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จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๒

จากพระราชดำรัสที่อัญเชิญมากล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าทรงสนพระราช
หฤทัยในด้านการศึกษาอย่างลึกซ้ึง   ทรงมองซ้ึงถึงปัญหาและแนวทางตลอดจนพรอ้มท่ีจะ
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนับสนุนการศึกษาในทุกๆ ด้าน ทรงทราบดีว่าเด็กและ
เยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญาที่จะเล่าเรียนแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์
และอีกประการหน่ึงก็คือทรงตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีจะมามีบทบาทและอิทธิพลต่อแนวคิด  จิตใจและการดำเนินชีวิตของประชาชน
อย่างมาก   การจะก้าวให้ทันวิวัฒนาการ และความเจริญสมัยใหม่เหล่าน้ี  ส่วนหน่ึงจำเป็นต้อง
ส่งคนไปศึกษาและดูงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว  เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนาในวทิยาการตา่งๆ ของประเทศ  พร้อมกับจัดเตรียม
ความรู้ข้ันพ้ืนฐานสำหรับผู้ท่ีจะเข้ามารองรับความรู้เหล่าน้ัน  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  ซ่ึงการให้ทุนแต่ละทุนได้มีวัตถุประสงค์ แตกต่างกันไป  อาทิ
ทุนมูลนิธิ “ภูมิพล”  ทุนมูลนิธิ “อนันทมหิดล”  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนการศึกษา-
สงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย  ทุนนวฤกษ์   ทุนการศึกษาพระราชทาน
แก่นักเรียนเฉพาะกรณี  เช่น ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา  ทุนพระราชทาน
แก่นักเรียนเฉพาะสถานศึกษา   รางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น เป็นต้น

พระราชดำรสั
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วฯ

“ ...การใหก้ารศกึษาแกค่นนีเ้ปน็ปญัหาของคนทกุคน
ไม่ใชข่องบคุคลใดบคุคลหนึง่  โดยเฉพาะตอ้งรว่มมือกันหลายฝา่ย
ระหวา่งผูท่ี้มีความรู ้ ผู้ท่ีมีเจตนาดตีอ่สงัคมและผูมี้ทุนทรพัย.์..”



           บรรณาธิการแถลง
               สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน

เนื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารได้จัดทำโครงการ “ถวายพระพรออนไลน์เฉลิม พระเกียรติ ๘๔ พรรษา”  ผ่าน
ทางเว็บไซด์ “www.weloveonline.com”    ต้ังแต่วันน้ีถึงส้ินปี ๒๕๕๔  จึงขอบอกต่อให้สมาชิก
ร่วมกันลงนามถวายพระพร เพ่ือเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีท่ีพวกเรามีต่อพ่อหลวงของเรา

และในวโรกาสนี้สมาคมฯ จึงจัดทำโครงการ “๘๔ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี
ชาวจันท”์ และจัดโครงการทอดผา้ป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดใหม่
ต. ตลาด  อ. เมือง จ. จันทบุรี ในวันท่ี   ๓๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดเพ่ิมเติม
อ่านได้ที่หน้า ๑๑ - ๑๓  จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าครั้งนี้
สมาชิกท่านใดประสงค์ร่วมเดินทางไปโดยรถของสมาคมฯ โปรดติดต่อ คุณหัสดิน  สุขนทีธรรม
ผู้จัดการสมาคมฯ    ภายในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๔

ผ่านไปแล้วสำหรับการทำบุญในวันท่ี  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นคับค่ังไปด้วยผู้อาวุโสและสมาชิกมากหน้าหลายตา  ขอขอบคุณสมาชิกตามรายนาม
ทีป่รากฎในหนา้ที ่๑๔ ทีไ่ดบ้รจิาคเงนิเปน็ทนุการศกึษารวมทัง้สมาชกิทีร่่วมทำบญุเนือ่งใน
วันครบรอบปท่ีี ๔๗  ของสมาคมฯและทำบญุให้ผู้ร่วมก่อต้ังรวมถึงสมาชกิท่ีล่วงลับไปแลว้
สำหรับท่านสมาชกิท่ีไม่ได้มาร่วมงานสามารถดภูาพกจิกรรมในวนัดังกล่าว  และขอใหร่้วม
อนุโมทนาผลบุญกุศลท่ีกระทำในวันน้ันด้วยนะคะ  ขอขอบคุณ คุณสมชาย  นิลจินดา  บ.อาคเนย์
ประกันภัย จก.  และคุณอุดม  ชนะสิทธ์ิ  บ. ยูพีมาร์เก็ตต้ิง จก.  ท่ีบริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำ
จลุสารทา่นละ ๒๐,๐๐๐ บาท  และหอแวน่ทีม่อบสทิธสิว่นลดพเิศษ ๓๐% สำหรบัสมาชกิ
สมาคมฯ  นอกจากนี้ในเล่มเรามีเรื่องราวสมุนไพรของชาวจันทบุรีที่สำคัญคือ “พริกไทย”
มาเล่าสู่กันฟังให้เข้าใจถึง พริกไทยดำและพรกิไทยขาวมคีวามต่างกันอย่างไร

จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๓

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

               ขอบคุณค่ะ
           สุภาภร  รักวงษ์



จดหมายจาก “สวนบ้านแก้ว” (ตอนท่ี ๒)
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แต่แล้ววันเวลาแห่งความเบิกบานพระราชหฤทยั ณ “สวนไกลกังวล” ซ่ึงหาได้
ไมง่่ายนกัของทัง้สองพระองค ์  อันเนือ่งมาจากทีต้่องทรงรบัภาระอนัหนกัของแผน่ดนิ
จากภาวะเงินฝืดท่ีกำลังคุกคามระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จบส้ินลงในเช้าตรู่ของ วันท่ี
๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕  ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอยู่ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน แปรพระราชฐาน
ไปประทับแรม  ณ  พระตำหนักเปี่ยมสุข  สวนไกลกังวล   อำเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์    “คณะราษฎร” ได้เข้ายึดอำนาจ การปกครองแผ่นดินในพระนคร  และจับกุม
พระบรมวงศ์บางพระองค์ตลอดจนข้าราชการตำแหน่งสำคัญๆ ไว้เป็นตัวประกัน  จากน้ันได้
มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จพระราชดำเนินคืนสู่พระนครเป็น
พระมหากษัตริย์ท่ีอยู่ภายใต้ธรรมนูญการปกครองที ่“คณะราษฎร” ได้สร้างข้ึนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น  ไม่มีผู ้ใดทราบว่าจะรุนแรงเพียงใด แต่เมื ่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีรับสั่งถามความเห็นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
ผู้ทรงเป็นคู่ชีวิต  ก็ได้รับคำกราบบังคมทูลว่า “เข้าไปตายก็ไม่เป็นไร  ต้องมีศักด์ิศรี  มีสัจจะ”
การตัดสินพระราชหฤทัยอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
ท่ีทรงเลือกกลับเข้าพระนครให้ความร่วมมือกับ “คณะราษฎร” เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ของ
บ้านเมืองให้เข้าสู่ความสงบระงับเหตุท่ีอาจนำไปสู่การรบกันจนนองเลือด   คำตอบของ
พระองค์ในครั้งนี้มีส่วนทำให้พระราชสวามีทรงตัดสินพระราชหฤทัยได้อย่างเด็ดขาด
และที่สำคัญคือมีผลต่อประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย
ท่ีทำได้โดยไม่เสียเลือดเน้ือแม้แต่น้อย  ดังปรากฎในข้อความตอนหน่ึงในพระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีถึงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ซ่ึงเป็นเวลาหลังจากเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ ๒ เดือนว่า ...

ผศ. กุลวนิดา มาสุปรีด์ิ



“ ...ฉันต้องยอมรับว่าท้ังสมเด็จและหญิงอาภา (พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพรรณี
พระชนนีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ )  ควรจะได้รับ เกียรติศักด์ิอย่างสูงท่ีแสดง
ความกล้าหาญอย่างย่ิงเช่นน้ัน  เพราะเราทุกๆ คน ทราบดีว่าถึงเรายอมกลับกรุงเทพฯ ต่อไป
เขาจะฆา่เราเสยีก็ได้  ผู้หญงิสองคนนัน้ เขากล้ายอมตาย เสียดีกว่าท่ีจะเสยีเกียรติศักด์ิ
เม่ือเขาตกลงเช่นน้ัน  ฉันก็เห็นด้วยทันที...”

จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๕
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ขอขอบคณุ นายอดุม  ผลพฤกษา รองประธานฝา่ยการศกึษาและการกศุล
ทีไ่ดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มสีมาชกิเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ใหม ่ดงันี้

๑. นายอดุม  อ่องสทิธ์ิ  สมาชกิเลขที ่ต.๙๖๗  ท่ีอยู่ใหม ่ บา้นเลขที ่๑๑ หมู ่๘
ตำบลสองพีน่อ้ง  อำเภอทา่ใหม ่ จงัหวดัจนัทบรีุ ๒๒๑๒๐

๒. นายสถาพร  ฉัตรมาลัย สมาชิกเลขที่ ต. ๙๗๒ ปัจจุบันเป็น ผู้อำนวยการ-
ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อ. วังจันทร์ จ.ระยอง  ที่อยู่ใหม ่ สำนักงานกองทุน-
สงเคราะห์การทำสวนยาง  เลขท่ี ๒๗/๒ หมู่ ๕ ถนนรักศักด์ิชมูล อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

หมายเหตุ   พ.ต.อ. อรรถ  ผลิศกัดิ ์ สมาชกิเลขที ่๘๙๐  ไดม้าตดิตอ่ทีส่มาคมฯ แลว้  แตยั่ง
ไมไ่ดแ้จง้ทีอ่ยู่ปจัจบุนั

ประกาศ...สมาชิกเปล่ียนแปลงท่ีอยู่

*  เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๔  คุณชาญชัย  เซี่ยมเจริญ  และมัลลิกา  เซี่ยมเจียม
ได้จัดงานอุปสมบทบตุรชายคุณชาญณรงค ์  เซ่ียมเจียม  ท่ีวัดคมบาง มีสมาชิกสมาคมฯ
ไปร่วมอนุโมทนากนัหลายท่าน

*  คุณสมพร  ดุลณกิจ  รองประธานสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
สาขาจันทบุรี   จัดประชุมและสัมนาคณะกรรมการและสมาชิกผู้สูงอายุจาก จังหวัดจันทบุรี
ณ  นวลจันทร์รีสอร์ท  ต. ตะกาดเงา้  อ.ท่าใหม่  จ. จันทบุรี เม่ือวันท่ี     ๓๐ - ๓๑ พ.ค. ๕๔
มีผู้ร่วมประชุมและสัมนาจำนวนมาก

*  คุณดิเรก  ศุภวิวรรธน์  ประธานชมรมแกน่จันท์  จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าพบท่านธีรเทพ  ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เพ่ือปรึกษาหารอืขอคำแนะนำในการกอ่ต้ังชมรมฯ

ข่าวสารของบรรดาสมาชกิ
รายงานโดย คณุองอาจ  บญุการี

กรรมการทีป่รึกษาสมาคม



จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๗

*  นายสมคิด  พรชัยจันทร์เพ็ญ  สมาชิก ต ๗๘๔   ถึงแก่กรรมเม่ือ ๑๐ พ.ค. ๕๔
ต้ัง ศพสวดพระอภิธรรมทุกคืน เวลา ๒๐.๐๐ น. วันท่ี ๑๐ - ๑๔ พ.ค. ๕๔ ณ วัดจันทนาราม
ต. จันทนิมิต  อ.เมือง   จ.จันทบุรี   ฌาปนกจิศพ วันท่ี ๑๕ พ.ค. ๕๔  เวลา ๑๓.๐๐  น.
คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ นำพวงหรีดไปเคารพศพและร่วมแสดงความเสียใจ
กันจำนวนมาก

*  นายบุญส่ง  สิริกุล  สมาชิก ต ๙๙๕  ถึงแก่กรรมเม่ือ ๑๖ พ.ค. ๕๔  ต้ังศพสวด
พระอภิธรรมทุกคืน เวลา ๒๐.๐๐ น. วันท่ี ๑๘ - ๒๑  พ.ค. ๕๔ ณ วัดปะตงวนาราม     อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี  พระราชทานเพลิงศพ  วันท่ี ๒๒ พ.ค. ๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.   คณะกรรมการและ
สมาชิกสมาคมฯ นำพวงหรีดไปเคารพศพและรว่มแสดงความเสยีใจกันเป็นจำนวนมาก

- การจดัพมิพจ์ลุสาร ทีป่ระชมุไดพิ้จารณาผา่นรา่งจลุสารฯ ฉบบัที ่๓
- การตอ่อายสัุญญาเชา่อาคารสมาคม  ไดรั้บการตอ่อายุสญัญาเชา่เปน็เวลา ๒ ป ี๙ เดอืน
และเพิม่คา่เชา่รายเดอืน
- การปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารสมาคมมมีตอินมุตัหิลักการใหซ้อ่มแซมหลงัคาอาคารสมาคมฯ
- การดำเนนิงานของคณะอนกุรรมการทัง้ ๘ คณะ มกีารรายงานความคบืหนา้ของการดำเนนิ
งานของคณะอนุกรรมการฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬา และฝ่ายส่งเสริมสมาชิกฯ
- สรปุการจดังานทำบญุวนัครบรอบวนักอ่ตัง้สมาคมปทีี ่๔๗  ไดรั้บเงนิบรจิาคทนุการศกึษา
และเงนิร่วมทำบญุ จำนวน ๑๔๗,๔๐๐ บาท ค่าใชจ่้าย ๕๖,๔๗๕ บาท
- การพจิารณาสถานะการเงนิสมาคมฯ  บัญชีงบดลุและการพจิารณาอนมัุติค่าใชจ่้าย ขอนำ
เสนอรายละเอยีดในครัง้ตอ่ไป
- การพจิารณารบัสมคัรสมาชกิรายใหมแ่ละการจดัทำทะเบยีนสมาชกิใหเ้ปน็ปจัจบุนั  มี
สมาชกิรายใหมจ่ำนวน ๑๒ ราย และอยูร่ะหวา่งปรบัปรงุแกไ้ขทะเบยีนสมาชกิ
-การพิจารณาการดำเนินงานโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามอบให้คุณสุรดีประสานงาน
- การพจิารณาทนุการศกึษา  มตทิีป่ระชมุ อนมุตัร่ิางระเบยีบการใหท้นุการศกึษาและประกาศ
พร้อมแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการขอรบัทนุ

ประกาศ...สมาชิกถึงแก่กรรม

การประชุมคณะกรรมการ

วันท่ี ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ  บริหารสมาคมชาวจันทบุรีฯ
 คร้ังที ่ ๔/๕๔  มีประเดน็หลกั คือ



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๘

วันที ่๒๒ พ.ค. ๒๕๕๔
 วันถวายพวงมาลา สมเดจ็พระนางเจา้รำไพพรรณ ีพระบรมราชนีิในรชักาลที ่๗

วันที ่๒๒ พ.ค. ๒๕๕๔  รับมอบเงนิสนบัสนนุการจดัทำจลุสารฯ จากคณุสมชาย
บ.อาคเนยป์ระกนัภัย จก. และจากคณุสรุดี  พงษพ์านชิ เปน็ทนุการศกึษาและรว่มทำบญุ

กราบขอใหพ้ระเทพจนัทมนีุ  เจา้คณะจงัหวัดจนัทบรีุ เจา้อาวาสวดัใหม่
.เป็นประธานฝา่ยสงฆ์ในการทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา



จลุสารสมาคมชาวจนัทบรีุ  หนา้ ๙

วันท่ี ๒๘ พฤษาคม  ๒๕๕๔  ทำบญุเนือ่งในวนัครบรอบปท่ีี ๔๗ ของการกอ่ต้ังสมาคมฯ



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๐

พ่ีขอเล่าหน่อย
“สมุนไพรเมืองจันทร์”

พริกไทยท่ีนิยมปลูกท่ีจันทบุรี  พริกไทยท่ีนิยมปลูกท่ีจันทบุรีมี  ๒ พันธ์ุ คือ พันธ์ุมาเลเซีย
และพันธ์ุซีลอน

เล่าโดย   คุณสงกรานต ์ ภิบาลชนม์
                       กรรมการทีป่รึกษาสมาคมฯ

พริกไทยพันธ์ุมาเลเซีย     ขายท้ังพริกไทยอ่อน และพริกไทยแก่
พริกไทยพันธ์ุซีลอน     ส่วนใหญ่จะเก็บเป็นพริกไทยอ่อนขาย  พริกไทยเม่ือแก่เก็บมา
ต้องตีเอาผลออกจากช่อและตากแดด ประมาณ ๓ วัน  จึงได้เป็นพริกไทยดำ

พริกไทยดำ   เป็นพริกไทยแก่ออกตากแดดแห้งยังมีเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่
พริกไทยขาว   เป็นพริกไทยแก่ท่ีผ่านกระบวนการเอาเปลอืกออกเหลือแต่ เมล็ด  ซ่ึงทำได้
ท้ังเก็บใหม่ๆ ขณะท่ีเปลือกยังสดๆ มีท้ังสีเขียว   และพริกไทยสด เปลือกจะเป็นสีเหลืองแดง
โดยแช่น้ำให้เปลือกเน่าเปื่อยและล้างเปลือกออกให้เหลือแค่เมล็ดหรือพริกไทยที่แห้ง
แล้วนำไปแช่น้ำให้เปลือกเน่าเป่ือย  และล้างเปลือกออกเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ   : พริกไทยดำ คือ พริกไทยมีเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่
        : พริกไทยขาว คือ พริกไทยท่ีเอาเปลือกออกแล้วหรือคือเมล็ดพริกไทย

น่ันเอง



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๑

เน่ืองในวโรกาศมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว  สมาคมฯ จึงจัดทำโครงการดงักล่าวข้ึนเพ่ือการศึกษาของลูกหลานชาวจันท์และจัดพิธี
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา จำนวน ๘๔ กอง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ณ วัดใหม่  ต. ตลาด
อ. เมือง  จ. จันทบุรี  ในวันอาทิตย์ท่ี ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ท้ังน้ีสมาคมฯ
ไดก้ำหนดระเบยีบเพือ่วางหลกัเกณฑก์ารพจิารณา มอบทนุการศกึษาพรอ้มประกาศกำหนด
วัน - เวลาการมอบทุน ดังต่อไปน้ี

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาของสมาคมชาวจนัทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔

          คณะกรรมการบรหิารสมาคมชาวจนัทบุรีฯ พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการให้
ทุนการศึกษา  โดยอาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับสมาคมชาวจันทบุรีฯ
พุทธศักราช  ๒๕๓๓ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบการให้ทุนการศึกษาของสมาคมชาวจนัทบุรีฯ
           พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ นับแต่วันท่ีประกาศใชร้ะเบียบน้ีให้ยกเลิกระเบียบหรือประกาศอืน่ใดท่ีเก่ียวเน่ือง
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

๓.๑ บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเปน็ สมาชิกสมาคมชาวจันทบุรีฯ
๓.๒ เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับทุนการศึกษาจากทีอ่ื่น
๓.๓ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑดี์มาก แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ท่ีจะศึกษาต่อ
๓.๔ มีความประพฤตเิรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติดหรือต้องคดีทางอาญายกเวน้ลหุโทษ
๓.๕ในกรณีผู้ขอรับทุนเคยไดรั้บทุนจากสมาคมฯ จะต้องมีการรายงานผลการศกึษา

ในปีท่ีได้รับทุนครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้
ข้อ ๔ ลักษณะและเงือ่นไขของทุน

๔.๑  ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขอรับทุนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในแต่ละระดับมีดังน้ี
   - ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖             ทุนละ    ๒,๐๐๐บาท
   - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และระดับอาชีวศึกษา( ปวช.)        ทุนละ    ๓,๐๐๐ บาท
   - ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และปริญญาตรี  ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการ “๘๔ ทุนการศึกษา เด็กเก่ง เด็กดี ชาวจันท์”



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๒

๔.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณา
๔.๒.๑ผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ต่ำกว่า๘๐%หรือไม่ต่ำกว่า ๓.๐
๔.๒.๒ การพิจารณาเรียงลำดับคะแนนหรอืเกรดเฉล่ีย
๔.๒.๓ การให้ทุนจะให้ครอบครัวละ ๑ คน
๔.๒.๔ จำนวนทุนจะพิจารณากำหนดเปน็ประกาศในแตล่ะปี
๔.๒.๕ การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนนิการถือเป็นท่ีส้ินสุด

๔.๓ ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศกึษาต่อคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ ปีละ ๑ คร้ัง
ข้อ ๕ หลักฐานประกอบการพจิารณา

๕.๑ ใบขอรับทุนการศึกษาประจำปกีารศึกษา ขอรับได้ท่ีสมาคมฯและตอ้งกรอกด้วย
ตนเอง

๕.๒ หลักฐานแสดงผลการศกึษาต้องให้สถานศึกษาออกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ภาคเรียนท่ี ๑ และ/หรือ ๒  ประจำปีการศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลีย่ ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ สำเนาสูติบัตรของบุตร-ธิดา
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมชาวจนัทบุรีฯ

ข้อ ๖ กำหนดเวลา
            สมาคมฯ จัดทำประกาศวนัเปิด-ปิดวันรับสมัครก่อนวันมอบทุนล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน
พร้อมกำหนดวันประกาศรายชือ่ วัน เวลา สถานท่ี การมอบทุนการศึกษา
ข้อ ๗ การเพิกถอนสิทธิของผู้ได้รับทุนการศึกษา

๗.๑  ถึงแก่กรรม
๗.๒  ถูกออกจากสถานศกึษาโดยมีความผิดหรือประพฤติตนเส่ือมเสียหรือโดยมี

หลักฐาน แสดงจากผูป้กครองหรือ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการสถาน-
ศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

๗.๓ สละสิทธิ  โดยมีหลักฐานแสดงจากผูป้กครอง
ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔

รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก
   นายกสมาคมชาวจนัทบุรีฯ



ประกาศ
ทุนการศึกษาสมาคมชาวจนัทบุรีฯ ปี ๒๕๕๔

โครงการ “๘๔ ทุนการศกึษา เดก็เก่ง เดก็ด ีชาวจนัท”์
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส ๘๔ พรรษามหาราชา พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๓

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยู่หัว  คณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพ
พรรณี พระบรมราชนีิในรชักาลที ่๗   จึงจดัทำโครงการ  “ ๘๔  ทุนการศกึษา  เดก็เก่ง เดก็ดี
ชาวจนัท”์   เพือ่นกัเรยีน นกัศกึษาชาวจนัทบรีุทีเ่รยีนเกง่เปน็คนดขีองแผน่ดนิ  เพือ่ถวายเปน็
พระราชกุศล

สมาคมฯ กำหนดจะให้ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรีที่มีความ
ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๘๔ ทุน เป็นเง ิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนหนึง่หม่ืนบาท)  โดยมีข้อกำหนด ดังน้ี

     - ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
     - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และระดับอาชีวศึกษา( ปวช.) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
     - ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)และปริญญาตรี ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จึงขอให้ผู้ต้องการขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับทุนและ

รับใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ท่ี นายหัสดิน  สุขนทีธรรม ผู้จัดการสมาคมฯ หรือนายอุดม
ผลพฤกษา รองประธานอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและการกุศล  และให้ส่งใบสมัคร
ขอรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานฯ ถึงสมาคมชาวจนัทบุรีฯ ภายในวันท่ี ๑  กันยายน  ๒๕๕๔
หากพ้นกำหนดไม่มีสิทธิได้รับทุน

สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
และให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ได้รับทุนภายในวันท่ี  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องมารับทุนการศึกษาด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวผู้ได้รับทุน  มิฉะนั้น
ถือว่าสละสิทธ์ิ

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๔
 รองศาสตราจารย ์ดร. พิชนี ื โพธารามิก
            นายกสมาคมชาวจนัทบุรีฯ



แวดวงสมาชิก
ขอตอ้นรับสมาชกิใหมต่ลอดชพี ประจำเดอืน เมษายน ถึง มิถุนายน  จำนวน ๑๒ รายคอื

๑.  นายธนายตุ  เจรญิกลัป์ (๕๔-๑๓๗๖) ๒. นางประพศิ  พงษพ์านชิ (๕๔-๑๓๗๗)
๓.  นายโชต ิ  สิทธบุิศย์ (๕๔-๑๓๗๘) ๔.  พญ. สุรีย์  ฐิตะฐาน  (๕๔-๑๓๗๙)
๕.  นายราชติ  กฤตยารตัน ์ (๕๔-๑๓๘๐ ๖.  นางรจุา  เพ็ญตระกลู  (๕๔-๑๓๘๑)
๗.  นางศริิรัตน ์ เทศราช  (๕๔-๑๓๘๒) ๘.  นางนาร ี เจรญิยศ  (๕๔-๑๓๘๓)
๙.  พล.ต.ต. เทอดศกัดิ ์ รุจิรวงศ ์ (๕๔-๑๓๘๔) ๑๐. น.ต.โกมล ชอบชน รน.(๕๔-๑๓๘๕)
๑๑. นายพงศภั์ค  เอกวฒัน ์ (๕๔-๑๓๘๖) ๑๒. ศ.นพ. สุพัฒน ์ วาณชิย์การ(๕๔-๑๓๘๗)

จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๔

ชื่อ
๑.  คุณเบญจมาศ  รุจิรวงศ์และครอบครัว
๒. คุณไพรัช  พงษ์คุณาวุฒิ
๓. คุณสงกรานต์  ภิบาลชนม์
๔. คณุมานะ  นพพนัธ์
๕. คุณรุ่งโรจน์  รักวงษ์
๖. คุณสุภาภร  รักวงษ์
๗. คุณสุภาวดี  บุญเดช
๘. พล.ร.ต.สุวิทย์  บัวเผื่อน
๙. คุณดิเรก  ศุภวิวรรธน์
๑๐. พล.อ.กรีฑา  กรูมะสุวรรณ
๑๑. คุณวิไลวรรณ  ภพประเสริฐ
๑๒. ดร.จนัทราน ี สงวนนาม
๑๓. คุณมนัส  เกษรสิทธิ์
๑๔. ดร.ประชา  ตันเสนีย์
๑๕. คุณอัญชลี  หอมหวล

ทุนการศึกษาถาวร
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ทุนการศึกษา
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๑. ดร.พิชน ี โพธารามกิ ๕,๐๐๐ บาท
๓. พ.ต.ท.ประทีป เจริญกัลป์ ๒,๐๐๐ บาท
๕. คุณบุหงา  วงศ์สุโข  ๑,๐๐๐ บาท
๗. คุณองอาจ  บุญการี  ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุณธำรง  ชะระไสย์     ๑๐๐ บาท
๑๑. คุณโชติ  สิทธิบุศย์     ๑๐๐ บาท
๑๓..ผู้ไม่ประสงคอ์อกนาม ๓,๕๐๐ บาท

๒. คุณสุรดี  พงษ์พานิช ๕,๐๐๐ บาท
๔. คุณอำไพวรรณ อุตตะโมต       ๒,๐๐๐ บาท
๖. ศ.ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ  ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณลิลลี่  ลิมปะสุวัฒน์     ๕๐๐ บาท
๑๐. พล.ร.ต.สุวิทย์ บัวเผื่อน     ๑๐๐ บาท
๑๒. คุณอัญชลี  หอมหวล     ๑๐๐ บาท

รายนามผู้ร่วมทำบุญในวันครบรอบสมาคม

รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติม



จุลสารสมาคมชาวจันทบุรี  หน้า ๑๕



เชิญชวนพีน่อ้งชาวจนัทบรีุ
วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ขอเชิญชวน

สมาชิกร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาท่ี วัดใหม่ ต. ตลาด  อ. เมือง   จ. จันทบุรี
หรือจะร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กรุณาส่งเงินเข้า บัญชีสมาคมฯ และขอให้แจ้งวัตถุประสงค์มาให้ทราบด้วยค่ะ

กรุณาโอนเงนิ
บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทเวศน์

ช่ือบัญชี  นางพชินี  โพธารามกิ  นายมานะ  นพพนัธ์  นายอุดม  ชนะสิทธ์ิ
พ.ต.ท.ประทีป  เจริญกัลป์  เลขท่ีบัญชี  020-270507-4

และสง่สำเนาใบโอนเงนิ (Pay in)
และใบแสดงความจำนงบรจิาคมาท่ีสมาคมฯ

กรุณาส่ง

เจ้าของ
สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระบรมราชนีิในรชักาลที ่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.comหรอืpchroen1965@hotmail.com
พิมพท์ี ่บริษทั พร้ินท ์ซิต้ี จำกดั

๒๙/๔๕-๔๖ ถนนพระราม๑ แขวงรองเมอืง  เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศพัท ์๐-๒๒๑๕-๙๙๘๘


