ฉบับที่ 11 ( ประจําป 2550 ) วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2550

ชมรมฯ แถลง

สวัสดีคะ ☻
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดที่ 4 ไดดําเนินงานมา
ครบ 2 ปเต็มในเดือนเมษายน 2550 เพื่อใหกิจกรรมของ
ชมรมฯ ดําเนินตอไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึง
ขอเรียนเชิญทุกทานรวมประชุมใหญสามัญประจําปในวัน
อาทิตยที่ 8 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ อาคารสโมสร
อาจารยและขาราชการมอ.
- กรรมการ -

สารพันขาว

โดย นายกระจอกขาว

☻ รอบครึ่งปที่ผานมา มีขาวสารมากมายในวงการวิทยุสมัครเลนเมืองไทย เริ่มจาก E21EIC ซึ่งใครๆ ก็รูจัก มีชื่อเสียงโดงดังมากคนหนึ่งของเมืองไทย
ขณะนี้ได เดินทางไปทํากิจกรรมดานวิทยุสื่อสารที่ USA กันอีกแลว คราวนี้ไปนาน 2 เดือน☻ ชวงมหาวิทยาลัยปดเทอม นศ.สวนใหญก็จะเลือกที่ฝกงาน
หางานทํา อยางนองในชมรมฯ HS8MHQ ไปฝกงานที่จังหวัดพังงา HS8MJV เลือกไปฝกงานดานติดตั้งจานดาวเทียมที่หาดใหญ สวน
HS9OGA บินไปทํางาน หาประสบการณชีวิตถึงเมืองเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกากันโนนเลย...ใครคิดถึงใครบางกอโทร.ไปหากันเองนะ ☻ขอแสดง
ความยินดีกับ HS9LXA พนักงานศูนย มอ. และเลขาชมรมคนหลังเขา ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เปนที่เรียบรอยแลว ชวงนี้คงวุนๆ กับการหางาน
ทํา ใครมีงานดีๆ กอลองแนะนําเธอบางนะครับ ☻ขาวจาก HS9KDU วาทีมงานบางกล่ําจะนําทีมไปรวมงานอายบอลของกลุมตะวันลับทับสะแกวันที่
31 มีนาคม 2550 กันถึง 20 สถานีเชียวละ งานนี้ตองขอชื่นชมในความแข็งขันของชมรมฯบางกล่ํา...อิอิ ☻วันที่ 28 เมษายน 2550 ก็จะมีงานอายบอล
ของชมรมฯ วีอารรอยเกาะสุราษฎรธานี เพื่อนๆที่สนใจอยาลืมไปรวมงานกันนะครับ ☻ สําหรับสมาชิกชมรมฯ ม.อ HS9MCY HS9LOW
HS9LCG และ HS9MAA ก็เตรียมพรอม เตรียมเต็นทไปกางที่ชายทะเลทับสะแกเชนกัน (หลังรวมงานอายบอลตะวันลับทับสะแก)
☻HS9ELO บนแบบปลื้มๆ วา ผูวาฯ ขอใหสมาคมสมิหลาชวยสแตนบายชอง“ศูนยสงขลา” ชวงระหวางเวลา 18.00 – 10.00 น....หลายๆ คน
รองเยแสดงความดีใจ ตองชวยๆ กันสิคะ...อยาลืมวา เราเปน “ศูนยบูรณาการสื่อสารจังหวัดสงขลา” นะคะทานนายกฯ ☻ออ เกือบลืมตอนรับนองใหม
สมาชิกชมรมฯ มอ. 4 สถานีลาสุดนะคะ HS8LHS HS9QVD HS9QXC HS9RTE วางเวนภาระกิจก็เปดวิทยุสแตนบายกันบาง ขึ้นมา
เรียกขานไดทุกสถานี....ไมรูจักใครกอลองเรียก HS9MCY มาคุยไดตลอดเวลานะครับ☻ อีกสถานีไดคอลซายนหมาดๆ ทํางานแถวๆ ชั้น B บานอยู
แถวนามวง (อีกแลวหรอ...) นามเรียกขาน HS9RYY ใหมลาสุดเทาที่สืบทราบมา ไมทราบวาจัดหาเครื่องไวพรอมหรือยัง พรอมแลวกอแจงเกิด เอย เปด
สถานีไดเลยนะครับ...แลวอยาลืมหยอนใบสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ ละ ☻ ขอประชาสัมพันธขาว....ชมรมฯ มอ.รวมกับชมรมฯ ลดอุบัติเหตุบนทองถนน
เมืองหาดใหญ จะจัดแรลลี่สูธรรมชาติ ครั้งที่ 2 (รถมอเตอรไซด) เร็วๆ นี้ เพื่อนๆ ทานใดสนใจกิจกรรมดังกลาว โปรดเตรียมตัว ☻ ไมวาวิกฤตใดจะเกิดขึ้น
รถชน ไฟฟาดับ ฝนจะตก แผนดินจะถลม ระเบิดที่โนน-ที่นี่ ไฟไหม และเหตุการณสําคัญๆ ตางๆ เรา”ศูนยสงขลา” พรอมเปนสื่อกลางใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองไดทันที เพื่อนๆ หมุนคลื่นความถี่มาที่นี่กันนะคะ 145.6375 MHz. ☻ สมาชิกชมรมฯทุกคนหวงใยสมาชิกเพื่อนนักวิทยุสมัครเลน
อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ นะครับ มีอะไรเรียกขานไดตลอดเวลาทางชองศูนยสงขลา หรือจะ โทร.มากอไดนะครับ ☻
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เรื่อง "หามมิใหบุคคลใดใชหรือมีเครื่องวิทยุคมนาคม หรือสวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคมไวในความครอบครองโดยมิไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต"
ตามที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยใหเกิดกับประชาชนทั้งประเทศ แตเนื่องจากกลุมผูกอความไมสงบไดดําเนินการกอเหตุรายแรงขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยอาศัยเครื่องวิทยุคมนาคมหรือสวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคมเปนอุปกรณสวนหนึ่งในการกอเหตุการณราย
เพื่อใหเปนประโยชนแกทางราชการทหารในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงของชาติ กองทัพภาคที่ 4 มีความจําเปน
ที่จะตองใชอํานาจตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เพื่อกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปราม เพื่อระวังเหตุรายที่อาจ
เกิดขึ้นใน จ.นราธิวาส, ปตตานี, ยะลา, สงขลา และ จ.สตูล จึงมีคําสั่งหามมิใหผูใดใชหรือมีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือสวนแหง
เครื่องวิทยุคมนาคมเปนอุปกรณ ไวในครอบครองโดยมิไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และหรือเจาหนาที่ฝาย
ทหารเปนผูรับรองบุคคลนั้นๆ แลว รวมทั้งหามมิใหหางรานคาใด ที่จําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม มีเครื่องวิทยุคมนาคมไวใน
ครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือใชเพื่อกอความไมสงบ สนับสนุนหรือใหเปนประโยชนแกกลุมผูกอความไมสงบ โดยให
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจทําการตรวจคน เขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ไดทุกเวลา และยึดเครื่องวิทยุ
คมนาคมหรือสวนแหงเครื่องวิทยุคมนาคมที่ตองหามหรือมีไวในครอบครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใหเปนประโยชนแกผู
กอความไมสงบหรือเพื่อเปนประโยชนแกทางราชการไดจากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวในเบื้องตน จึงแจงประกาศมายัง
เจาหนาที่ฝายปกครองเพื่อทราบ และดําเนินการแจงใหสวนราชการตางๆ ตลอดจนประชาชนหรือหางรานคาในเขตพื้นที่
ประกาศใชอํานาจตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457 ไดรับทราบ โดยใหผูที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือสวนแหงเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ไมชอบดวยกฎหมายนําสงแกเจาหนาที่ฝายปกครอง หรือแจงจํานวนการมีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือสวนแหงเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ไวในครอบครองชอบดวยกฎหมายแกเจาหนาที่ฝายปกครองทองที่ นับแตวันทราบประกาศนี้ ถาผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประกาศเจาหนาที่ฝายทหารจะทําการควบคุมบุคคลนั้นไว ตามอํานาจในกฎหมายดวยกฎอัยการศึก ทั้งจะดําเนิน
คดีอาญาแกผูกระทําผิด ซึ่งความผิดที่ตองไดรับมีอัตราโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 จึงขอไดโปรดใหความรวมมือเพื่อปฏิบัติใหเปนตามเจตนารมณดังกลาวดวย
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2550
พล.ท. วิโรจน บัวจรูญ
( วิโรจน บัวจรูญ )
แมทัพภาคที่ 4
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• ผูวาสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนยสงขลา(5 มกราคม 50)

กิจกรรมประจําป 2549-50 ที่ผานมา
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
•

อยาลืมติดตาม ขาวกิจกรรมชมรม ฯ จะเปนที่รวมบทความ
ทั้งทีม
่ ีสาระบาง ไมมีสาระบาง แตเพื่อเปนการกระเซาเหยา
แหย เพื่อนฝูงในหมูแฮม อีกทัง้ เปนการกระจายขาวสารให
เพื่อนสมาชิกไดรับรูขาวสารเชนเดียวกับขาวชมรมฯ ซึ่งไม
สามารถจัดทําไดทุกเดือน เพื่อนๆ มีขาวสารอะไร มาบอก
เราบางนะคะ ติดตามไดทุกวันศุกรที่

>>> http://www.amateurradio.psu.ac.th/news1.htm

http://www.amateurradio.psu.ac.th/news1.htm
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• งานปใหมชมรมฯ มอ.7 มกราคม 2550
UTH

• พิธีเปดศูนยบูรณาการสื่อสารจังหวัดสงขลา "ศูนยสงขลา"
Integrated Communication Centre of Songkhla [ICCS]
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550

ความถี่สแตนบาย:
ภาคราชการ รับ 142.425 MHz. สง 147.425 MHz.
ภาคสมัครเลน รับ 145.6375 MHz. สง 145.0375 MHz.
ภาคประชาชน(เครื่องแดง) 245.900 MHz.
โทรศัพท 0-7445-1099
จะมีการทดสอบสัญญาณทุกวันจันทร ดังนี้
ภาคราชการ เวลา 14.00 น.
ภาคสมัครเลน เวลา 15.00 น.(ขอใหประธานหรือตัวแทนชมรมฯ
มาทดสอบสัญญาณ)

• เชิญชวนนักวิทยุสมัครเลนทุกคน รวม “รณรงคขับขี่ปลอดภัย
รวมมือรวมใจสรางวินัยจราจร

♪ ปฏิทินขาวชมรมฯ ใน รอบ 2 เดือน ขางหนา ♣
31 มีนาคม 2550 ไปรวมงานอายบอลกลุมตะวันลับทับสะแก
8 เมษายน 2550 ชมรมฯ ประชุมใหญสามัญประจําป 2550
28 เมษายน 2549 ไปรวมงานอายบอลชมรมวีอารรอยเกาะ
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