สมาชิกเลขที่ ....................

รูปถ่าย
ใบสมัครสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี
ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
เขียนที่ ...........................................................................
วันที่ ................. เดือน ............................... พ.ศ. .........................
๑. ข้าพเจ้า ............................................ นามสกุล ............................................. อายุ ............... ปี ศาสนา ................ สัญชาติ ................
เชื้อชาติ ..................... เลขที่บัตรประชาชน --- เกิดวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. .............
บิดาชื่อ .................................................................................................... มารดาชื่อ ...................................................................................................
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ............... ซอย ............................................... ถนน ...................................................
แขวง ............................................. เขต ............................................. จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ............... ซอย ............................................... ถนน ..................................................
แขวง ............................................. เขต ............................................. จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ................................ โทรสาร ..................................... E-Mail ......................................................
๒. ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติดังนี้

 ก. เป็นผู้ที่กาเนิดในจังหวัดจันทบุรี
 ข. ได้เคยอยู่หรือมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ....................
 ค. ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุคคลตาม ข้อ ก. หรือ ข.
 ง. เป็นผู้ประกอบกิจกรรมเป็นหลักแหล่งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. ....................
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมชาวจันทบุรี ประเภท

 สมาชิกกิตติมศักดิ์  สามัญสมาชิก  อนุสมาชิก  สมาชิกสมทบ
ข้าพเจ้ าได้ทราบข้อ บัง คับของสมาคมชาวจั นทบุรี ดีแล้ ว และยิ นดีป ฏิบั ติต ามข้ อบั ง คั บฯ และระเบีย บของสมาคมฯ ทุ กประการ
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรูปถ่าย ขนาด ๒ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป และสาเนาบัตรประชาชน
ลงชื่อ ............................................................ ผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสมาคมฯ สมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับรอง / สมาชิกเลขที่ .........................
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับรอง / สมาชิกเลขที่ .........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับเจ้าหน้าที
่ ชาระเงินสด จานวนเงิน .................. บาท ใบเสร็จเล่มที่ .......... เลขที่ .................. วันที่ ..... / .......... / ...............
ลงชื่อ ............................................................ เจ้าหน้าที่
สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
สานักงานใหญ่ : ๒๒๖/๗ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑-๕๔๙๗ มือถือ ๐๙๕-๘๗๖-๘๓๙๐ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๑๙๕
www.chanassociation.org E-mail.chanassociation2507@gmail.com Line id.ka7602

สมาชิกเลขที่ ....................

คาชี้แจง การกรอกใบสมัครสมาชิก เลขที่ ......................... วันที่ ...................................................... (ถ่ายสาเนาให้สมาชิกเก็บ)
ก. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมสามัคคีธรรม และสวัสดิการระหว่างสมาชิก
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา และช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาชาวจันทบุรีที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓. เพื่อร่วมประกอบกิจกรรม อันเป็นกุศลสาธารณะ และเป็นประโยชน์แก่สังคม
๔. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตผลของจันทบุรี
๕. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของจันทบุรี
๖. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี และการท่องเที่ยวของสมาคม ณ สถานที่อื่นๆ
๗. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน ตามทานองคลองธรรม
๘. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการพลานามัยให้แก่สมาชิกและครอบครัว โดยจัดให้มีการเล่นกีฬาในร่ม และกีฬากลางแจ้ง
ข. ประเภทสมาชิก มี ๔ ประเภท
๑. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติ หรือผู้มีอุปการะแก่สมาคมเป็นกรณีพิเศษ ที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
๒. สามัญสมาชิก ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ เป็นผู้กาเนิดในจันทบุรี
๒.๒ ได้เคย หรือมีภูมิลาเนาในจันทบุรี
๒.๓ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว ในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ไม่ว่าจะมีกาเนิด หรือมีภูมิลาเนาอยู่ที่ใดก็ตาม
๒.๔ ผู้ประกอบกิจกรรมเป็นหลักแหล่งอยู่ในจันทบุรี
๓. อนุสมาชิก ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๒ แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว ให้ถือว่าเป็นสามัญสมาชิก
๔. สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้ที่มิใช่สมาชิกตาม ข้อ ๑ ถึง ๓ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
สามัญสมาชิก อนุสมาชิก และสมาชิกสมทบ จะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งสังคมรังเกียจ
ค. การกรอกใบสมัครสมาชิก
๑. ผู้สมัครสมาชิกสามัญ อนุสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ต้องมีผู้รับรองเป็น สามัญสมาชิก สองคนลงชื่อรับรองในใบสมัคร
๒. ขอได้โปรดกรอกคานาหน้าให้ชัดเจนด้วย เช่น นาย, นาง, นางสาว หรือถ้ามียศ เช่น พ.ต., พ.ต.ต., นาวาตรี, นาวา อากาศตรี, หรือขุนหลวง,
พระ, พระยา เป็นต้น
ง. ค่าสมัคร ประกอบด้วย
๑. ค่าจดทะเบียน สามัญสมาชิก อนุสมาชิก และสมาชิกสมทบ คนละ ๑๐ บาท (อนุสมาชิกชาระเฉพาะค่าจดทะเบียนเท่านั้น
เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงให้เสียค่าบารุงประจาปีเช่นเดียวกับสามัญสมาชิก)
๒. ค่าบารุง *ค่าบารุงประจาปีปฏิทิน

สามัญสมาชิก

ต้องชาระค่าบารุงประจาปี ปีละ ๕๐ บาท

สมาชิกสมทบ

ต้องชาระค่าบารุงประจาปี ปีละ ๑๐๐ บาท

*** ยื่นสมัครพร้อมขอเป็นสามัญสมาชิก ตลอดชีพ เสียค่าบารุงครั้งเดียว ๕๐๐ บาท ไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียนอีก
๓. ชาระเป็นเงินสดได้ที่ สมาคมชาวจันทบุรีฯ หรือโอนเงินเข้า

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขาเทเวศร์
ชื่อบัญชี สมาคมชาวจันทบุรี เลขที่บัญชี 70-0036980-6
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณา FAX ใบ Pay in มาที่สมาคมฯ

สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
สานักงานใหญ่ : ๒๒๖/๗ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑-๕๔๙๗ มือถือ ๐๙๕-๘๗๖-๘๓๙๐ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๑๙๕
www.chanassociation.org E-mail.chanassociation2507@gmail.com Line id.ka7602

