกรรมกำร     
    ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
5. คณะกรรมกำรชมรมฯอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 1 ป  
6. ให้มีกำรเลือกต้ังประธำนชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์คนใหม่ ก่อนสิ้นวำระของ        
   ปีนั้น ๆ  
7. กำรเลือกประธำนชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ให้ใช้วิธียกมือหรือลงคะแนน 
   ลับ ตำมมติที่ประชุมใหญ่ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
8. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำป ีตองมีสมำชิกที่มีสิทธิ์มำเขำ้ร่วมประชุมเกินกว่ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวน 
   คณะ กรรมกำรบริหำรชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และก็ให้ถือว่ำครบองค ์
   ประชุม  

  
คุณสมบัติของประธาน และคณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 

1. จะต้องเป็นบุคคลที่ไดร้ับสญัญำณเรียกขำนจำกกรมไปรษณียโ์ทรเลขหรอืคณะกรรมกำรกิจกำร  
โทรคมนำคมแหง่ชำติหรือคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมแหงชำติ 

2. จะต้องเป็นสมำชิกของชมรมนักวิทยุสมคัรเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
3. จะต้องเป็นผู้ที่ไดร้ับกำรคดัเลือกจำกเสียงส่วนใหญ่ของสมำชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น  
    มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
4. เป็นบุคคลทีม่ีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีมีควำมเสยีสละ  

  
 
 
 



 

 

การพ้นต าแหน่งของประธานและคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักวิทยุสมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
1. ครบก ำหนดออกตำมวำระ  
2. ลำออกโดยสมัครใจ หรือมีควำมจ ำเป็น หรือเสียชีวิต  
3. ออกโดยคณะกรรมกำรมีมติเกินกึ่งหนึ่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง  
4. ประพฤติตนเปนปรปกษตอ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ตองโทษคดีอำญำ  
   และน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
5. ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่ชี้แจงเหตุผลอันสมควร  

  
การสิ้นสุดสถานภาพสมาชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเลน่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. ลำออกโดยสมัครใจ หรือมคีวำมจ ำเป็น หรือเสียชีวิต  
2. ออกโดยคณะกรรมกำรมมีติเกินกึ่งหนึ่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
3. ประพฤติตนเปนปรปกษตอ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์ตองโทษคดีอำญำ   
    และน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

  
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชมรมนกัวิทยุสมัครเลน่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 144.550 MHz 

1. ให้มีอ ำนำจตรวจสอบกำรเงิน และรำยรับ–รำยจ่ำยของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 
 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 
 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
2. ให้มีอ ำนำจถอดถอนประธำน และคณะกรรมกำร ผู้ใดหน่ึงตำมมติในที่ประชุม  
3. กรณีต ำแหน่งใด ต ำแหน่งหน่ึงว่ำงลงก่อนก ำหนด ให้ที่ประชุมจัดกำรแต่งต้ังสมำชิกรักษำกำรแทน  
4. ให้มีอ ำนำจในกำรแต่งต้ังอนุกรรมกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจนั้น ๆ  
5. ให้มีสิทธิ์เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ท ำประโยชนให้ชมรมไดเ้ขำ้ร่วมปรึกษำหำรือในกำรประชุม   
    ได 
6. กำรพิจำรณำเอกสำร เมื่อประธำนหรือผู้รักษำกำรแทน ได้ลงลำยมือช่ือให้ถือว่ำสมบูรณ์ 
7. เลขำนุกำรของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ให้มีอ ำนำจเต็มในหน้ำที่ควบคุม      
    ติดต่อประสำนงำนทั่วไป และนัดหมำยกำรประชุมคณะกรรมกำร และท ำรำยงำน กำรประชุม  
    ตลอดจนด ำเนินงำนในกำรประชุม รวมทั้งรักษำกำรแทนประธำนในกรณีที่ประธำนมีควำมเป็น      
    เพื่อให้กำรประชุมด ำเนินกำรไปได้ด้วยด ี

  
การประชุมคณะกรรมการ ชมรมนักวิทยสุมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. ให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และครั้งสุดท้ำยภำยใน 30 วันก่อนประชุมสำมัญใหญ่ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรได้แถลงผลงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ พรอมทั้งแสดงยอดบัญชีที่คงเหลือ  

2. ในกำรประชุมแต่ละครั้ง ให้เลขำนุกำรส่งสำรแจ้งวำระกำรประชุม แกคณะกรรมกำรรับทรำบทุก
ท่ำน และแจ้งถึง เวลำ และสถำนที่ให้รับทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วัน 



 

 

3. กำรประชุมจะต้องมกีรรมกำรในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรทั้งหมด  
4. กำรประชุมถ้ำประธำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได ้ให้รองประธำนท ำกำรแทน หรือเลขำนุกำร  
5. ในกรณีเร่งดวน คณะกรรมกำรฯสำมำรถที่จะให้มีกำรเรียกประชุมได้ โดยมีกรรมกำรลงชื่อ 

ขอให้เปิดประชุมไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน 
6. ประธำนมีอ ำนำจเรียกคณะกรรมกำรเปิดกำรประชุมดวนได้ เมื่อมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน 

 
การแกไขกฎระเบียบของ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. กำรแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ หรืออื่นใดของชมรมฯ โดยมีผลกระทบโดยรวมต่อ 
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จะกระท ำได้โดยให้มีกำรเรียกคณะกรรมกำรเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อแกไข เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และในที่ประชุมจะต้องมีกรรมกำรในที่ประชุมไมน้อย
กว่ำ 3 ใน 4 ของคณะกรรมกำรทั้งหมด หรือ 13 คน  

2. กฎระเบียบที่แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแลว ให้เลขำนุกำรแจ้งแก่สมำชิกเป็นลำยลักษณ์
อักษร และหรือประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกไดร้ับทรำบต่อไป  

3. อื่น ๆ ที่ไม่มีผลกระทบโดยรวมต่อชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นควำม
รับผิดชอบของประธำนในปีนั้น ๆ พิจำรณำเห็นสมควร  

  
ด้านการเงิน ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. กำรเงินของชมรมนักวิทยุสมคัรเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ให้อยูใ่นควำมรับผิดชอบของ   
คณะกรรมกำรทั้งหมด 

2. กำรเบิกจ่ำยเงินของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ แต่ละครั้งจะต้องลงชื่อของ
คณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 ทำ่น คือ ประธำนหรือ รองประธำนหรือเหรัญญิก  

3. กำรเบิกจ่ำยเงินแตล่ะครั้งจะต้องเรียกประชุมกรรมกำรเพ่ือขอมตเิสียก่อน  
4. ให้เหรญัญิกจัดท ำบัญช ีและเอกสำรแสดงทรัพย์สินของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น  
    มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์โดยละเอียดชัดเจน  

  
การเลิกล้มของ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

1. ถำชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีอันเลิกล้มไปจะด้วย เหตุผลใดๆ ก็ตำม 
ประธำนและเลขำนุกำร จะต้องเรียกคณะกรรมกำร รวมทั้งสมำชิกเพื่อเข้ำร่วมประชุมใหญ่ให้
สมำชิกรับทรำบ พรอมทั้งช้ีแจงเหตุผล เป็นลำยลักษณ์อักษร 

2. เงินสดและทรัพยข์องชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ให้ขึ้นอยูก่ับมติของที่     
   ประชุมด ำเนินกำรต่อไป 
3. กำรสิ้นสุดของชมรมฯ ให้สิ้นสุดลงโดยไม่ตองเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกฎหมำยบ้ำนเมือง ศำลแพง และ

ศำลอำญำ  
4. ที่ประชุมใหญ่ลงมตใิห้เลิกล้มด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของสมำชิกทั้งหมด  
5. ให้ทรัพย์สินของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  



 

 

   ที่เหลืออยู่แล้วแต่ที่ประชุมเห็นสมควร  
6. ในกรณีที่ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีหนี้สินอันเกิดจำกกำรบริหำรงำน 
    ของคณะกรรมกำรในชุดที่บริหำรนั้น ๆ ให้คณะกรรมกำรชุดนั้นรับผิดชอบ เว้นแต่ กรรมกำรท่ำน 
    หนึ่งท่ำนใดกระท ำกำรโดยไม่ผ่ำนมตใินที่ประชุม ให้กรรมกำท่ำนนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้    
    เดียว  

  
ประกำศ ณ วันที่ 13 ธันวำคม 2556  
 
แกไขครั้งที่ 1 ณ วันที่ 8 ธันวำคม 2556 
แกไขครั้งที่ 2 ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2557 
แกไขครั้งที่ 3 ณ วันที่ 8 สิงหำคม  2558 
แกไขครั้งที่ 4 ณ วันที่ 29 ตุลำคม  2559 
 

 
  
         
 
       (ว่ำที ่ร.ต.อัครำยุทธ  รังสิมันตุชำติ) 
       ประธำนที่ปรึกษำและผู้ควบคุมดูแล 

    ชมรมนักวทิยุสมัครเล่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อนามเรียกขานสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
WU HAM CLUB 

ล าดบั ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน 
1 ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธ  รังสิมันตชุำติ E24CWA 
2 นำยทวีศิลป์  วงศ์พรต HS8JUK 
3 ว่ำที่ ร.ท. ศรำวุธ  อินปิน E23GOS 
4 ว่ำที่ ร.ต.ปำรำมินทร์ เบญ็อ้ำหมำด E23GOQ 
5 ว่ำที่ ร.ต.วิทวัส  หนูนำค E23GOP 
6 น.ส.ธิษวรรณ  เพชรสำม E23GON 
7 นำยจิระพงษ์  รินสวัสดิ ์ E23GOK 
8 ว่ำที่ ร.ต.(หญิง)โสภำภรณ์  รักษ์ณรงค ์ E23GOL 
9 ว่ำที่ ร.ต.(หญิง)ชลดำ  ถิ่นมะนำว E23GOJ 
10 น.ส.เพ็ญพักตร์ บุญนำโค E23GOI 
11 นำยก ำพล  พรหมจรรย ์ E23GOH 
12 นำยอภิสิทธ์  จินุพงศ ์ E23GOG 
13 ว่ำที่ ร.ต.ทศพล  สุขใส E24KCZ 
14 นำยชลธี  จิตรหลัง E24CVL 
15 นำยศุภกร  สุขใจ E24MET 
16 นำยอนิรุตน์  จ ำเนียร E24JSK 
17 นำยเกียรติศักด์ิ  มุสิกธรรม E24JUJ 
18 นำยอลงกรณ์  อนุศักด์ิ E24MIE 
19 นำยกรวิชญ์ พุมเพรำ E29VVV 
20 นำยพิเชษฐ์ ดำบทอง E29PQI 
21 นำยธนัชทัศน์ อินทสำ E29PQK 
22 นำยศิระยุทธ วำหลวง E24JHA 
23 นำยณัฐวุฒิ บญุคล่อง E29RKC 
24 นำยด ำรงค์ พิมเสน HS8LED 
25 นำยอรรถณพ  ผลรัตนไพบูลย์ E24OEG 
26 นำยกรวิชญ์  พุมเพรำ E29VVV 



 

 

ล าดบั ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน 
27 นำยอภิวัฒน์  รักเครือ E24ADN 
28 นำยเสถียร  จนัทร์ชุม HS8ZGE 
29 นำยธีรพงศ์  คงกัณฑ์ E24JDC 
30 นำยศุภโชค  พรมมำศ E24BUA 
31 นำยสำยัญ  รุ่งอำญำ HS8POS 
32 นำยอนิรุตน์  จ ำเนียร E24JSK 
33 นำยวำนิต  ระยะไมตร ี HS8ZJE 
34 นำยพีรพันธ์  เดชพรหม HS8PPT 
35 นำยพีรพงศ์  เดชพรหม HS8PPU 
36 นำยอ ำนวย  พอใจ E24JCZ 
37 นำยพีรยุทธ์  ควรขุนทด E23JYM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการด าเนินการกิจกรรมของชมรมวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาจัดกจิกรรม สถานที ่ หมายเหต ุ
1 อ ำนวยควำมสะดวก เฝ้ำระวังสนับสนุนกิจกรรมกำรรับ

น้องกลุ่มสัมพนัธ์หรือกำรต้อนรับนักศึกษำใหม่ 
พฤษภำคม ของทุกปี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์  

2 กำรเฝ้ำระวัง ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภำยใน
มหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัยร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
และภำยนอก 

 

3 กำรเข้ำร่วมอบรมและสอบเพ่ือเข้ำเป็นพนักงำนวิทยุ
สมัครเล่นขั้นต้น ให้แก่บุคลำกรและนักศึกษำที่สนใจ 

ขึ้นอยู่กับกำรเปิดสอบของ
ส ำนักงำนกสทช. 

ขึ้นอยู่กับกำรเปิดสอบของ
ส ำนักงำนกสทช. 

 

4 กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลบ ำรุงรักษำ อุปกรณ์กำรใช้
วิทยุสื่อสำรของชมรมและศูนย์วทิยุมหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ปีละ 2 ครั้ง มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
 

หรือตำมที่หน่วยงำนร้องขอ 

5 กำรเข้ำร่วมสนับสนุนทำงด้ำนกำรสื่อสำรในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อได้รับกำรร้อง
ขอในกำรสนับสนุนในกำรท ำงำน 

ขึ้นอยู่กับวันเวลำหรือตำมที่ 
หน่วยงำนร้องขอสนับสนุน 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
และภำยนอก 

 

6. กำรจัดท ำอุปกรณ ์ทดลอง หรือกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้งำนทำงด้ำนวิทยุสื่อสำรแก่สมำชิกหรือบุคคลที่สนใจ 

ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
 

หรือมีส่วนช่วยเหลือกับหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ตำมที่ร้องขอ 

7. กำรมีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์กับมหำวิทยำลัย หน่วยงำน กลุ่ม องค์กร 
กิจกรรมอำสำฯ 

ตลอดปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
และภำยนอก 

 

 
 



 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลาจัดกจิกรรม สถานที ่ หมายเหต ุ
8. กำรทดสอบสัญญำณประจ ำวัน เพ่ือเตรียมควำมพร้อม

อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสำรประจ ำวัน  
หรือกำรเป็นสถำนีรับ - ส่ง ขอ้มูลข่ำวสำรในยำมฉุกเฉิน 

ตลอดปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
และภำยนอก 

เวลำ 19.00 – 20.00 น. 
หรือวันเวลำอำจขึ้นอยู่กับควำม

พร้อมของอำสำประจ ำวัน 
9 กำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำน

วิทยุสื่อสำรและติดต่อกันระหว่ำงเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น 
สมำคม กลุ่มองค์กร 

เสำร์ที่สองของเดือนมกรำคม มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์  

 


