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วันเสารท่ี 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี  

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุร ี

ครั้งท่ี 2/2565 

วันเสารท่ี  28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 3 เมษายน 2565  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอใหที่ประชุมเพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ  

ประจำเดือน เมษายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง Website สมาคมฯ 

4.2 เรื่อง สลากออมสิน ครบกำหนด 

4.3 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 

4.4 เรื่อง งานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565 

4.5 เรื่อง มีผูสนใจติดตอขอเชา อาคารสโมสร (ชั้น 2  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงใหทราบ  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



หนา 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันอาทิตยท่ี 3 เมษายน 2565  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี 

วันอาทิตยท่ี 3 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการผูมาประชุม 

1. พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย  แสวงทรัพย  นายกสมาคมฯ 

2. ดร.อดุม   ชนะสิทธิ ์  กรรมการ / อุปนายก 1 

3. พ.ต.อ.สรุัชชัย  คงรอต   กรรมการ / อุปนายก 2 

4. นายวิพัฒน  พัฒนสิน   กรรมการ / เลขาธิการ 

5. นายพรศกัดิ ์  ลิ้มบุญยประเสริฐ  กรรมการ / เหรัญญิก 

6. นางสาวสริิรตัน  สุทธิ์วนิช  กรรมการ / บรรณารักษ 

7. นายกิตติเดช  จิ๋วสวัสดิ ์  กรรมการ / ปฏิคม 

8. นายเกษม  แกนจันทร  กรรมการ 

9. นายสุระฉัตร  อุดมทรพัยวัฒนา  กรรมการ 

 

กรรมการผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Zoom  

1. ผศ.ดร.อานุภาพ  รักษสุวรรณ  กรรมการ / ผูชวยเลขาธกิาร 1 

2. นางสาวอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย  กรรมการ / ผูชวยเลขาธกิาร 2 

3. นายจงกล  วิสุทธิสิงห  กรรมการ / นายทะเบียน 

4. นางสาวสราวรรณ รักษสุวรรณ  กรรมการ / สาราณียกร 

5. นางดรุณ ี  รุงเรืองผล  กรรมการ / ประชาสัมพนัธ 

6. ผศ.ดร.ธันวา  จิตตสงวน  กรรมการ 

7. พ.ต.อ.ไตรสิทธิ ์  โภคธรรมธนาชัย  กรรมการ 

8. นายนคร  เผือกนำผล  กรรมการ 

9. นายจงรัก  สุวโจ   กรรมการ  
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กรรมการผูรวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Zoom  (ตอ  

10. นายเชาวรตัน  เขมรัตน   กรรมการ 

11. นายมานะ  จิตบานชื่น  กรรมการ 

 

กรรมการผูไมมาประชุม / (ติดภารกิจ  

1. นายบุญชนะ  เจริญผล   กรรมการ 

2. นางสุรด ี  พงษพานิช  กรรมการ 

3. นายสมหมาย  สรรพคุณ  กรรมการ 

4. นายพงษศักดิ ์  สุขจิตต   กรรมการ 

5. นายประสงค  วังศิริไพศาล  กรรมการ 

 

กรรรมการท่ีปรึกษาผูมาประชุม 

1. พล.อ.อ.ชูชาต ิ  ชวนชม    

2. พล.อ.อ มานัต             วงษวาทย   

3. นายอรุณ  อเนกบุญย   

4. ผศ.มานพ  สุดสงวน 

5. นางศศิอาภา  สุคนธรัตน    

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 

พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพย (นายกสมาคมฯ แจงที่ประชุม  

1. เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส (โควิค-19  ที่กำลังระบาดอยางหนัก             

ทำใหมีสมาชิกสมาคมฯ หลายทานติด (โควิด-19  จึงขอใหสมาชิกทุกทานรักษาสุขภาพ 

2. เร ื ่อง แจงสมาชิกเสียชีวิต 1 ทาน คือ นางกรรณิการ จรูญนารถ และเสนอชื่อ             

นางสาวประไพ จรูญนารถ เพื่อรับรองสมาชิกในที่ประชุม 

3. เรื่อง เลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยหนา ดวยคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรีฯ 

ชุดปจจุบัน ใกลครบกำหนดตามวาระขอบังคับของสมาคมชาวจันทบุรีฯ นายกสมาคมฯ 

จึงไดจัดเตรียมบุคลากร เพื่อมาดำรงตำแหนงในคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ (ตอ  

4. นายกสมาคมฯ ไดเสนอที่ประชุมใหจัดทำประวัติของสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี 

จำนวน 50-100 เลม เพื ่อเปนของที ่ระลึกสำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ            

ในชุดปจจุบัน และเพื่อเปนอนุสรณใหแกสมาคมชาวจันทุบรฯี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันอาทิตยท่ี 3 เมษายน 2565 

  นายวิพ ัฒน พ ัฒนสิน กรรมการ/เลขาธ ิการ แจ งท ี ่ประชุม ร ับรองรายงานการประชุม              

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 3 เมษายน 2565 ณ หองประชุม สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 3 เมษายน 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอใหท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รายงานสถานะสมาชิกสมาคมฯ 

   จำนวนสมาชกิของสมาคมฯ 1,988 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

    ระหวางป 2564 มียอดสมาชิกเปลี่ยนแปลง (เพิ่มข้ึน 31 ดังน้ี  

     - สามัญสมาชิกเพิ่ม  31 คน 

     - อนุสมาชกิ   (ไมมีเพิ่ม  

     - ถึงแกกรรม    397      คน 

รวมสมาชิกของสมาคมฯ  1,591 คน 

 

ท่ีประชุมมีมติ รับทราบ และรับรองสมาชิกใหม 3 ทาน ดังน้ี 

1. นายวีรพงษ ทับเที่ยง  

2. นายสินชัย อนันตปรีชา  

3. นางสาวประไพ จรูณนารถ 

 

 

 

 

 

 



หนา 6 
 

3.2 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 -   

มีนาคม 2565  
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3.2 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 -   

มีนาคม 2565 (ตอ  
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3.2 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 -   

มีนาคม 2565 (ตอ  
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3.2 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 -   

มีนาคม 2565 (ตอ  
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3.2 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 -   

มีนาคม 2565 (ตอ  
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3.2 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 -   

มีนาคม 2565 (ตอ  

 
ท่ีประชุมมีมติ รับทราบ 
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3.3 เรื่อง สรุปคาใชจายในการจัดงาน ทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2564 

  เมื ่อว ันที ่ 11 ธ ันวาคม 2564 ที ่ผ านมา สมาคมฯ ไดจ ัดงานทอดผาปาสามัคคี               

ประจำป 2564 ณ วัดบางสระเกา ตำบลบางสระเกา อำเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

   - สมาคมฯ ไดมอบ ดั้งน้ี 

1. เครื่องวัดความดันตั้งโตะ  

2. เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟา  

3. เครื่องกรองน้ำ  

4. ปมน้ำอัตโนมัติ 

- โดยมีผูบริจาครวมทำบุญ เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 503,478 บาท  

  (หาแสนสามพันสี่รอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน  

- คาใชจายในการดำเนินงานจัดงาน ทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2564  

  เปนเงินทั้งสิ้น 25,510  บาท (สองหมื่นหาพันหารอยสิบบาทถวน  

ท่ีประชุมมีมติ รับทราบ 

 

3.4 เรื่อง รายงานการบริจาคเงินใหสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค 

   ในป 2564 มีผูบริจาคเงินใหสมาคมฯ โดยมีวตัถุปะสงค 1 รายการ ดังน้ี 

3.4.1 บริจาค เงินทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2564 เปนเงิน 503,478 บาท 

     - เบิกจาย 503,478 บาท (เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2564  

ท่ีประชุมมีมติ รับทราบ 
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3.5 เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมสมาคมฯ ประจำป 2565 (ตั้งแต มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565  

ปฏิทินกิจกรรมคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี ประจำป 2565 

วัน/เดือน/ป เวลา รายละเอียด สถานท่ี 

3 เมษายน 2565 

9.00 - 10.30 น. 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ  

ครั้งที่ 1/2565 

หองประชุม ชั้น 2

สมาคมชาวจันทบุร ี

กรุงเทพฯ 10.45 - 12.00 น. ประชุมใหญ ประจำป 2565 

12.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน  

(คณะกรรมการ / กรรมการทีป่รกึษา / สมาชกิ  
รานอาหารจันทรรพ ี

28 พฤษภาคม 2565 - พิธีทำบุญครบรอบ 58 ป สมาคมชาวจันทบุรฯี  

คณะกรรมการบริหาร พิจารณากิจกรรมตางๆ เชน 

มิถุนายน - ธันวาคม 

2565 

 - การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

ตามขอบังคับ 
กรุงเทพฯ 

 - พธิีวางพานพุม สมเดจ็พระนางเจารำไพพรรณ ี

จันทบุรี 
 - พธิีวางพานพุม สมเดจ็พระเจาตากสิน

มหาราช 
 - พธิีมอบทุนการศึกษา ประจำป 2565 
 - งานทอดกฐิน ประจำป 2565 
 - กิจกรรมเพื่อหารายได (เพิ่มเติม  กรุงเทพฯ 
 ฯลฯ  

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (ชุดใหม เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

ท่ีประชุมมีมติ รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

4.1 เรื่อง Website สมาคมฯ 

 



หนา 15 
 

4.1 เรื่อง Website สมาคมฯ (ตอ
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4.1 เรื่อง Website สมาคมฯ (ตอ

 
 

ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบในที่ประชุม เสนอให พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ปรึกษาหารือกับทีมงานเกี่ยวกับเว็ปไซต

และนำเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป จึงขอชะลอการพิจารณาทำเว็บไซตครั้งน้ีออกไปกอน 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

  ตามมติที ่ประชุมใหญ ประจำป 2564 เมื ่อวันที ่ 13 มีนาคม 2564 ไดเลือกและแตงตั้ง            

ดร.พิชัย ทรัพยเกิด ผู สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขทะเบียน 9185 เปนผู ตรวจสอบบัญชีสมาคมชาวจันทบุรี             

ประจำป 2564 น้ัน 

  ดร.พิชัย ทรัพยเกิด ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9185 ไดตรวจสอบงบการเงินของ 

สมาคมชาวจันทบุรี ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบรายรับรายจายสำหรับป

สิ้นสุดวันเดียวกัน  
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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4.2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล ประจำป 2564 และงบรายรับรายจายประจำป  

 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ 
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4.3 เรื่อง การเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดสินจาง (คาตอบแทน ประจำป 2565  

เนื ่องจาก ดร.พิชัย ทรัพยเกิด ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9185 เปนผู สอบบัญชี        

สมาคมชาวจันทบุรี ในป 2564 คาสินจาง (คาตอบแทน 10 ,000 บาท น้ัน ในป 2565 ดร.พิชัย ทรัพยเกิด 

ไดแจงใหทางสมาคมฯ ทราบวา นับตั ้งแตปดงบดุลป 2564 มีความประสงคที ่จะไมรับสอบบัญชี       

ใหกับสมาคมชาวจันทบุรี จึงแจงที่ประชุมใหทราบ และเลือกผูสอบบัญชีคนใหม 

 

โดยทางสมาคมฯ ไดจัดหาผูสอบบัญชีคนใหม คือ นายณัฏฐพล ผุสดีกุลไพศาล ผูสอบบัญชี       

ร ับอนุญาตเลขทะเบียน 13407 ค าส ินจ าง (ค าตอบแทน 9 ,000 บาท เปนผู สอบบัญชีให                

สมาคมชาวจันทบุรี (คนใหม  ประจำป 2565  

 

  ขอบังคับสมาคชาวจันทบุรี พุทธศักราช 2561 กำหนดดังน้ี 

ขอ 24 ใหมีการประชุมใหญปละครั ้ง และคณะกรรมการมีหนาที ่ เสนอระเบียบ         

วาระการประชุมใหญดังตอไปน้ี 

    (3 เลือกตั้งและกำหนดสิ้นจางผูสอบบัญชี  

ขอ 37 ผู สอบบัญชีตองไดรับเลือกตั ้งจากที ่ประชุมใหญหรือที ่ประชุมพิเศษและ                      

ตองไมเปนผูที่มีสวนไดสวนเสียในกิจการของสมาคม 

ขอ 38 ใหที ่ประชุมใหญหรือที ่ประชุมพิเศษ กำหนดสินจางใหแกผ ู สอบบัญชี         

ตามที่เห็นสมควรสำหรับป 2565 ตองเลือกผูสอบบัญชีและแตงตั ้งเปนผู สอบบัญชีสมาคม     

พรอมกำหนดคาจาง (คาตอบแทน  ตามขอบังคับกำหนด 
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4.3 เรื่อง การเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดสินจาง (คาตอบแทน ประจำป 2565  (ตอ  

 

 
 

ท่ีประชุมมีมติ เลือก นายณัฏพล ผุสดีกลุไพศาล ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียน 13407 เปนผูตรวจสอบบัญชีของ

สมาคมชาวจันทบุรี ประจำป 2565 โดยกำหนดสนิจาง (คาตอบแทน เปนเงิน 9 ,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี  

 5.1 เรื่อง จัดพิธีทำบุญสมาคมฯ 

กำหนดจัดพิธทีำบุญสมาคมฯ ครบรอบ 58 ป ในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

หลังเสร็จพิธีทำบุญสมาคมฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.2 เรื่อง งาน THE COLOR OF DURIAN&EASTEN FRUITS  

นางสาวอรมพรรณ  เมธาทรงสถิตย (กรรมการ ไดขออนุญาตแจงข าวประชาสัมพันธ              

ใหสมาชิกทราบ ในชองทางออนไลนของสมาคมฯ เกี่ยวกับงาน “THE COLOR OF DURIAN&EASTEN 

FRUITS” ที ่จะจ ัดข ึ ้นระหว าง ว ันท ี ่  11-15 พฤษภาคม 2565 ณ THE MARKET ราชประสงค                    

เพื่อสงเสริมผลไมและของดีของภาคตะวันออก  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ปดประชุม เวลา 10.30 น. 

 

           พ.ต.ท.ดร.                               ประธานที่ประชุม 

            (ธวัชชัย  แสวงทรัพย                                                                                      

         นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

                                                                                       

นาย                                ผูบันทึกการประชุม                                                                                                                                                                                                              

           (วิพัฒน  พัฒนสิน     

  เลขาธิการนายกสมาคมชาวจันทบุร ี
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ท่ีเสนอใหท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 
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3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 (ตอ  
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3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 (ตอ  
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3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 (ตอ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

4.1 เรื่อง Website สมาคมฯ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 3 เมษายน 2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอให 

พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ปร ึกษาหาร ือก ับท ีมงานเก ี ่ยวก ับเว ็ปไซตและนำเสนอในที ่ประชุม                

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา เรื่องเว็ปไซต อีกครั้ง  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีมติ 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
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4.2 เรื่อง สลากออมสินพิเศษ ครบกำหนด 

สลากออมสินพิเศษใกลครบกำหนด งวดที่ 205 เลขที่ ฮ 9534537 ถึง ฮ 958436    

  จำนวน 50,000 หนวย เปนเงิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน  

วันที่รับฝาก   2 กันยายน 2563 

วันเริ่มมีสิทธิถูกรางวัล 3 กันยายน 2563   

วันมีสิทธิถอนครบอายุ  2 กันยายน 2565 

 
            (สลากออมสินพิเศษ ดานหนา  

 
(สลากออมสินพิเศษ ดานหลัง  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีมติ 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



หนา 37 
 

 4.3 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 

 
ระเบียบการใหทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี 

ประจำป  2565 
********** 

 คณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรี พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการใหทุนการศึกษาโดย

อาศัยอำนาจตามความสนขอ 19 และขอ 20 แหงขอบังคับสมาคมชาวจันทบุรี พุทธศักราช 2533 จึงวางระเบียบ

การใหทุนการศึกษาไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบการใหทุนการศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรี พ.ศ. 2565” 

ขอ 2. นับแตวันที่ประกาศใชระเบียบน้ีใหยกเลิกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ขอ 3. “หนวยงานทางการศึกษา” หมายความถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนวิทยาลัย สถาบัน  

         และมหาวิทยาลัย 

ขอ 4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

4.1 บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา เปนชาวจันทบุรี หรือ มีภูมิลำเนา     

อยูที่จันทบุรี 

4.2 บิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานการศึกษา ที่เปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี        

จะไดรับการพิจารณากอน 

4.3 เปนผูที่ไมไดรับทุนการศึกษาจากที่อื่น 

4.4 มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี แตขาดแคลนทุนทรัพยที่จะศึกษาตอ 

4.5 มีความประพฤติเรียบรอย ไมติดยาเสพติด หรือตองคดีอาญา ยกเวนลหุโทษ / ประมาท 

4.6 ในกรณีผู ขอรับทุนเคยไดรับทุนจากสมาคมชาวจันทบุรี  จะตองมีการรายงานผล

การศึกษาในปที่เคยไดรับทุน 

ขอ 5. ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 

5.1 ทุนการศึกษาสำหรับผูขอรับทุนที่กำลังศึกษาอยูในแตละระดับ มีดังน้ี 

- ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6      ทุนละ   3,000   บาท     

- ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.    ทุนละ  5,000   บาท 

- ระดับอุดมศึกษา       ทุนละ   10,000 บาท 
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4.3 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 (ตอ  

5.2 หลักเกณฑการพิจารณา 

5.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปการศึกษา (ในระดับที่ขอทุน ไมต่ำกวา  75 %  

หรือ 2.75 

5.2.2 การพิจารณาเรียงตามลำดับคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย 

5.2.3 การใหทุนจะใหครอบครัวละ 1 คน 

5.2.4 จำนวนทุนจะพิจารณากำหนดเปนประกาศในแตละป 

5.2.5 การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการถือเปนสิ้นสุด 

5.3 ผูไดรับทุนตองรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี ปละ 1 ครั้ง 

ขอ 6. หลักฐานประกอบการพิจารณา 

6.1 ใบขอรับทุนการศึกษาประจำปการศึกษา ขอรับไดที ่สมาคมชาวจันทบุรีฯ หรือที่

หนวยงานทางการศึกษา และตองกรอกขอมูลดวยตนเอง 

6.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตองใหสถานศึกษา (ในระดับที่ขอทุน ออกหนังสือรับรองผล

การศึกษาตลอดปการศึกษา จะตองมีคะแนนเฉลี่ยตามขอ 5.2.1 

6.3 สำเนาสูติบัตรของผูขอทุน 

6.4 สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี หรือบัตรประจำตัวประชาชน 

ขอ 7. กำหนดเวลา 

สมาคมชาวจันทบุรี จัดทำประกาศวันเปด - ปดวันรับสมัคร กอนวันมอบทุนลวงหนา อยางนอย 

2 เดือน พรอมกำหนดวันประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ การมอบทุนการศึกษา 

ขอ 8. การเพิกถอนสิทธิ์ของผูไดรับทุนการศึกษา 

8.1 ถึงแกกรรม 

8.2 ถูกออกจากสถานศึกษาโดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย หรือโดยมีหลักฐาน

แสดงจากผูปกครอง หรือผูอำนวยการ อธิการบดี สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู 

8.3 สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานแสดงจากผูปกครอง 
 

ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที ่ .....  เดือน ...............  พ.ศ.2565 

 
 

 พ.ต.ท.ดร. 

 (ธวัชชัย  แสวงทรัพย  

                  นายกสมาคมชาวจันทบุรี 
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4.3 เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำป 2565 (ตอ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

 

4.4 เรื่อง งานทอดผาปาสามัคคี ประจำป 2565 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
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4.5 เรื่อง มีผูสนใจขอเชาอาคารสโมสร (ช้ัน 2  

บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน  ไดสนใจขอเชา อาคารสโมสร (ชั ้น 2 เพื ่อทำออฟฟศ                 

อำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที ่ที ่จะมาปฏิบัติงานเกี ่ยวกับโครงการรถไฟฟา (ระยะเวลา 6 ป                     

โดยผูเชายินดีปรับปรุง และรีโนเวทอาคาร ชั้น 2 ทั้งหมด ผูขอเชาขอทราบราคาคาเชา และขอที่จอดรถ            

จำนวน 10 คัน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีมติ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 


