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สวัสดีค่ะ...ท่านสมาชิกทุกท่าน
จุลสารฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี ๒ แล้วนะคะในช่วงเดือนมีนาคมท่ี

ผ่านมา  สภาพอากาศบ้านเราแปรปรวน มีท้ังหนาวเย็น ร้อนและฝนตก
หนัก  อีกท้ังยังมีปรากฎการณ์แผ่นดินไหว �สึนามิ� ท่ีประเทศ ญ่ีปุ่น
และเกิดอุทกภัยท่ีภาคใต้ของเราอีก  ก็อยากให้พวกเรารวมพลังจิตส่ง
พลังใจให้ทุกๆ คนผ่านพ้นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายฟ้ืนคืนกลับปกติได้อย่างดี

สำหรับในเล่มน้ี ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  สมาชิกสมาคมได้ฝากเร่ืองเล่าท่ีแสดงถึง
ความเป็นราชขัตติยานีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ในรูปแบบของจดหมายจาก
�สวนบ้านแก้ว�  ท่ีจะทยอยนำมาสู่สายตาของท่าน  ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ และภาพ
การเข้าเย่ียมพ่ีๆ ท่ีมีประสบการณ์สูง ซ่ึงได้ให้คำแนะนำอันมีค่าต่อพวกเรา

นอกจากน้ีเร่ืองสำคัญย่ิง ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาคม
ชาวจันทบุรีฯ จะมีการทำบุญเล้ียงพระ(จากวัดราชาธิราช) เพ่ือความเป็นสิริมงคลสมาคม
ที่ก่อตั้งมาครบ ๔๗ ปี และเป็นการอุทิศผลบุญกุศลให้อดีตนายก  สมาคม ๒ ท่าน
พล.ต.อ.ประเสริฐ  รุจิรวงศ์  และ ดร.ประกิต  อุตตะโมต  พร้อมท้ัง สมาชิกท่ีล่วงลับไปแล้ว
จำนวน ๓๓๕ ท่าน  และเราขอแจ้งให้ทราบว่า  ขณะน้ีเรามีสมาชิกท่ีติดต่อไม่ได้อยู่ถึง ๙๐
ราย (รายช่ือตามใบแทรก)  ญาติมิตรท่านใดรู้จัก  กรุณาแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ทราบด้วย
           สุดท้าย  เราขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้กรุณาสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม
โดยการมอบเงินทุนการศึกษา �ทุนถาวร� และอื่นๆ คือคุณนิคม เจริญยศ (๑๐,๐๐๐บ.)
คุณภูวดล อ้ึงบริบูรณ์ไพศาล (๑๐,๐๐๐บ.) และคุณวโรทัย  ภิญาญาภาสน์ (๒,๘๐๐บ.)

อย่าลืมนะคะถ้าประสงค์จะแนะนำหรือให้ข้อมูลใดๆ  อันเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกหรือชาวจันทบุรีแล้ว แจ้งมาได้ท่ีสมาคมตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏ
                                                                                                        ขอบคุณค่ะ

       สุภาภร รักวงษ์
คณะผู้จัดทำ ท่ีปรึกษา รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  นายมานะ นพพันธ์  นายองอาจ  บุญการี
กองบรรณาธิการ น.ส.สุภาภร  รักวงษ์    นายอุดม ชนะสิทธ์ิ     พ.ต.ท.ประทีป เจริญกัลป์

               นางดรุณี  รุ่งเรืองผล    ผศ.มานพ  สุดสงวน   นางสุรดี  พงษ์พานิช
               นายประสงค์  วังศิริไพศาล  นายหัสดิน สุขนทีธรรม    นายชาดิส มินสาคร
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จดหมายจาก  �สวนบ้านแก้ว�
ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์

หนูดีจ๊ะ...
เช้าวันนี้อากาศสดชื่นเย็นสบายด้วยสายลมอ่อนๆ
ท่ีโชยมาพร้อมกล่ินหอมหวานของดอกปีบท่ีร่วงพราว
บนพ้ืนหญ้า  ฉันเหลือบมองปฏิทินบนโต๊ะทำงานพบ
ว่าเป็นวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันท่ีคนไทย
รับทราบเพียงว่าเม่ือ ๗๙ ปีท่ีแล้ว ในวันและเดือนเดียว
กันนี้ได้มี �คณะราษฎร� ซึ่งประกอบด้วยทหารบก
ทหารเรือ  และพลเรือน ทำการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบการปกครองท่ีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไร้การนองเลือด  อันแตกต่างจากท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศส
และประเทศรัสเซีย  แต่จะมีคนไทยสักก่ีคนท่ีทราบว่าความสงบเรียบร้อยในการเปล่ียน
แปลงการปกครองครั้งนั้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประกอบกับพระอุปนิสัยท่ีเข้มแข็งเด็ดเด่ียวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินี  จึงทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากสภาวะสงครามกลางเมืองท่ีนำไปสู่ความ
สูญเสียท้ังชีวิตเลือดเน้ือและทรัพย์สิน เฉกเช่นท่ีปรากฏในประเทศตูนิเซีย  อียิปต์  ลิเบีย
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ถึงหนูดีจะย้ายไปอยู่ท่ีประเทศออสเตรเลียต้ังแต่เรียนจบปริญญาตรี  แต่ยังพอจำได้
ใช่ไหมจ๊ะว่าสมัยท่ีเราเป็นเด็กนักเรียนประถมโรงเรียนเดียวกัน  พอปิดเทอมใหญ่ ครอบครัว
ของเราท้ังสองจะพากันไปเท่ียวหัวหิน  และมีสถานท่ีหน่ึงซ่ึงเม่ือเราน่ังรถผ่านก็จะต้องไหว้
ทำความเคารพ คือ �วังไกลกังวล�  เพราะเป็นสถานท่ีซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักข้ึน  เพ่ือทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินแปร
พระราชฐาน  โดยทรงเรียกสถานท่ีน้ีว่า  �สวนไกลกังวล�  ซ่ึงพระองค์ทรงได้ช่ือน้ีมาจาก
พระราชวังซองซูซีในประเทศเยอรมัน  ซองซูซี(Sans Souci)  เป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีแปลเป็น
ภาษาอังกฤษได้ว่า  Without Care ก็คือ ไม่มีกังวล น่ันเอง...
(อ่านต่อฉบับหน้าค่ะ...)

และบาห์เรน ซ่ึงหนูดีคงทราบข่าวจากส่ือต่างๆ แล้ว

พระราชวังไกลกังวล



แหล่งประวัติศาสตร์...ท่ีน่าภูมิใจ

วัดพลับ วัดเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี จันทบุรี

วัดพลับ  ต้ังอยู่ท่ีตำบลบางกะจะ ห่างจากค่ายเนินวงประมาณ ๑ กิโลเมตร สังเกต
ป้ายบอกทางเข้าทางซ้าย  ตามหลักฐานทางโบราณคดี
สันนิฐานว่าพื ้นที ่ชุมชนวัดพลับและบ้านบางกะจะ
คงมีอายุในราว พ.ศ. ๒๓๐๐  เป็นบริเวณที่กองทัพของ
พระเจ้าตากสินมหาราชได้ใช้พักไพร่พลก่อนที่จะยกพล
ไปกู้ชาติในช่วงระยะเวลาเพียง ๙๔ วัน  ส่ิงท่ี ก่อสร้างภายใน
วัดมีด้วยกันหลายสมัย เช่น ตู้พระไตรปิฎก ไม้ลงรักปิดทอง
เขียนลายรดน้ำ ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย  เจดีย์ทรง
ปรางค์สร้างเมือ พ.ศ. ๒๔๔๑ หอไตรกลางน้ำเป็นอาคาร
ไม้เสารองรับหลังคาเป็นของเดิมเขียนลายรดน้ำปิดทอง
อายุเก่ากว่าสมัยก่อนอยุธยาได้รับการซ่อมคร้ังล่าสุด เม่ือ
พ.ศ. ๒๕๑๘
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เจดีย์ทรงปรางค์

หอไตร กลางน้ำ
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จากพ่ี...สู่...น้อง ด้วยความผูกพัน

ท่านองคมนตรี ให้คำแนะนำ สรุปได้ว่า �เมืองจันท์มีเร่ืองท่ีต้องพัฒนาหลายเร่ือง
แต่พวกเราต้องจับกลุ่ม �ต้องสุมหัวกันคิด�  ต้องสร้างจิตสำนึกและต้องแสวงหาความ
ร่วมมือ  คนจันทบุรีหลายคนมีอำนาจ  หลายคนมีเงิน อยากให้เมืองจันท์เป็นเมืองวิเศษ
เราต้องช่วยกัน  อะไรท่ีเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายต้องช่วยกันพัฒนา เช่น ทุเรียนทำอย่างไร
ไม่ให้มีกล่ิน สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีไม่มีทุเรียนปลูกเลยสักต้น แต่กลับประชาสัมพันธ์เสนอ
ขายทุกเรียนไปได้ท่ัวโลก  ดังน้ันชาวจันท์ จึงต้องช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟูส่ิงดีๆ ของเมืองจันท์
และประกาศให้สังคมได้รับรู้   หากปากบอกว่าเป็นคนจันทบุรีแต่ไม่ช่วยทำอะไรให้เป็น
ประโยชน์หรือหากบอกว่า �รักเมืองจันท์ ไชโย�  อย่างนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่มีสาระ
การพัฒนาเมืองจันท์อย่าไปคิดทำอะไรท่ียุ่งยาก  อย่าคิดใหญ่โตหาสวรรค์วิมาน ถ้าทำไม่ได้
ก็ไม่มี ประโยชน์ อยากให้ยึดหลักการคิดแบบง่ายไปหายาก  เร่ิมต้นจากทุนน้อยไปก่อน
จะทำอะไรขอให้ทำให้จริง  จะคิดสัก ๒๐ โครงการก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้มีผลงานออกมา
เป็นรูปธรรมสัก ๒ - ๓ อย่าง สังคมก็จะเห็นว่าสมาคมมีความต้ังใจและทำสำเร็จได้

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฯ ได้นำคณะกรรมการ
เข้าเย่ียมคารวะ ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี ท่ีทำเนียบองคมนตรี
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นายชาญ  เวสารัชชานนท์  เป็นนายกสมาคมชาว จันทบุรีฯ คนท่ี ๓   (พ.ศ. ๒๕๓๙
- ๒๕๔๓)  ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมตลอดมา  แม้ว่าจะพ้นจาก
ตำแหน่งมาหลายปีแล้วก็ตาม ในวันที่เข้าพบท่านได้ให้คำแนะนำสรุปได้ว่าในการ
ดำเนินงานของสมาคมให้คำนึงถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน  และ
ให้กระจายไปสู่ ชุมชนด้อยโอกาสเป็นสำคัญ  เช่น การให้ทุนการ ศึกษานักเรียนท่ีขาดแคลน
เป็นต้น  และทำกิจกรรมท่ีเป็นบุญกุศลต่อตนเองและชาวจันทบุรีโดยส่วนรวม  นอกจาก
น้ียังได้มอบหนังสือพร้อมแผ่น CD โอวาทส่ีของท่านเหล่ียวฝานแก่นายกและกรรมการ
สมาคม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงหากปฏิบัติตามได้
แล้วก็จะก่อให้เกิดกุศลผลบุญท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน

เม่ือวันท่ี ๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔  เข้าพบนายชาญ เวสารัชชานนท์



วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔  ประชุมท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารคร้ังแรก
แนะนำตัวกนัหน่อยคะ่
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วันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ประชุมท่ีปรึกษาและกรรมการบริหารคร้ังท่ี ๒/๕๔
มาประชุมกันแน่นขนัดไม่น้อยกว่าคร้ัแรก



วันท่ี ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๔ ประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ ท่ีจันทบุรี
หนาแน่นท้ังท่ีปรึกษา กรรมการและสมาชิก ๖๐ กว่าท่าน
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การประชุมคณะกรรมการ

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารสมาคมชาวจันทบุรีฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔  :-

-  การข้ึนทะเบียนอาคารสมาคม
-  ติดตามความคืบหน้าของการต่อสัญญาเช่าอาคาร
-  การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและแผนการดำเนินงานประจำปี๕๔-๕๕
-  การพิจารณาระเบียบการเงินท่ีค้างจากคณะกรรมการชุดเดิม
-  การพิจารณารับสมาชิกใหม่และการจัดทำทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
   และการพิจารณาระเบียบการว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีสมาคม
-  การเสนอช่ือ พล.อ.อ.ชูชาติ  ชวนชม อดีตนายกเข้ารับการคัดเลือกเป็น สว.
    สรรหา

วันท่ี ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหาร  สมาคมชาวจันทบุรีฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ :-

-  การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนใหม่ ช่ือ คุณพิชัย  ทรัพย์เกิด
-  ติดตามความคืบหน้าของการต่อสัญญาสมาคมท่ีหมดอายุสัญญาต้ังแต่ปีท่ีแล้ว
-  การกำหนดกิจกรรมสำหรับการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การ

        ดำเนินงานของสมาคมมีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน
-  การเสนอกิจกรรมหารายได้เพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกกลานชาว-

         จันทบุรีท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการพิจารณารับสมาชิกใหม่

บอกกล่าว...เล่าแจ้ง

วันท่ี ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารสมาคมชาวจันทบุรีฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔  ท่ีโรงแรมอีสเทอร์น จันทบุรี :-
    -  คำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย

๑.  คำส่ัง ๐๐๓/๕๔ แต่งต้ังประธานคณะอนุกรรมการ
๒. คำส่ัง ๐๐๔/๕๔ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายการท่องเท่ียวและการกีฬาฯ
๓. คำส่ัง ๐๐๕/๕๔ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๒

วันท่ี ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๔ (ต่อ)

๔. คำส่ัง ๐๐๖/๕๔  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและการกุศล
๕. คำส่ัง ๐๐๗/๕๔ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมสมาชิกสัมพันธ์ฯ
๖. คำส่ัง ๐๐๘/๕๔ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ
๗. คำส่ัง ๐๐๙/๕๔ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
๘. คำส่ัง ๐๑๐/๕๔  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๙.  คำส่ัง ๐๑๑/๕๔ แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินโครงการ ๘๔คนเก่งฯ
๑๐.คำส่ัง ๐๑๒/๕๔ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ

-  การต่อสัญญาเช่าสมาคม และการพิจารณารับสมาชิกใหม่
-  การจัดทำโครงการเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๘๔ พรรษา มหาราชา
๑.  โครงการ �๘๔ ทุนการศึกษาเด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์� โดยจะจัดผ้าป่า

สามัคคีเพ่ือการศึกษา ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๘๔ กองๆ ละ ๑๐,๐๐๐
บาท เพ่ือนำเงินบริจาคมาเป็น �กองทุนถาวร� และทุนการศึกษา ๘๔ ทุน รายละเอียด
จะแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป

๒. โครงการ �๘๔ คนเก่ง คนดี ศรีเมืองจันท์� รายละเอียดอยู่ท่ี  หน้า  ๑๓

การประชุมคณะกรรมการ

วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธีรเทพ ศรียะพัน



หลักเกณฑ์  โครงการ �๘๔ คนเก่ง คนดี ศรีเมืองจันท์�
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๘๔ พรรษามหาราชา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๓

๑.  หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีพระชนมายุครบ

๘๔ พรรษา  คณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนาง
เจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗  จึงจัดทำ �โครงการ ๘๔ คนเก่ง คนดี
ศรีเมืองจันท์�  เพ่ือประกาศเกียรติคุณคนจันทบุรี ท่ีท้ังดีท้ังเก่ง และทำประโยชน์ต่อผืน
แผ่นดินไทย
๒.  คุณสมบัติ

ผู้ได้รับการเสนอช่ือในโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
๒.๑  เป็นผู้ท่ีกำเนิดในจันทบุรี
๒.๒ ได้เคยหรือมีภูมิลำเนาในจันทบุรี
๒.๓ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือมี

                      คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒
๒.๔ เป็นผู้ประกอบกิจกรรมเป็นหลักแหล่งอยู่ในจันทบุรี
๒.๕ เป็นผู้ท่ีทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดจันทบุรี ยกเว้น ผู้ดำรงตำแหน่ง

                       กรรมการบริหารสมาคม  กรรมการสรรหา และกรรมการตัดสินไม่มี
                      สิทธิได้รับการคัดเลือก
๓.  การเสนอช่ือ  ต้องใช้แบบฟอร์มตามท่ีสมาคมกำหนด รายละเอียดติดต่อสอบถาม
และขอแบบฟอร์มฯ ได้ท่ีสมาคม
๔.  การพิจารณา    คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสิน
๕.  ระยะเวลาดำเนนิการ  ปี ๒๕๕๔ -  ๒๕๕๕



แวดวงสมาชิก
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ตลอดชีพ ท่ีจะมาช่วยสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับสมาคม

ชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓ ม.ค.- มี.ค.๕๔ มีจำนวน ๖๓ ราย ดังน้ี

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๔

๑.
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.
๕๗.
๕๙.
๖๑.
๖๓.

นางมณฑา  สุวรรณสิงห์
ผศ.บุญเทือง  โพธิ์เจริญ
นายพงษ์ศักด์ิ  สุขจิตต์
นายสุชิน  ประชุมกุล
น.ส. สุภาภร  รักวงษ์
น.ส. ศิริ เหลืองดำรงชัย
นางปทิตตา  ถนอมเกียรติ
นางสุมนา  สุรพรสวัสด์ิ
นางนิภาพ  อมรรัตสุชาติ
นายพิชิต  ปัญญาพันธ์
นายอุดม  ชนะสิทธ์ิ
นางบุญพอ  วงศ์จำปา
น.ส. ประยูร  แสงศร
น.ส. ธัญญารัตน์  สหเจริญพิทักษ์
น.พ. สมบูรณ์  วิธีเจริญ
นายสมบัติ  ปัญญามิตร
น.ส.จันตรี  อมรรัตนสุ
นางกุหลาบ  ปัญญามิตร
นายอนันต์  สุวรรณรัตน์
นางจุฑาทิพย์  ไชยเจริญ
นายดุสิต  ย่ิงไพบูลย์สุข
น.ส.วรรณรวี  เลิศลักษณ์พันธ์ุ
นางขนิษฐา  แซ่เหล้า
น.ส.เบญจมาศ  รุจิรวงศ์
นางสมลักษณ์  คงทอง
นายพงษ์ศักด์ิ  กษโณทัย
นางสิริวรรณ  คงเสนา
นางเรียมพร  ปานปรีชา
น.ส.บุศรินทร์  มัณยารมย์
นางอัญชลี  หอมหวล
นางธิดารัตน์  ประทุมราช
นายกำธร  บุญปลอด

ต.๑๓๑๓
ต.๑๓๑๕
ต.๑๓๑๗
ต.๑๓๑๙
ต.๑๓๒๑
ต.๑๓๒๓
ต.๑๓๒๕
ต.๑๓๒๗
ต.๑๓๒๙
ต.๑๓๓๑
ต.๑๓๓๓
ต.๑๓๓๕
ต.๑๓๓๗
ต.๑๓๓๙
ต.๑๓๔๑
ต.๑๓๔๓
ต.๑๓๔๕
ต.๑๓๔๗
ต.๑๓๔๙
ต.๑๓๕๑
ต.๑๓๕๓
ต.๑๓๕๕
ต.๑๓๕๗
ต.๑๓๕๙
ต.๑๓๖๑
ต.๑๓๖๓
ต.๑๓๖๕
ต.๑๓๖๗
ต.๑๓๖๙
ต.๑๓๗๑
ต.๑๓๗๓
ต.๑๓๗๕

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.
๕๖.
๕๘.
๖๐.
๖๒.

นายชาตรี  ปุณโณทก
นายสมศักด์ิ  จันทราวงศ์
นายธีระ  ไชยเจริญ
นางชวนทรัพย์  เลขนายนต์
น.ส.จำปี  เอ้ือกิจรุ่งเรือง
นางธิดาวรรณ  แนวพนิช
น.พ.วิวัฒน์  สุรพรสวัสด์ิ
พ.ต.ท.สถาพร อมรรัตนสุชาติ
นางสุนิพร  ปัญญาพันธ์
นายปัญญา  บัวสุวรรณ
นางปัถยาณี  วงศ์จำปา
นางศรีรัตน์  พูลสวัสด์ิ
น.ส.บุญจันทร์  วงษ์ทอง
น.ส.จันทร์เพ็ญ  เลิศลักษณ์พันธ์
นางวาสนา  วิธีเจริญ
นางวิไลวรรณ  ภพประเสรฐิ
นางเทียมลัคน์  บูรณะเรข
นางมนธิรา  จิตต์สุภาพ
นายยืนยง  วังศิริไพศาล
นายเดโช  แสวงการ
นายปภินวิช  เจ๋ียสกุล
นายประชา  แจ้งจิตต์
นายฤทธิศักด์ิ  ชนะสิทธ์ิ
น.ส.บุญลาภ  ปราบผล
นายสาโรจน์  คงทอง
นางอุพันธ์มณี  อนุรัตน์พานิช
นายนิรุต  อินสำอาง
นายสาธิต  ทรัพย์เจริญ
นายวีรวัฒน์  ทองพวง
น.ส.มาลี  เว้นบาป
นายยงยุทธ  สายันต์

ต.๑๓๑๔
ต.๑๓๑๖
ต.๑๓๑๘
ต.๑๓๒๐
ต.๑๓๒๒
ต.๑๓๒๔
ต.๑๓๒๖
ต.๑๓๒๘
ต.๑๓๓๐
ต.๑๓๓๒
ต.๑๓๓๔
ต.๑๓๓๖
ต.๑๓๓๘
ต.๑๓๔๐
ต.๑๓๔๒
ต.๑๓๔๔
ต.๑๓๔๖
ต.๑๓๔๘
ต.๑๓๕๐
ต.๑๓๕๒
ต.๑๓๕๔
ต.๑๓๕๖
ต.๑๓๕๘
ต.๑๓๖๐
ต.๑๓๖๒
ต.๑๓๖๔
ต.๑๓๖๖
ต.๑๓๖๘
ต.๑๓๗๐
ต.๑๓๗๒
ต.๑๓๗๔

และสมาชิกรายปี เดือนมี.ค. ๒ ราย ผศ.ประเสริฐ-ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีด์ิ

สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
นายเจริญ  พัฒนวรพันธ์ุ  ต.๗๙๓   ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี ๗   ก.พ. ๒๕๕๔



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๕



เชิญชวนพ่ีน้องชาวจันทบุรี
วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญชวนสมาชิกร่วม

ทำบุญ  เน่ืองในวันครบรอบก่อต้ังสมาคมชาวจันทบุรีฯ  และร่วมอุทิศผลบุญกุศลให้
สมาชิกท่ีล่วงลับไปแล้ว หรือร่วมทำบุญด้วยการส่งเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ และกรุณาแจ้ง
วัตถุประสงค์มาให้ทราบด้วยค่ะ

กรุณาโอนเงิน
บัญชีประเภทออมทรพัย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)สาขา เทเวศน์

ช่ือบัญชี  สมาคมชาวจันทบุรี  เลขท่ีบัญชี  016-2-15664-0
และส่งสำเนาใบโอนเงิน (Pay in)ท่ีระบุวัตถุประสงค์

ของการสนับสนุนมายังสมาคมฯ

กรุณาส่ง

เจ้าของ
สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๗ (ส.จ.บ.)
๒๒๖/๗ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๔๙๗  โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๑๑๙๕

http://www.chanassociation.org/ และe-mail: phichani2550@gmail.comหรือpchroen1965@hotmail.com
พิมพ์ท่ี บริษัท พร้ินท์ ซิต้ี จำกัด

๒๙/๔๕-๔๖ ถนนพระราม๑ แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๕-๙๙๘๘


