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ปีท่ี ๑  ฉบับท่ี  ๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔



บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะท่านสมาชกิทุกท่าน

จุลสารฉบับนี้  เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่
๑ มกราคม  ๒๕๕๔  พวกเราจึงขออัญเชิญคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี ๗  องค์อุปถัมภ์ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ มาเป็นม่ิงขวัญและกำลังใจ
ของคณะกรรมการฯ  และเพ่ือเป็นการให้คำยืนยันต่อสมาชิกท้ังหลายว่า คณะกรรมการชดุน้ี
จะสรรสร้างความสามัคคี และให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกให้ดีที ่สุดเท่าที ่จะทำได้
สำหรับฉบับนี้ขอเริ ่มต้นด้วยคอลัมน์ “เรื ่องเก่า...เก็บมาเล่าใหม่” ซึ่งจะเล่าถึงประวัติ
ของสมาคมฯ และคอลัมน์ “น้ำใจ-ไมตรี” เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงน้ำใจของสมาชิก
ท่ีมีต่อสังคม  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะไดรั้บคำแนะนำ  ติ  ชม จากท่านสมาชกิท้ังหลาย
เพ่ือนำมาปรบัปรุงจุลสารฉบับต่อๆ ไป
                                                                                                     ขอบคุณค่ะ

       สุภาภร รักวงษ์
คณะผู้จัดทำ ท่ีปรึกษา รศ.ดร.พิชนี  โพธารามกิ  นายมานะ นพพันธ์  นายองอาจ  บุญการี
กองบรรณาธกิาร  น.ส.สุภาภร  รักวงษ ์   นายอุดม ชนะสทิธ์ิ     พ.ต.ท.ประทปี เจริญกัลป์

            นางดรณีุ  รุ่งเรืองผล    ผศ.มานพ  สุดสงวน   นางสรุดี  พงษ์พานิช
            นายประสงค ์ วังศิริไพศาล  นายหัสดิน สุขนทธีรรม    นายชาดสิ มินสาคร

สมเดจ็พระนางเจา้รำไพพรรณี  พระบรมราชนิ ีในรชักาลที ่7
องคอุ์ปถัมภ์ของสมาคมชาวจนัทบรีุ

คำขวัญ

          ข้าพเจ้ามีความเอาใจใส่ในความทุกข์สุขของชาวจันทบุรีอยู่เสมอฯ จึงมีความยินดีที่ได้มี
สมาคมชาวจันทบุรีตั้งขึ้นและเจริญรุ่งเรืองดีเพื่อผลประโยชน์ของชาวจันทบุรีที่จะได้มีโอกาสสังสรรค์
เชื่อมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   รวมทั้งยังได้จัดให้มีงานฉลองประจำปีเพื่อเก็บเงิน
บำรงุการกศุลอกีดว้ย  ซ่ึงเปน็สิง่ทีน่า่ชมเชยอยา่งยิง่
                 ขา้พเจา้ขอเชญิคณุพระศรรัีตนไตรใหอ้ำนวยพรใหส้มาชกิทกุๆ ทา่นจงมคีวามสขุ
ความเจรญิ และขอใหส้มาคมชาวจนัทบรีุจงเจรญิรุง่เรอืงเพือ่เกดิผลดตีอ่ส่วนรวมเสมอๆ ไป

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๒

กรุงเทพฯ



สวัสดีค่ะ สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีท่ีรักทุกท่าน

           ดิฉัน ขอกล่าวคำขอบคณุสมาชิกสมาคมชาวจนัทบุรีฯ ทุกท่าน
ท่ีได้มอบความไวว้างใจใหดิ้ฉันรับหน้าท่ีบริหารงานของสมาคมสบืต่อ
จากคณะกรรมการชดุเดิม ภาระหน้าท่ีการงานทีท่่านมอบใหน้ั้น ดิฉัน
ถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีต้องกระทำเตม็ความสามารถ   ถึงแม้ว่าปีท่ีแล้ว
สำนักงานทรพัย์สินฯ ได้เรียกคืนสิทธิการเช่าท่ีดินบริเวณตึกแถวทำให้

สารจากนายก

เงินรายได้ของสมาคมลดน้อยลงไปอย่างมาก  ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ
ทำให้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  การจัดทำโครงการยกย่องคนดีศรี
เมืองจันท์ และ การบำเพ็ญสาธารณกุศลต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ภารกิจของดิฉันในเบ้ืองต้น
จึงต้องดำเนนิการจัดหารายไดเ้พ่ือนำมาใช้ในการดำเนนิกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
        ดิฉัน ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารและที่ปรึกษา
สมาคมฯ  และพร้อมที่จะทำงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง  เสริมสร้างชื่อเสียงและเพิ่มพลัง
สามัคคีให้กับชาวจันทบุรี
                หากชาวจันทบุรีท่านใดมีข้อคิดเห็น คำช้ีแนะใดๆ   ดิฉันและกรรมการทุกท่าน  พร้อม
ท่ีจะรับฟังความหวังดีท้ังหลาย  และจะหาแนวทางทีดี่ท่ีสุดท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
พ่ีน้องชาวจันทบุรี   อีกท้ังจะพยายามทำให้สมาคมชาวจันทบุรีฯ ของพวกเรามีช่ือเสียงสืบต่อไป
อีกนานเทา่นาน

              ขอบคุณค่ะ

            รองศาสตราจารย ์ ดร.พิชนี  โพธารามิก
ประวัติโดยย่อ  “วิศวกรหญิงปริญญาเอกคนแรกของประเทศไทย”

-  เป็นบุตรคนโตของนางนงเยาว ์แซ่เอ๋ียว(คนท่าใหม่)และนายณรงค ์รักวงษ์(คนหนองบวั)
-  เป็นภรรยา ดร. อดิศัย  โพธารามิก  อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
-  จบปริญญาเอกวศิวกรรมไฟฟ้า จากประเทศสหรฐัอเมริกา
-  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สูงสุดท่ีได้รับ คือ มหาปรมาภรณช้์างเผือก (มปช.)
-  เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
-  ผู้พิพากษาสมทบศาลทรพัย์สินทางปญัญา และอ่ืนๆ
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แผนดำเนินการปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๑. เป้าหมาย
๑.๑   เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้รำไพพรรณฯี  เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวันพระราช

สมภพ ครบ ๑๐๗ ปี  วันท่ี ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔
๑.๒ ส่งเสรมิความสามคัคีและสานสมัพันธ์ระหว่างมวลสมาชกิ
๑.๓ เชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณคนดี ของเมืองจันทบุรี
๑.๔ จัดทัศนศึกษาแหล่งความรู้ต่าง ๆ ของจันทบุรี
๑.๕ จัดทำกิจกรรมสาธารณกศุลได้แก่ การถวายผ้ากฐินประจำป ีการมอบทนุการศึกษา

และอ่ืน ๆ
๑.๖ ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือความสามคัคีของชาวจันทบุรี

๒. กิจกรรม
๒.๑ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้รำไพพรรณฯี
๒.๒จัดการพบปะสมาชกิของสมาคม ๔ เดือนคร้ัง เพ่ือสร้างความสมัพันธ์อันดีและให้

ความรู้ด้านสุขภาพและการพลานามยัให้สมาชิก
๒.๓ จัดทำโครงการสรรหาคนดมีีคุณค่าต่อสังคม“โครงการ๘๔คนเกง่คนด ีศรีเมืองจันท์”
๒.๔ จัดทัศนศึกษาตามแหลง่ประวัติศาสตร์ต่างๆของจนัทบุรี เพ่ือให้ชาวจันทบุรีได้มี

ความรอบรูแ้ละความภาคภมิูใจในถิน่เกิด
๒.๕ สรรหาวัดท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และชำรุดทรุดโทรมเพ่ือถวายผ้ากฐินประจำปี
๒.๖ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ โดยพิจารณาลูก-

หลานของสมาชกิเปน็อันดับแรก
๒.๗ปรับปรุงซ่อมแซม สถานท่ีทำงานของสมาคมฯทีช่ำรุดทรุดโทรม ให้เป็นศูนย์กลาง

การพบปะของสมาชกิ
๒.๘ ปรับปรุงจุลสารสมาคมฯใหมี้คุณค่า และกำหนดออกประมาณปลีะ ๖ ฉบับ เพ่ือท่ี-

สมาชิกจะไดรั้บทราบขา่วของสมาคมฯ และเพ่ือนๆ สมาชิกอย่างรวดเร็ว
๒.๙ ปรับปรุงเว็ปไซดข์องสมาคมฯทีมี่อยู่  ๒  webคือ http://www.jantaboon.com

และ  http://www.chanassociation.org/  ให้เหลือเพียง ๑ เว็ปไซด์
๓. การจัดหาทุนเพ่ือโครงการต่างๆ  บรรลุเป้าหมาย
๓.๑ จัดงานสงัสรรค์ชาวจันทบุรี
๓.๒ รับบริจาคโดยตรงจากสมาชกิและบคุคลท่ัวไป
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เร่ืองเก่า.....เก็บมาเล่าใหม่

ประวัติสมาคม
                 สมาคมชาวจนัทบรีุได้รับอนุญาตการจดทะเบยีนสมาคมจากกระทรวงศกึษาธกิาร เม่ือ
วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๐๗  และจดทะเบยีนสันติบาลไดรั้บอนุญาตเมือ่วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน
๒๕๐๗  ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ในรัชกาลท่ี ๗  ทรงรับสมาคมชาวจนัทบุรีไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เม่ือวันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๐๘
และเสดจ็พระราชดำเนนิเปดิป้ายสมาคมชาวจนัทบรีุ เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๑๑
             อาคารสมาคมชาวจันทบุรี ฯ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา  สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ อดีตเป็น
เรือนท้าววรคณานันท์ ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งข้าราชสำนักฝ่ายในที่ได้รับความไว้พระราชหฤทัยยิ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานเรือนไม้หลังนี้  ต่อมาที่ดินและ
สิ ่งปลูกสร้างตกเป ็นกรรมสิทธิ ์ของสำนักงานของทร ัพย ์ส ินส่วนพระมหากษัตร ิย ์และ
พันเอกหลวงอาจสรศลิป์(ประพันธ์  ธนพุทธิ) ครอบครองอาศยัอยู่  บ้านน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ  ๒  ไร่คร่ึง
ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักสองชั้น มีรั้วด้านหน้าติดถนนศรีอยุธยา  ด้านหลังติดถนนพิษณุโลก
สมาคมฯ ได้ทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์การเช่า จาก พ.อ.หลวงอาจสรศิลป์ และจัดตั้งเป็นสำนักงาน
สมาคมชาวจนัทบรีุสืบต่อมา  นายกสมาคมทา่นแรก คือ พลตำรวจเอก ประเสรฐิ รุจิรวงศ์

แหลง่ทีม่า : http://www.jantaboon.com/history.html และ http://www.crownproperty.or.th

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงรับเป็นองค์ราชินูปถัมภ์สมาคมจันทบุรี
ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกรรมการ ณ พระตำหนัก วังศุโขทัย (๑๖ เมษายน ๒๕๐๘)

จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๕

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้าย
สมาคมชาวจันทบุร ี (๑ สิงหาคม  ๒๕๑๑)



จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๖

ที่
๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

(รศ.ดร.พิชน ีโพธารามกิ)
นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ

ประกาศ ที่ ๐๐๒/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมชาวจันทบุรี

ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

*******************************
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมชาวจันทบุรีพุทธศักราช ๒๕๓๓  หมวด ๓ ข้อ ๑๔

ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มวีาระการดำรงตำแหนง่ ตัง้แตวั่นที่
๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้:-

เลขทีส่มาชกิ
ต.๑๐
ต.๓๒
ต.๑๒๔
ต.๑๘๓
ต.๓๔๒
ต.๔๔๔
ต.๔๕๗
ต.๕๖๗
ต.๗๔๕
ต.๙๐๔
ต.๙๙๒
ต.๑๐๓๐
ต.๑๐๕๙
ต.๑๑๒๑
ต.๑๑๗๑

                ชื่อ
นางพริ้มเพรา  อุดมผล
ศ.วิโรจน ์ เลาหะพนัธุ์
นายสนิ  ศริิไสยาสน์
นายชาญ  เวสารชัชานนท์
นายนสิสยั  เวชชาชวีะ
นายนยิม  นยิมานสุร
นายสงกรานต ์ ภิบาลชนม์
นพ. ประกิต  เกษมศานติ์
ศ.ดร. สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ
นายวชัิย  วัฒนพงษ์
ดร.จันทรานี  สงวนนาม
พลเอกวชิา  ศริิธรรม
พล.อ.กรีฑา  กูรมะสุวรรณ
นายองอาจ  บญุการี
ผศ.ดร.สิริชัย  ประทีปฉาย

ที่
๒.
๔.
๖.
๘.
๑๐.
๑๒.
๑๔.
๑๖.
๑๘.
๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

เลขทีส่มาชกิ
ต.๒๕
ต.๙๘
ต.๑๕๘
ต.๒๑๑
ต.๔๔๓
ต.๔๕๐
ต.๔๕๘
ต.๖๗๙
ต.๘๘๒
ต.๙๘๔
ต.๑๐๑๒
ต.๑๐๔๑
ต.๑๑๐๒
ต.๑๑๕๓
ต.๑๑๗๘

                ชื่อ
นางไพเราะ  สนิธนุาวา
นายสมนึก  ม่วงมณี
ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์
นายประพนัธพ์งศ ์เวชชาชวีะ
นายประวฒัน ์ อุตตะโมต
พล.ร.ต.สุวิทย์  บัวเผื่อน รน.
นายธวชัชัย  อนามพงษ์
พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ
นายดเิรก  ศภุวิวรรธน์
พล.ต.อ.วาสนา  เพิ่มลาภ
ผศ.ไวกูณฑ์  ทองอร่าม
พล.อ.อ.ชูชาติ  ชวนชม
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์
ศ.ดร.สนุทร  บญุญาธกิาร
นายวนัชยั  เจรญิผล



จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๗

ประกาศ ท่ี ๐๐๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี

ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

*******************************
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมชาวจันทบุรีพุทธศักราช ๒๕๓๓  และมติประชุมใหญ่

สามัญ ประจำปี ๒๕๕๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจำป ี๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ ทำหนา้ทีต่า่งๆ ดงัตอ่ไปนี้:-

๑.  รศ.ดร. พิชนี โพธารามิก นายก
๒. นายมานะ นพพันธ์ อุปนายก ๑
๓. นายพงศ์ชัย เจริญยศ อุปนายก๒
๔. พ.ต.ท.ประทีป เจริญกัลป์ เลขาธิการ
๕. นายอุดม ชนะสทิธิ์ เหรัญญิก
๖. นางดรุณี รุ่งเรืองผล นายทะเบียน
๗. นายพิสิษฐ์ สินแจม่วาที ปฏิคม
๘. ผศ.มานพ สดุสงวน บรรณารักษ์
๙. น.ส.สุภาภร รักวงษ์ สาราณียากร
๑๐. พ.ต.ท.ธวัชชัย แสวงทรัพย์ ประชาสมัพนัธ์

คณะกรรมการ
๑๑. นายโกวทิย์ ทับทีสุ่ด ๑๒. นายบญุชนะ เจรญิผล
๑๓. น.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ๑๔. นายประสงค์ วังศิริไพศาล
๑๕. นายประสทิธิ์ ธนพัฒนากุล ๑๖. นายรงุโรจน์ รักษว์งษ์
๑๗. นางวิไลวรรณ ภพประเสริฐ ๑๘. นพ.วิวัฒน์ สรุพรสวสัดิ์
๑๙. รศ. วิสูตร กองจินดา ๒๐. น.ส.ศิริ            เหลืองดำรงค์ชัย
๒๑. นายสมชาย นิลจินดา ๒๒. นายสมบัติ ปัญญามติร
๒๓. นางสุรดี พงษพ์านชิ ๒๔. นายอรณุ อเนกบุญ
๒๕. นายอุดม ผลพฤกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

(รศ.ดร.พิชน ีโพธารามกิ)
นายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ



คณะกรรมการบรหิารสมาคมชาวจนัทบุรี
ในพระบรมราชนูิปถัมภ์สมเดจ็พระนางเจา้รำไพพรรณพีระบรมราชนีิในรชักาลท่ี ๗

ประจำป ี๒๕๕๔ -  ๒๕๕๕

พ.ต.ท. ประทีป  เจริญกัลป์
เลขาธกิาร

ผศ.มานพ  สุดสงวน
บรรณารักษ์

น.ส.สุภาภร  รักวงษ์
สาราณียกร

พ.ต.ท.ธวัชชัย แสวงทรัพย์
ประชาสมัพนัธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี  โพธารามิก
นายก

นายมานะ  นพพันธ์
อุปนายก ๑

นายพงศ์ชัย  เจริญยศ
อปุนายก ๒

นายอดุม  ชนะสทิธิ์
เหรัญญิก

นางดรุณี  รุ่งเรืองผล
นายทะเบียน

นายพสิษิฐ ์ สนิแจม่วาที
ปฏิคม

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๘



คณะกรรมการบรหิาร

นพ. วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์ รศ.วิสูตร  กองจินดานางวิไลวรรณ  ภพประเสริฐ

นายสมชาย  นลิจนิดา นายสมบัติ  ปัญญามิตรน.ส. ศิริ  เหลืองดำรงชัย

นายอรุณ  อเนกบุญ นายอุดม  ผลพฤกษานางสุรดี  พงษ์พานิช

นายโกวิทย์  ทับที่สุด นายบญุชนะ  เจรญิผล น.ส. เบญจมาศ  รุจิรวงศ์

นายประสงค์  วังศิริไพศาล นายประสทิธิ ์ ธนพฒันากลุ นายรุ่งโรจน์  รักวงษ์

จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๙



วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓
นายก  อุปนายก  กรรมการ (๒๕๕๒-๒๕๕๓) ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายกและกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ (๒๕๕๔-๒๕๕๕)

วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๓
อุปนายก  กรรมการถวายพานพุ่มดอกไม้ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๐



วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๕๔
นายก  อุปนายก  กรรมการชุดใหม่ (๒๕๕๔-๒๕๕๕) วันแรก ที่สมาคมชาวจันทบุรีฯ

วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๔   นายกสภา
ม.ราชภัฎรำไพพรรณี แสดงความยินดีกับ

นายกสมาคมชาวจนัทบรุฯี คนใหม่

วันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๔ นายกและคณะกรรมการรับมอบงาน

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๑

วนัที ่๗ มกราคม  ๒๕๕๔
นายกถวายช่อดอกไม้อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้า-

รำไพพรรณีฯ  ม.ราชภัฎรำไพพรรณี



คอลัมน์  “น้ำใจ - ไมตรี”

ตามท่ีสมาคมชาวจนัทบุรี ฯ มีวัตถุประสงคห์น่ึงท่ีสำคัญคือ การสนับสนุนเงิน-
ทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ซ่ึงมี บิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองเป็นสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี โดยสมาคมฯไดว้างโครงการทีเ่ก่ียวข้องกันไว้
๒ โครงการ ได้แก่

๑.  โครงการสง่เสรมิการศกึษาของเยาวชนชาวจนัทบรีุ
๒. โครงการจดัหาทนุสง่เสรมิการศกึษา
คณะกรรมการสมาคมฯ ทุกสมัยได้พยายามจัดหาเงินทุนการศึกษาด้วยการจัด

กิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการแข่งขันกอล์ฟ และจัดงานชุมนุมสังสรรค์  โดยคณะกรรมการบรหิาร
สมาคมฯ ได้รวบรวมเงนิทุนการศกึษาทีไ่ด้รับบริจาคมาตัง้แต่ปี ๒๕๐๘ - ๒๕๓๔  เป็นเงิน
๖๕๙,๐๔๕.๑๘ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์) เพื่อตั้งเป็น
“กองทุนถาวร” โดยใช้แต่ดอกผลในการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน และได้กำหนด
หลักเกณฑก์ารสมทบทนุการศกึษาไวดั้งน้ี

๑.  ทุนถาวร คือ ทุนทีผู้่ศรัทธาบรจิาคตัง้แต ่ ๕,๐๐๐ บาทขึน้ไป  ให้ระบช่ืุอตาม
ความประสงคข์องผูบ้รจิาค  เงนิตน้จะคงไว้ใช้แตด่อกผลเทา่นัน้

๒. เงินสมทบทนุถาวร  คือ  เงนิทีผู้่บริจาคแตล่ะครัง้  และแสดงความจำนงให้
สมทบเปน็ทนุถาวร เมือ่ยอดเงนิครบ  ๕,๐๐๐  บาท

๓.  เงินบรจิาคอืน่ๆ  คอื เงินท่ีมีผู้บริจาคระบใุห้เป็นทุนการศึกษา หรืออ่ืนๆ
นับตัง้แตปี่ ๒๕๑๑ ถึงปจัจบัุน (๒๕๕๓)  สมาคมฯ ได้มอบทุนการศกึษาทัง้สิน้

๑,๙๙๘ ทุน รวมเป็นเงนิ  ๒,๓๘๓,๙๐๐ บาท (สองลา้นสามแสนแปดหมืน่สามพนัเก้าร้อย
บาทถว้น)  ขณะนีส้มาคมฯ มีเงนิฝากประจำเปน็ “ทุนถาวรและเงนิสมทบทนุถาวร” จำนวน
๒,๑๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามรายชือ่ผู้บริจาค หน้า ๑๓ - ๑๔)  ซ่ึงดอกผลทีไ่ดรั้บไมเ่พียงพอกบั
การมอบทนุการศกึษาในแตล่ะปี

ดังนัน้  สมาคมฯ จึงใครข่อความรว่มจติร่วมใจจากมวลสมาชกิทัง้หลาย ในการ
ระดมทนุการศกึษา (เพ่ิมเตมิ) เพ่ือมอบใหลู้กหลานชาวจนัทบรีุ

“สมาชกิหรอืชาวจนัทบรีุท่านใด  มีจติศรทัธา
สามารถแสดงความจำนงบริจาคในแบบฟอร์ม

(ตามทีแ่นบมาพรอ้มจุลสารฉบบันี)้”
จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๒



รายพระนามและรายนามผูบ้รจิาคทนุการศกึษา
พ.ศ. ๒๕๑๑  ถึงปัจจบัุน

๑.  ผู้บริจาคทนุถาวร ๑๑๖ ราย
ท่ี รายพระนามทนุถาวร จำนวนเงนิ
๑. ทุนสมเดจ็พระนางเจา้รำไพพรรณี    ๖,๐๐๐
ท ี่
๒.
๔.
๖.
๘.
๑๐.
๑๒.
๑๔.
๑๖.
๑๘.
๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.
๓๒.
๓๔.
๓๖.
๓๘.
๔๐.
๔๒.

๔๔.

๔๖.
๔๘.
๕๐.
๕๒.
๕๔.

รายนามทุนถาวร
ทุนรุจิรวงศ์
ทุนคณุแมเ่ล็ก  พลูสวสัดิ์
ทุนศภุสทิธ์ิ  มหาคณุ
ทุนทศัน ์ ช่ืนศริิ
ทุนพสิมยั - ประยรู  เอ่ืยมศริิ
ทุนสมชาย  คุณปลืม้
ทุนบรรเจิด  ฉัตรไพฑูรย์
ทุนทว ี เจรญิพทัิกษ์
ทุนจนิดา - มยุรี  สมตระกลู
ทุนอภยั - ทองกอ้น  จนัทวมิล
ทุนสงัเวยีน  จนิดาเวช
ทุนสำราญ - สาล ี เบ้าสวุรรณ
ทุนไพเราะ  สนิธนุาวา
ทุนแดง - รัญจวน  วงศก์ล้าหาญ
ทุนอำนาจ  พานชิเจรญิ
ทุนสำเนา  ภิบาลญาต
ทุนนยิม - บญุเพิม่  นยิมานสุร
ทุนศริิศกัดิ ์- วารณุ ี ตนัสกลุ
ทุนอนศุกัดิ ์ มโนรมยภั์ทรสาร
ทุนชาล ี- ชมนาค  เพญ็พรรณศริิ
ทุนอำมาตย์เอกหลวง-
ราชภัณฑ์โภคากร
ทุนสบิโทกระแส-เพยีงรตัน์
ศาสตระสงิห์
ทุนประเสรฐิ  ภัทรพฤกษ์
ทุนจมุพล - พวงนอ้ย  โภคพบิลูย์
ทุนสมยั - ชม้อย  เทพวชัรานนท์
ทุนกองทุนแนวหลังเสริมกำลังแนวหน้า
ทุนสโมสรโรตาร ี จนัทบรูณ์

        จำนวนเงิน
๑๗๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๓๕๐
๑๑,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

ที่
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.
๓๓.
๓๕.
๓๗.
๓๙.
๔๑.
๔๓.

๔๕.

๔๗.
๔๙.
๕๑.
๕๓.
๕๕.

รายนามทุนถาวร
ทุนสลากกนิแบง่รฐับาลสงเคราะห์
ทุนอาทร  สงัขรวฒันะ
ทุนเฉดิฉนัท ์ เวชชาชวีะ
ทุนอดุม - พริม้เพรา  อุดมผล
ทุนประกติ - อำไพพรรณ อุตตะโมต
ทุนอุทัย  หิริสัจจะ
ทุนดสุติ  ตรัีตนส์วุรรณ
ทุนวรัิตน ์ การณุยวณชิ
ทุนธรรมนญู  ศภุผล
ทุนเตบิ - ปราณ ีเภกะสตุ
ทุนจาร ุ- วิทูร  ลาชโรจน์
ทุนหรุ่น  รองรัตน์
ทุนไพโรจน ์ คลังสนิ
ทุนประวฒัน ์- ฤดนีาฎ อุตตะโมต
ทุนวโรทยั - ศริินาฎ  ภิญญสาสน์
ทุนไพฑูรย์  กิจการ
ทุนชาญ - สนาน  เวสารชัชานนท์
ทุนชชัวาล  วังศริิไพศาล
ทุนสมชาย - พยงุ  นลิจนิดา
ทุนบรษิทัรุจทิรายทอง จงัหวดัจนัทบรีุ
ทุนสอิง้  ปัญจมานนท์

ทุนศกัดิชั์ย - อนรัุตน ์ เศลารมย์

ทุนจลุมณ ี ผลภาษี
ทุนทายาทนายเผยีน  อยู่รอด
ทุนสโมสร  โรตารจีนัทบรีุ
ทุนวิจิตร  หัตถวิจิตรกุล
ทุน พล.ร.ต.สนอง-คุณหญงิอนนัต์
นสิาลกัษณ์

      จำนวนเงนิ
๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๑,๒๐๐
๕๕,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖๐,๕๐๐
๙,๐๐๐

๑๐,๐๕๐
๗,๒๐๐
๑๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๓



๒.  ผู้บริจาคสมทบทนุถาวร  ๘๑ ราย

ที่
๕๖.
๕๘.
๖๐.
๖๒.
๖๔.
๖๖.
๖๘.
๗๐.
๗๒.
๗๔.

๗๖.
๗๘.

๘๐.
๘๒.
๘๔.
๘๖.
๘๘.
๙๐.
๙๒.
๙๔.
๙๖.
๙๘.
๑๐๐.
๑๐๒.
๑๐๔.
๑๐๖.
๑๐๘.
๑๑๐.
๑๑๒.
๑๑๔.

๑๑๖.

รายนามทุนถาวร
ทุนรำเพย  ปราบไพรนิทร์
ทุนรวนิ  เวสารชัชานนท์
ทุนประสาท  อุดมผล
ทุนซวั  ทรัพยช์าตอินนัต์
ทุนดำรง  อยู่ภิรมภ์
ทุนทง่ใจ  พทัิกษศ์กัดิ์
ทุนเมธา  วิทย์วรานกูุล
ทุน ช.ทีเอ็ม  เจรญิไชยจนัทบรีุ
ทุนลิน้จี ่ โพธิท์อง
ทุนพล.ร.ต.สุวิทย์-เพ็ญศรี
บัวเผื่อน
ทุน น.ต.ใจ - เฉลิม  สดุรกั
ทุนลูกเสือชาวบ้านค่าย-
สวนกหุลาบวทิยาลยั
ทุนเจรญิ - สำเภา  คงคาลยั
ทุนไพบลูย์ - ปรัศนย์ี  สรรพกจิ
ทุนแตง่ - ปรีดา  ทองภกัดี
ทุนอำไพ  วรนิชเจริญธรรม
ทุนคณุแมร่าตร ี วีระชาตพิลี
ทุนนรัินดร ์- สมุาล ีประภาสวสัดิ์
ทุนนคิม -ตุ ๊ เจรญิยศ
ทุน พ.ท.ปราบ -เรณ ู เธียรสนุทร
ทุนวชัิย  วัฒนพงษ์
ทุนประเสรฐิ  เลาหพรทรพัย์
ทุนกลุม่ลูกตากสนิจนัทบรีุ
ทุนพงษพ์จน ์- รวงทอง  นภาศรี
ทุนจรูญ - อุบล  แจ่มเจริญ
ทุนคณุพอ่อุทัย  จนัทรงัษี
ทุนสำราญ  บญุภรัิกษ์
ทุนสนิ - จติรา  ศริิไสยาสน์
ทุนปรชีา - เตอืนใจ  อานมวฒัน์
ทุนเรอืตรสุีกรี-ประภารตัน์
รักษศ์รทีอง
ทุนองอาจ  บุญการี

        จำนวนเงิน
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๙,๙๙๙.๙๙
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕.๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ที่
๕๗.
๕๙.
๖๑.
๖๓.
๖๕.
๖๗.
๖๙.
๗๑.
๗๓.
๗๕.

๗๗.
๗๙.

๘๑.

๘๓.
๘๕.
๘๗.
๘๙.
๙๑.
๙๓.
๙๕.
๙๗.
๙๙.
๑๐๑.
๑๐๓.
๑๐๕.
๑๐๗.
๑๐๙.
๑๑๑.
๑๑๓.
๑๑๕.

รายนามทุนถาวร
ทุนประวทิย์  จงอทัุยไพศาล
ทุน บ. นภาศร ี พฒันา จำกดั
ทุนพชรพร
ทุนสโมสรไลออนต์ากสนิ จนัทบรีุ
ทุนอรณุ - ประไพ  แววเพชร์
ทุนสหชยั  เขาไรย่า
ทุนบญุสง่  ปิยะธรรมวฒิุกุล
ทุนปลด  สมาธมิงคล
ทุนสถาพร  ตัง้เจรญิศริิ
ทุนประมวล  เธียรประดษิฐ์

ทุนพนู - ผ่องใส  พงษพ์านชิ
ทุนการศกึษาธนาคารกรงุเทพ จำกดั

ทุนพล.ต.ท.ชนมเ์จรญิ-ประทมุ
สมบตัศิริิ
ทุนนายพฒัน ์- นางผอ่ง  สนิธรัุตน์
ทุนบริษัทมอสบอกซ่ิงโปรโมช่ันจำกัด
ทุนพพิฒัน ์- คิวลี  ปุสยานนท์
 ทุนสมพงศ ์- สอางค ์ พนัธส์วุรรณ
ทุนอาจารยเ์ฉล่ีย  พจิลกัษณ์
ทุนบริษัทยู่เซ่งเฮงมอเตอร์
ทุนปรญิญา  เอครพาณชิ
ทุนเพง้หล ี แซเ่อ๊ียว
ทุนมนสั  เกสรสทิธ์ิ
ทุนสมศกัดิ ์ หอมประเสรฐิ
ทุนรศิษิฎ ์- มาลนิ ี ชมเชิงแพทย์
ทุนสง่ - เจรญิ  บญุภรัิกษ์
ทุนคำนวณ - บหุงา  วงศส์โุข
ทุน น.พ.สมศกัดิ ์- ประพร์ี  เภกะสตุ
ทุนนำ้คา้ง  เรืองธรรม์
ทุนสมาน  หอมประเสรฐิ
ทนุมลูนธิ ิดร.พิชน ี โพธารามกิฯ

        จำนวนเงิน
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑.  ผู้บริจาคทนุถาวร ๑๑๖ ราย (ต่อ)

ยอดเงนิบรจิาครวมทัง้สิน้  ๒,๑๐๐,๐๐๐  บาท

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๔



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๕



เชิญชวนพีน่อ้งชาวจนัทบรีุ
ชาวจันทบุรีท่ีประสงค์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน   ซ่อมแซมอาคาร

สมาคมฯ   โครงการจัดทำจุลสารสมาคมฯ  หรือโครงการเพ่ือสาธารณกุศลต่างๆ ท่ีสมาคมฯ
กำลังดำเนินการ  กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชีสมาคมฯ ตามท่ีระบุไว้

เชิญชวนชาวจันทบุรีสนับสนุนโครงการ “๘๔ คนเก่ง คนดี ศรีเมืองจันท์”
ด้วยการเสนอชื่อ พร้อมส่งประวัติ  ภาพถ่ายและกิจกรรมต่างๆ อันก่อประโยชน์ต่อ
ชาวจันทบุรี  ท้ังน้ี ขอให้ติดตามหลักเกณฑ์ของการนำเสนอในฉบบัต่อไป...

กรุณาโอนเงิน
บญัชปีระเภทออมทรพัย ์ธนาคารซไีอเอ็มบไีทย (CIMB)สาขา เทเวศน์

ช่ือบญัช ี สมาคมชาวจนัทบรีุ  เลขท่ีบญัช ี 016-2-15664-0
และสง่สำเนาใบโอนเงนิ (Pay in)ท่ีระบวัุตถปุระสงคข์อง

การสนับสนุนมายังสมาคมฯ

กรุณาส่ง

เจา้ของ
สมาคมชาวจนัทบรีุ ในพระบรมราชนูิปถัมภ์สมเด็จพระนางเจา้รำไพพรรณี

พระบรมราชนิใีนรชักาลที ่๗ (ส.จ.บ.)
๒๒๖/๗ ถนนศรอียธุยา เขตดสิุต กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๘๑-๕๔๙๗  โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๑๑๙๕
http://www.chanassociation.org/ และe-mail: phichani2550@gmail.comหรอืprateep24@hotmail.com

พิมพท์ี ่บริษทั พร้ินท ์ซิต้ี จำกดั
๒๙/๔๕-๔๖ ถนนพระราม๑ แขวงรองเมอืง  เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๑๕-๙๙๘๘


