
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และก าหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น 

ประจ าปี ๒๕๖๕  
-------------------- 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) โดยกำรมอบหมำยของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ในกำรประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
มีมติอนุญำตให้สมำคมวิทยุสมัครเล่นจัดกำรสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 
จ ำนวน ๔ สมำคม จัดกำรอบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จ ำนวน ๕ สมำคม 
และจัดกำรสอบเพ่ือรับประกำศนี ยบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นกลำงและขั้นสู ง จ ำนวน ๑ สมำคม  
ส ำนักงำน กสทช. จึงขอประกำศหลักเกณฑ์และก ำหนดกำรสอบ กำรอบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตร
พนักงำนวิทยุสมัครเล่น ประจ ำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชำติไทยหรือเชื้อชำติไทย 

 ๑.๒ การรับสมัคร 
 ๑.๒.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสอบฯ ให้ติดต่อได้ที่สมำคมวิทยุสมัครเล่น 
ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงก ำหนดกำรแนบท้ำยประกำศนี้  
  ๑.๒.๒  จ ำนวนกำรรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน แตไ่ม่เกิน ๗๕๐ คน   

 ๑.๓ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๑.๓.๑  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 

ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
   ๑.๓.๒  ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อของผู้สมัคร 

 ๑.๓.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กรของรัฐ 
 ๑.๓.๔  หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน หรือหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ หรือบัตร

ประจ ำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ำย (กรณีผู้สมัครอำยุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
 ๑.๓.๕ หลักฐำนใบตรำตั้งรับรองสมณศักดิ์ จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)  

 ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
  ๑.๔.๑  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ ฯ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บำท ประกอบด้วย 

  (๑)  ค่ำด ำเนินกำรสอบ ๑๕๐ บำท ประกอบด้วย ค่ำเช่ำสถำนที่จัดสอบ 
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ด ำเนินกำรโดยสมำคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญำตให้จัดกำรสอบ ฯ 

  (๒)  ค่ำธรรมเนียมกำรสอบคนละ ๑๐๐ บำท ค่ำใบสมัครและเอกสำรคู่มือ
แนะน ำกำรสอบ ๕๐ บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐ บำท ช ำระให้กับส ำนักงำน กสทช. (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
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 ๑.๔.๒ ให้สมำคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญำตให้จัดกำรสอบฯ จ ำหน่ำยใบสมัคร

ให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้น ำเงื่อนไขกำรสมัครเป็นสมำชิกหรือกำรบริจำคมำเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของกำร
จ ำหน่ำยใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรำยหนึ่งรำยใดมำกกว่ำผู้ที่มิได้เป็นสมำชิกหรือบริจำค 

๑.๕ หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 ๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ๑ แนบท้ำย

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตและก ำกับดูแลกิจกำรวิทยุสมัครเล่น  

 ๑.๕.๒ สอบภำคทฤษฎี จ ำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลำสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำท ี
 ๑.๕.๓ ก ำหนดให้ช่วงเวลำกำรสอบไม่เกิน ๕ คำบ 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถศึกษำได้จำกข้อสอบกลำงเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำน

วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจำกผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรจัดสอบ 
๑.๖ เกณฑ์การรับรองผล 
 ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบฯ ต้องได้คะแนนภำคทฤษฎี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ 

๒. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชำติไทยหรือเชื้อชำติไทย 
  ๒.๒ การรับสมัคร 
   ๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อได้ที่สมำคมวิทยุ
สมัครเล่น ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงก ำหนดกำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

  ๒.๒.๒ จ ำนวนกำรรับสมัครไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน 
 ๒.๓ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

 ๒.๓.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป 
   ๒.๓.๒  ทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อของผู้สมัคร 

 ๒.๓.๓  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กรของรัฐ 
 ๒.๓.๔  หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน หรือหนังสือรับรองของสถำนศึกษำ หรือบัตร

ประจ ำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ำย (กรณีผู้สมัครอำยุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
 ๒.๓.๕ หลักฐำนใบตรำตั้งรับรองสมณศักดิ์ จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)  

 ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
  ๒.๔.๑ ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมและสอบฯ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บำท ประกอบด้วย 
   (๑) ค่ำด ำเนินกำรอบรมและสอบ ๘๐๐ บำท ประกอบด้วย ค่ำเช่ำสถำนที่ 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ด ำเนินกำรโดยสมำคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญำตให้
จัดกำรอบรมและสอบฯ 
   (๒) ค่ำธรรมเนียมกำรสอบคนละ ๑๐๐ บำท ค่ำใบสมัครและเอกสำรคู่มือ 
อบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บำท ช ำระให้กับ
ส ำนักงำน กสทช. (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
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 ๒.๔.๒ ให้สมำคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญำตให้จัดกำรอบรมและสอบฯ จ ำหน่ำย 

ใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้น ำเงื่อนไขกำรสมัครเป็นสมำชิกหรือกำรบริจำคมำเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่ง
ของกำรจ ำหน่ำยใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรำยหนึ่งรำยใดมำกกว่ำผู้ที่มิได้เป็นสมำชิกหรือบริจำค 

๒.๕ หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบฯ 
  ๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวก ๑ แนบท้ำย

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทั ศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตและก ำกับดูแลกิจกำรวิทยุสมัครเล่น 

  ๒.๕.๒ สอบภำคทฤษฎี จ ำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลำสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นำท ี
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถศึกษำได้จำกข้อสอบกลำงเพ่ือรับประกำศนียบัตร

พนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจำกผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรจัดอบรมและสอบฯ 
๒.๖ เกณฑ์การรับรองผล 

    ๒.๖.๑ ต้องเข้ำรับฟังกำรบรรยำยตลอดหลักสูตร ๑ วัน 
  ๒.๖.๒ ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภำคทฤษฎี 

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๐ 

๓. การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และข้ันสูง 

๓.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๓.๑.๑  มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย 
 ๓.๑.๒  กรณีขั้นกลางเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่สอบ 

๓.๑.๓  กรณีข้ันสูงเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่สอบ 

๓.๒  การรับสมัคร 
 ๓.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดปรากฎในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๓.๒.๒  จํานวนการรับสมัครในแต่ละข้ันไม่น้อยกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐๐ คน 

 ๓.๓  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
  ๓.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 
  ๓.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์กร ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๓.๔ สําเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นและขั้นกลาง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 

๓.๔  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

๓.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ประกอบด้วย 
(๑) ค่าดําเนินการจัดสอบฯ ไม่เกินคนละ ๓๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่า 

สถานที่จัดสอบ และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับ 
อนุญาตให้จัดการสอบฯ 
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 (๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท และค่าใบสมัครคนละ ๕๐ บาท 
ซึ่งสมาคมฯ จะนําส่งให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

๓.๔.๒ ให้สมาคมฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัคร 
เป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่ง 
รายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค 

๓.๕  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 ๓.๕.๑   หลักสูตร   หัวข้อวิชาและวิธีการสอบเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ 

และ ภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๕.๒   การสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 
  (๑ )   สอบภาคทฤษฎีจํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ 

๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที (ไม่อนุญาตให้นําเครื่องคํานวณเลขชนิดโปรแกรมเข้าไปในห้องสอบ) 
  (๒)   สอบภาคปฏิบัติ 
   (ก)  สอบรับด้วยหูรหัสมอร์สเป็นภาษาอังกฤษ จํานวนคําที่ใช้ในการ 

ทดสอบ ๔๐ กลุ่มคํา ระยะเวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า ๕ นาทีครึ่ง กลุ่มคําละ ๑ คะแนน 
   (ข)  สอบรับด้วยหูรหัสมอร์สเป็นตัวเลข จํานวนคําที่ใช้ในการทดสอบ 

๑๐ กลุ่มคํา ระยะเวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า ๑ นาทีครึ่ง กลุ่มคําละ ๑ คะแนน ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบรับรหัสมอร์ส กําหนดโดยเทียบจาก ความเร็วมาตรฐานในการส่งคําว่า “PARIS” รวมกับกลุ่มคํา
เตรียมพร้อม “VVV” 

 ๓.๕.๓   การสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง 
  สอบภาคทฤษฎีจํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๒ ชั่วโมง (ไม่อนุญาต 

ให้นําเครื่องคํานวณเลขชนิดโปรแกรมเข้าไปในห้องสอบ) 
 ๓.๕.๔   ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาข้อมูลได้จากแบบทดสอบกลางสําหรับพนักงานวิทยุ 
สมัครเล่นขั้นกลาง และข้ันสูง หรือข้อมูลจากสมาคมฯ 

๔. ก าหนดวัน เวลา และรายช่ือสมาคมวิทยุสมัครเล่น 
 รำยละเอียดวัน เวลำ และรำยชื่อสมำคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญำตให้จัดกำรสอบ       
กำรอบรมและสอบฯ ปรำกฏในตำรำงก ำหนดกำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

๕. การประกาศผล  
ส ำนักงำน กสทช. จะประกำศผลเฉพำะรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์  ทำง www.nbtc.go.th หรือ

สอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๗๘๔๐,๗๘๔๕ หรือ Call Center ๑๒๐๐ 
    
   ประกำศ  ณ วันที่            ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                                                             (นำยไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) 

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ รักษำกำรแทน 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

 

http://www.nbtc.go.th/


ก าหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และก ำหนดกำรสอบ กำรอบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่น ประจําปี ๒๕๖๕ 

ลงวันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ล าดับที ่ ครั้งท่ี วันที่สอบ จ านวนที่รับสมัคร รายชื่อสมาคม ที่ต้ัง / ที่อยู่ส าหรับติดต่อ โทรศัพท์ 

๑. ๑/๒๕๖๕ 6 สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๗๕๐ คน สมำคมวิทยสุมคัรเล่นจังหวัดน่ำน
(HS5AN) 

70 หมู่ที่ 3 ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 55000 

๐9 8820 6017 
08 6117 9313 

๒. ๒/๒๕๖๕ ๑0 กันยายน ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๗๕๐ คน 
สมำคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุทัยธำนี 
(HS6AU) 

120/29 ถนนวงศาโรจน์ ตําบลอทุัยใหม่ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 

08 1740 7576 

๓. ๓/๒๕๖๕ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๗๕๐ คน 
สมำคมวิทยุ สมั ครเล่ นมหำสำรคำม 
(HS4AM) 

302 หมู่ที่ 14 คุ้มศรีสุขพัฒนา ตาํบลบรบือ  
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130 

08 6221 3738 

๔. ๔/๒๕๖๕ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๗๕๐ คน 
สมำคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ 
(HS5AC) 

112/1 หมู่ที่ 7 ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

๐8 1746 4625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

ก าหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และก ำหนดกำรสอบ กำรอบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่น ประจําปี ๒๕๖๕ 

ลงวันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ล าดับที ่ ครั้งท่ี วันทีอ่บรมและสอบ จ านวนที่รับสมัคร รายชื่อสมาคม ที่ต้ัง / ที่อยู่ส าหรับติดต่อ โทรศัพท์ 

๑. ๑/๒๕๖๕ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน 30๐ คน สมำคมวิทยสุมคัรเล่นจังหวัดล ำปำง
(HS5AM) 

367/2 หมู่ที่ 11 ตําบลปงแสงทอง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 52100 

๐8 8656 6678 
08 6115 9394 

๒. ๒/๒๕๖๕ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน 30๐ คน สมำคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น (HS4AK) 
251/6 ถนนเทพารักษ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40010 

0 4324 5284 
09 9012 3300  

๓. ๓/๒๕๖๕ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน 30๐ คน สมำคมนักวิทยุสมัครเล่นนครรำชสีมำ 
(HS3AN) 

1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ถนนสุรนารายณ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1321 1456 

๔. ๔/๒๕๖๕ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน 30๐ คน 
สมาคมวิทยุสมคัรเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร
(HS7AT) 

1000/26 ถนนสรศักดิ์ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

0 3441 1286 

5. 5/๒๕๖๕ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่เกิน 30๐ คน 
สมำคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม
(HS4AP) 

483 ถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 48000 

๐8 1746 4625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ก าหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และก ำหนดกำรสอบ กำรอบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่น ประจําปี ๒๕๖๕ 

ลงวันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ล าดับที ่ ครั้งท่ี วันที่สอบ จ านวนที่รับสมัคร รายชื่อสมาคม ที่ต้ัง / ที่อยู่ส าหรับติดต่อ โทรศัพท์ 

๑. ๑/๒๕๖๕ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๒๐๐ คน 
สมาคมวิทยสุมคัรเล่นแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เลขท่ี ๘/๑ ซอยสุขสวสัดิ๒์๕ แยก ๑-๑ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ 
(ตู้ปณ. ๒๐๐๘ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๑) 

๐๘ ๗๕๕๗ ๗๗๗๓ 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง 

แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และก ำหนดกำรสอบ กำรอบรมและสอบเพ่ือรับประกำศนียบัตรพนักงำนวิทยุสมัครเล่น ประจําปี ๒๕๖๕ 

ลงวันที่        ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ล าดับที ่ ครั้งท่ี วันที่สอบ จ านวนที่รับสมัคร รายชื่อสมาคม ที่ต้ัง / ที่อยู่ส าหรับติดต่อ โทรศัพท์ 

๑. ๑/๒๕๖๕ ๑5 ตลุาคม ๒๕๖๕ ไม่เกิน ๒๐๐ คน 
สมาคมวิทยสุมคัรเล่นแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เลขท่ี ๘/๑ ซอยสุขสวสัดิ๒์๕ แยก ๑-๑ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ 
(ตู้ปณ. ๒๐๐๘ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๑) 

๐๘ ๗๕๕๗ ๗๗๗๓ 

 


