
 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา 

สมาคมชาวจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี  

แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 



 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมชาวจันทบุรี 

ครั้งที่ 1/2566 

วันอาทิตยที่  29  มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหที่ประชุมเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ  

ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

3.2 เรื่อง สรุปคาใชจายในการจัดโครงการ มอบทุนการศึกษา ประจําป 2565 

3.3 เรื่อง สัญญาเชาอาคารสโมสร (ชั้น 2) ของ กิจการรวมคา ซเีคเอสที-พีแอล 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

   4.1 เรื่อง ประชุมใหญ ประจําป 2566 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

 

 



หนา 1 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหทราบ  
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 
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หนา 2 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันเสารท่ี 5 พฤศจิกายน 2565  

(รายละเอียดตามเอกสาร หนา 3 - 20) 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 
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หนา 3 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวจันทบุรี 

วันเสาร 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น2  สํานักงานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

กรรมการผูมาประชุม 

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

2. ดร.อุดม    ชนะสิทธิ์  กรรมการ / อุปนายก 1 

3. นายวิพัฒน   พัฒนสิน   กรรมการ / เลขาธิการ 

4. ผศ.ดร.อานุภาพ   รักษสุวรรณ  กรรมการ / ผูชวยเลขาธิการ 1 

5. นายพรศักดิ์   ลิ้มบุญยประเสริฐ  กรรมการ / เหรัญญิก 

6. นางสาวสิริรัตน   สุทธิ์วนิช  กรรมการ / บรรณารักษ 

7. นางสาวสราวรรณ  รักษสุวรรณ  กรรมการ / สาราณียกร 

8. ผศ.ดร.ธันวา   จิตตสงวน  กรรมการ 

9. นายนคร    เผือกนําผล  กรรมการ 

10. นายสมหมาย   สรรพคุณ  กรรมการ 

11. นายประสงค   วังศิริไพศาล  กรรมการ 

 

กรรมการผูรวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส (โปรแกรม Zoom) 

1. พ.ต.อ.สุรัชชัย   คงรอต   กรรมการ / อุปนายก 2 

2. นางสาวอมรพรรณ  เมธาทรงสถิตย  กรรมการ / ผูชวยเลขาธิการ 2 

3. นายจงกล   วิสุทธิสิงห  กรรมการ / นายทะเบียน 

4. นายสุระฉัตร   อุดมทรัพยวัฒนา  กรรมการ 



หนา 4 
 

กรรมการผูไมมาประชุม / (ติดภาระกิจ) 

1. นายกิตติเดช   จิ๋วสวัสดิ ์  กรรมการ / ปฎิคม 

2. นางดรุณี   รุงเรืองผล  กรรมการ / ประชาสัมพันธ 

3. พ.ต.อ.ไตรสิทธิ์   โภคธรรมธนาชัย  กรรมการ 

4. นายจงรัก   สุวโจ   กรรมการ 

5. นายบุญชนะ   เจริญผล   กรรมการ 

6. นางสุรด ี   พงษพานิช  กรรมการ 

7. นายเชาวรัตน   เขมรัตน   กรรมการ 

8. นายเกษม   แกนจันทร  กรรมการ 

9. นายพงษศักดิ์   สุขจิตต   กรรมการ 

10. นายมานะ   จิตบานชื่น  กรรมการ 

 

กรรมการที่ปรึกษาผูมาประชุม 

1. พล.อ.อ.มานัต    วงษวาทย 

2. ผศ.มานพ   สุดสงวน 

3. นายโตมร   สินธุนาวา 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ 

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

1. เรื่อง รานอาหารจันทรรพี พิจารณาสัญญาเชาและเงื่อนไข (เพิ่มเติม) 

- ผูเชาตกลงออกเช็คลวงหนาเปนจํานวน 12 ฉบับ เพ่ือชําระคาเชาทั้งหมดตามสัญญา 

- ผูเชาจะบริจาคเงิน เพื่อจัดงานกฐิน / ทอดผาปาฯ ของสมาคมฯ ปละไมต่ํากวา 

15,000 บาท 

- ผูเชาจะบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของสมาคมฯ ปละไมต่ํากวา 15,000 บาท 

- สมาคมฯ ใหผูเชาใชพื้นที่จอดรถ สําหรับรานอาหาร จํานวน 15 คัน  

หากเกินที่กําหนด คดิคาบริการ ในอัตราคันละ 30 บาทตอครั้ง 

- หากผูเชามีการจัดกิจกรรม หรืองานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ ตองบอกกลาวใหสมาคมฯ         

ทราบทันที 

 



หนา 5 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหทราบ (ตอ) 

 

2. เรื่อง กิจการรวมคา ซีเคเอสท ี-พีแอล พิจารณาสัญญาเชาและเงื่อนไข (เพ่ิมเติม) 

- ผูเชาตกลงออกเช็คลวงหนา จํานวน 10 เดือน เพ่ือชําระคาเชาทั้งหมดตามสัญญา 

- สมาคมฯ ใหผูเชาใชพื้นที่จอดรถ สําหรับกิจการรวมคา ซีเคเอสที-พีแอล จํานวน 5 คัน  

- เรื่องการซอมแซม ปรับปรุง อาคารสโมสร (ชั้น 2) ผูเชาเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบ

คาใชจายทั้งหมด 

 

3. เรื่อง โครงการ มอบทุนการศกึษา ประจําป 2565 จํานวน 79 ทุน 

- แจงในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ทุนการศึกษา  

ประจําป 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2565  

  นายวิ พัฒน พัฒนสิน (กรรมการ/เลขาธิการ) แจงที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม            

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2565 ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กันยายน 2565 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 6 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหท่ีประชุมเพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน กันยายน – ตุลาคม 2565  

 



หนา 7 
 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน กันยายน – ตุลาคม 2565 

(ตอ) 

 
 



หนา 8 
 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน กันยายน – ตุลาคม 2565 

(ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 9 
 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน กันยายน – ตุลาคม 2565 

(ตอ) 

 
 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
 



หนา 10 
 

3.2 เรื่อง รายงานการซ้ือสลากออมสิน (ฉบับใหม) 

  มติที่ ประชุมกรรมการฯ ครั้ งที่  4/2565 ไดอนุมัติ  ให จัดซื้อสลากออมสิน พิ เศษต อ                        

จํานวน 50,000 หนวย เปนจํานวนเงิน 5,000,000 บาท 1 ฉบับ  

บัดนี้ สมาคมฯ ไดดําเนินการ ซื้อสลากออมสินพิเศษ (ฉบับใหม) เรียบรอยแลว รายละเอียดดังนี้ 

- ถอนเงิน จากสลากออมสินพิเศษ 2 ป งวด 205 เลขที่ ฮ 9534537 ถึง ฮ 9584536 

จํานวน 50,000 หนวย เปนจํานวนเงิน 5,000,000 บาท (หาลานบาท) 

  เปนเงินท้ังสิ้น 5,000,000 บาท (หาลานบาท) 
 

- ดอกเบ้ียรับ จากสลากออมสิน ฉบับเดิม  

เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ใหคงไวในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก 

ธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร เลขที่บัญชี 020014310443 ชื่อบัญชี สมาคมชาวจันทบุรี 

 
(สลากออมสินพิเศษ (ฉบับใหม) ดานหนา) 

 
(สลากออมสินพิเศษ (ฉบับใหม) ดานหลัง) 



หนา 11 
 

 

3.2 เรื่อง รายงานการซ้ือสลากออมสิน (ฉบับใหม) (ตอ) 
 

  สลากออมสินพิเศษ (ฉบับใหม) 2 ป งวดท่ี 224 เลขที่ ช 5283933 ถึง ช 5333932 

   จํานวน 50,000 หนวย เปนเงนิ 5,000,000 บาท (หาลานบาท) 

   วันที่รับฝาก  20 กันยายน 2565 

   วันเริ่มมีสิทธิถูกรางวัล 21 กันยายน 2565 

   วันมีสิทธิถอนครบอายุ 20 กันยายน 2567 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 

 

3.3 เรื่อง สรุปคาใชจายในการจัดงานทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2565 

เมื่อวันอาทิตยที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผานมา สมาคมฯ ไดจัดงานทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2565  

ณ วัดบน ตําบลบอพุ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

- ยอดเงินทําบุญทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2565  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 316,389 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามรอยแปดสิบเกา

บาท) 

 

- ในบัญชีผาปา ของสมาคมชาวจันทบุรี  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สาขามหานาค  

เลขที่บัญชี : 70-1088935-8 ชื่อบัญชี : สมาคมชาวจันทบุรี  

- จํานวนเงิน 297,149 บาท (สองแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสี่สิบเกาบาท) 

 

  หลังจบงาน ผูมีจิตศรัทธาโอนเงินรวมทําบุญมาเพ่ิม โดยยอดเงิน จํานวน 9,600 บาท            

(เกาพันหกรอยบาท) ใหคงคางไวในบัญชีผาปาของสมาคมฯ เพื่อนําไปสมทบรวมทําบุญในครั้งตอไป 

 

- สรุป คาใชจายในการดําเนินงานทอดผาปาสามัคคี ประจําป 2565  

เปนเงินท้ังสิ้น 17,575 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบหาบาท) 
 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ  
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3.4 เรื่อง สัญญาเชาอาคารสโมสร (ช้ัน 1) รานอาหารจันทรรพี 

  มติที่ประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 ในที่ประชุมไดหารือเรื่อง สัญญาเชาและเงื่อนไข 

(เพ่ิมเติม) ของรานอาหารจันทรรพี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- อัตราคาเชาตอเดือน 43,700 บาท 

- ผูเชาตกลงออกเช็คลวงหนา เปนจํานวน 12 ฉบับ เพื่อชําระคาเชาทั้งหมดตามสัญญา 

- ผูเชาจะบริจาคเงิน เพื่อจัดงานกฐิน / ทอดผาปาฯ ของสมาคมฯ ปละไมต่ํากวา  

15,000 บาท 

- ผูเชาจะบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของสมาคมฯ ปละไมต่ํากวา 15,000 บาท 

- สมาคมฯ ใหผูเชาใชพ้ืนที่จอดรถ สําหรับรานอาหาร จํานวน 15 คัน หากเกินที่กําหนด       

คิดคาบริการ ในอัตราคันละ 30 บาทตอครั้ง 

- หากผูเชามีการจัดกิจกรรม หรืองานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ ตองบอกกลาวใหสมาคมฯ         

ทราบทันที 

สมาคมชาวจันทบุรีและรานอาหารจันทรรพี ยอมรับเงื่อนไขดังกลาว จึงไดตกลงทําสัญญาเชา 

(ใหม) เรียบรอยแลว   

สมาคมฯ ไดดําเนินการย่ืนเอกสารตออายุสัญญาเชา และสัญญาเชาชวงกับสํานักงานทรัพยสิน

พระมหากษัตริย เมื่อวันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565 เปนที่เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 

 

3.5 เรื่อง สัญญาเชาอาคารสโมสร (ช้ัน 2) กิจการรวมคา ซเีคเอสที-พีแอล  

  มติที่ประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 ในที่ประชุมไดหารือ เรื่อง สัญญาเชาอาคาร (ชั้น 2) 

(เพิ่มเติม) ทั้งนี้ สมาคมฯ ไดมีการแกไขสัญญาใหม และทําสัญญาเชาอาคาร (ชั้น 2) กับ กิจการรวมคา                    

ซีเคเอสท-ีพีแอล ในวันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2565 เรียบรอยแลว  

   ขณะนี้ สมาคมฯ อยูระหวางการดําเนินการย่ืนเอกสารสัญญาเชาชวงอาคารสโมสร (ชั้น 2)                

ของ กิจการรวมคา ซีเคเอสที-พีแอล กับสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยตอไป 

ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขออนุมัติทุนการศึกษา ประจําป 2565 (เพิ่มเติม) 

 เนื่องจากวงเงินทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 เกินจํานวนโควตาทุนการศึกษาที่สมาคมฯ            

ไดจัดสรรไว สมาคมฯ จึงจัดสรรทนุฯ (เพ่ิมเติม) จํานวน 13 ทุน เพ่ือขออนุมัติในที่ประชุม ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา ทุน 3,000 บาท (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ญ.กวิธิดา  ทองเกตุ ป.5 โรงเรียนวัดหนองไทร 4.00 

2. ระดับมัธยมศึกษา ทุน 5,000 บาท (4 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 นายจักรพันธ  สุทธนาชัยนันต ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ 3.45 

2 น.ส.ทิพยญาภรณ  ศิลปกุล ม.6 โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล" 3.89 

3 น.ส.รัตนา  กังแฮ ม.4 โรงเรียนแกงหางแมวพิทยาคาร 3.44 

4 นายธนพัฒน  ผละดาน ม.3 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 2.99 

3. ทุนระดับอุดมศึกษา จํานวนเงิน 10,000 บาท (8 ทุน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.วันวิสา  สินสวุรรณ รัฐประศาสนศาสตร ป 2 3.52 

2 น.ส.สิรภัทร  ทองสิงห การทองเที่ยว ป 3 3.81 

3 นายสาธิต  โกสุม ครุศาสตร  สังคมศึกษา ปที่ 5 3.71 

4 นายธนวินท  อารีเพ่ือน ครุศาสตร สาขาคอมพิวเตอร ปที่ 4 3.84 

5 นางสาวศศภิา  เพ็ชรกุล วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ  ป 3 3.51 

6 นางสาวนลิน  กําลังกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร ป 2 3.85 

7 นางสาวสาวินี  บุญไทย สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ ป 1 2.85 

8 นายพรศักดิ์  ไชยศิริโชติ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ป 1 3.07 
 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ อนุมัติทุนการศึกษา ประจําป 2565 (เติมเพ่ิม) จํานวน 13 ทุน 
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4.2 เรื่อง พิจารณารายช่ือผูรับทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 

   ดวยสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินี      

ในรัชกาลที่ 7 ไดจัดทําโครงการมอบทุนการศึกษา ประจําป 2565 สําหรับนักเรียน นักศึกษาชาวจันทบุรี              

เพ่ือเปนการกุศล และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  

  สมาคมชาวจั นทบุ รี  กํ าหนด ใหทุ นการศึกษา เพื่ อนั ก เ รี ยน  นั กศึกษาชาวจั นทบุ รี                               

ที่มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย และบิดา มารดา หรือผูปกครองตามหลักฐานสถานศึกษา                   

ที่เปนชาวจันทบุรีหรือมีภูมิลําเนาอยูที่จันทบุรี ทุนการศึกษา (ทุนโควตา) จํานวน 60 ทุน ทุนการศึกษา                

สําหรับบุตรสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี จํานวน 6 ทุน และทุนการศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวน 13 ทุน รวมทั้งสิ้น 79 

ทุน เปนเงิน 417,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) 

   สมาคมชาวจันทบุรีฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแลว ดังนี้ 

 

1. ทุนระดับประถมศึกษา  ทุน 3,000 บาท (จํานวน 25 ทุน) 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (12 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ญ.จุฑาทิพย  ดะนัย ป.5 โรงเรียนบานทาแฉลบ 3.67 

2 ด.ช.วุฒชิัย  เล็บสา ป.4 โรงเรียนวัดโปงแรด 3.15 

3 ด.ช.มงคลชัย  ใจหาญ ป.6 โรงเรียนบานศรัทธาตะพง 2.46 

4 ด.ช.คุณานนต  จันทรเจริญ ป.4 โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรี ชีบาอุทิศ) 4.00 

5 ด.ช.กานตกวิน  กลีบแกว ป.3 โรงเรียนวัดนาซา 3.54 

6 ด.ช.ภานุพงศ  จุมแพง ป.5 โรงเรียนวัดทาแคลง (ทาแคลงวิทยาคาร) 3.95 

7 ด.ญ.วรัญญา  หลอมทอง ม.1 โรงเรียนบานคลองครก 3.93 

8 ด.ญ.โสภิตนภา พลิคามิน ป.5 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 3.93 

9 ด.ญ.ทิพลดา  อินทรสุด ป.6 โรงเรียนบานตาเลียว 4.00 

10 ด.ญ.ปภาดา  พุฒเปย ป.4 โรงเรียนบานบอไฟไหม 3.70 

11 ด.ญ.ปฏิมากร  ปองทองหลาง ป.5 โรงเรียนวัดทาศาลา 3.54 

12 ด.ญ.ณัฐชยา  หะรังษี ป.5 โรงเรียนวัดเขาวงกต 3.95 
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4.2 เรื่อง พิจารณารายชื่อผูรับทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 (ตอ) 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 (12 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ช.ทวิรัชต  ชวยบุญช ู ป.3 โรงเรียนวัดตะปอนนอย 4.00 

2 ด.ญ.เปมิกา  สังฆวัตร ป.4 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ -  

3 ด.ญ.ชลิตา  ทองมาก ป.3 โรงเรียนวัดโปง 3.82 

4 ด.ช.ศิรสิทธิ ์ พลาศรี ป.3 โรงเรียนบานวังตัก 3.50 

5 ด.ญ.ประภัสสร  มาจีน ป.6 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 3.98 

6 ด.ญ.ณชนก  แจงไพร ป.4 โรงเรียนวัดปากน้ํา 3.52 

7 ด.ญ.ณัฐมณ  แหยมนุช ป.5 โรงเรียนบานเขาหอม 3.48 

8 ด.ช.ศุภศักดิ์  ตายเพ็ง ป.5 โรงเรียนราษฎรพัฒนาสามัคคี 3.17 

9 ด.ญ.นภัสสร  คําพลงาม ป.4 โรงเรียนบานทับสงฆ 3.81 

10 ด.ช.ไกรสิทธิ์  ดาวเรือง ป.5 โรงเรียนบานปะตง 3.93 

11 ด.ช.ณรงศกัดิ์  คามาวาส ป.3 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 3.89 

12 ด.ญ.กาญจนสุดา  โสทะนะ ป.6 โรงเรียนบานเนินมะหาด 3.07 
 

สังกัด  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ญ.นันทนภัส ซิมทิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี 3.14 

 

2. ทุนระดับมัธยมศึกษา ทุน 5,000 บาท (จํานวน 27 ทุน) 

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (24 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.พนาวรรณ  บุญโกย ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 3.93 

2 นายฐปนพัชร  จันทรเจริญ ม.3 โรงเรียนบางกะจะ 3.42 

3 น.ส.ภัทราวรรณ  ชูดอกไม ม.6 โรงเรียนศรียานุสรณ 3.94 

4 น.ส.ดารารัตน  วิมลลักษณ ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ 3.86 

5 น.ส.โชติกา  เฟองประยูร ม.6 โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล" 3.93 
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4.2 เรื่อง พิจารณารายชื่อผูรับทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 (ตอ) 
 

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด (24 ทุน) (ตอ) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

6 น.ส.จันทิมา  สามบุญคลา ม.6 โรงเรียนมธัยมวัดเขาสุกิม 3.89 

7 น.ส.มนัสวี  วงศรักษ ม.4 โรงเรียนศรีรัตนราษฎรนุกเคราะห 3.85 

8 ด.ญ.พรชิตา  ดรุณเพ็ชร ม.2 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 3.95 

9 น.ส.ธัญญรัตน  ศิร ิ ม.5 โรงเรียนแกงหางแมวพิทยาคาร 3.90 

10 น.ส.ธัญญลักษณ  โถเสือ ม.6 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 3.83 

11 นายรุงอรุณ  เจนจัดการ ม.5 โรงเรียนมัธยมทาแคลง 3.75 

12 นายนพรัตน  ทาคีรี ม.5 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 3.20 

13 นายวีรภัทร  ชุณสนิท ม.5 โรงเรียนบอวิทยาคาร 3.57 

14 น.ส.กฤติยา  สุขสําราญ ม.5 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 3.98 

15 นายรัตนชานนท ปสา ม.5 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 2.83 

16 น.ส.กัลญารัตน  มะลิวัลย ม.6 โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยาคม 3.99 

17 นายณัฐพล  กุคําฮัก ม.4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 2.91 

18 น.ส.วริศรา  อินทรแพง ม.3 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 3.46 

19 นายศิวกร  พุทธเสน ม.5 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม 3.45 

20 น.ส.กิริยา  ใหญยงค ม.6 โรงเรียนสอยดาววิทยา 3.35 

21 ด.ญ.ณฐมล  คงปาน ม.1 โรงเรียนทุงขนานวิทยา 3.67 

22 ด.ญ.อภิชญา  เขาจารี ม.1 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 3.75 

23 นายอนุพนธ  เขมร ม.4 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 3.50 

24 ด.ญ.พิมพิกา  กุลรัตน ม.3 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 3.61 
 

สังกัด  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.โสรดา  ภัทรมงคลชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จันทบุรี 3.96 
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4.2 เรื่อง พิจารณารายชื่อผูรับทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 (ตอ)  

สังกัด  วิทยาลัยเทคนคิจันทบุรี (2 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.นิยตา  เจริญ ปวส.1/2 3.17 

2 น.ส.สิริรัตน  เนียมหอม ปวช.3 3.50 
 

3. ทุนระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท (จาํนวน 8 ทุน) 

สังกัด  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.กนกวรรณ  ทิพจินดา ศกึษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปศึกษา ป 3  3.57 
 

สังกัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.กฤษณา  สระแสง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ป 2 3.89 
 

สังกัด ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.ศิรประภา  ลําดับวงค ป 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสังคม) 3.08 
 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (4 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.พัชร ี กลิ่นรักษา ครุศาสตร  วิทยาศาสตรทั่วไป ป 2 2.86 

2 น.ส.สิริฉัตร  ประชุมมาศ ครุศาสตร พลศึกษา ป 3 3.46 

3 น.ส.จุฑาทิพย  มรรคผล ครุศาสตร ชีววิทยา ป 3 2.88 

4 นายนันทวัฒน  ชินคํา วิทยาการคอมพิวเตอร ป 1 4.00 
 

สังกัด มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.เปรมมกิา  ลวนเกษม ป 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 3.64 
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4.2 เรื่อง พิจารณารายชื่อผูรับทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 (ตอ) 

4. ทุนสําหรับบุตรหลานสมาคมชาวจันทบุรี (จํานวน 6 ทุน) 

ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท (จํานวน 3 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ช.ภัทรดนัย  คําเพ็ชร ป.5 โรงเรียนวัดทาแคลง (ทาแคลงวิทยาคาร) 3.95 

2 ด.ช.พงศธร  แชมมาลี ม.1 โรงเรียนวัดหนองแหวน 2.75 

3 ด.ช.วรายุทธ  เปลงศรี ม.3 โรงเรียนวัดหนองแหวน 3.00 
 

ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท (จํานวน 3 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 นายจีรภัทร  ลิ้มบุญยประเสริฐ ม.4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 3.85 

2 ด.ญ.ศรัณยพร  เลิศศรีสวางวงศ ม.2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3.66 

3 น.ส.อุษณาวรรณ  โกมลวานิช ม.4 โรงเรียนพัฒนานิคม 3.63 
 

 

5. ทุนการศึกษา ประจําป 2565 (เพิ่มเติม) จํานวน 13 ทุน 

ระดับประถมศึกษา ทุน 3,000 บาท (1 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 ด.ญ.กวิธิดา  ทองเกตุ ป.5 โรงเรียนวัดหนองไทร 4.00 
 

ระดับมัธยมศึกษา ทุน 5,000 บาท (4 ทุน) 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 นายจักรพันธ  สุทธนาชัยนันต ม.6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ 3.45 

2 น.ส.ทิพยญาภรณ  ศิลปกุล ม.6 โรงเรียนทาใหม "พูลสวัสดิ์ราษฏรนุกูล" 3.89 

3 น.ส.รัตนา  กังแฮ ม.4 โรงเรียนแกงหางแมวพิทยาคาร 3.44 

4 นายธนพัฒน  ผละดาน ม.3 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 2.99 
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4.2 เรื่อง พิจารณารายชื่อผูรับทุนการศึกษาสมาคมฯ ประจําป 2565 (ตอ) 
 

ทุนระดับอุดมศึกษา จํานวนเงิน 10,000 บาท (8 ทุน) 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ที ่ ช่ือ นามสกุล สถานศึกษา เกรด 

1 น.ส.วันวิสา  สินสวุรรณ รัฐประศาสนศาสตร ป 2 3.52 

2 น.ส.สิรภัทร  ทองสิงห การทองเที่ยว ป 3 3.81 

3 นายสาธิต  โกสุม ครุศาสตร สังคมศึกษา ปที่ 5 3.71 

4 นายธนวินท  อารีเพ่ือน ครุศาสตร สาขาคอมพิวเตอร ปที่ 4 3.84 

5 นางสาวศศิภา  เพ็ชรกุล วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ ป 3 3.51 

6 นางสาวนลิน  กําลังกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร ป 2 3.85 

7 นางสาวสาวินี  บุญไทย สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ ป 1 2.85 

8 นายพรศักดิ์  ไชยศิริโชติ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ ป 1 3.07 

 

ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ อนุมัติรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับทุนการศึกษา ประจําป 2565 จํานวน 79 ทุน 

เปนเงนิ 417,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

- พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย  แสวงทรัพย  (นายกสมาคม) แจ งใหที่ประชุมทราบ เกี่ ยว กับ            

ความคืบหนาในการดําเนินการซอมแซม ปรับปรุง พ้ืนที่อาคารสโมสร (ชั้น 2)                   

ของกิจการรวมคา ซีเคเอสที-พีแอล โดยมีการเปดรูปภาพประกอบแสดงใหที่ประชุม

ทราบ 
 

- เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี ครบรอบ 50 ป จึงไดกิจกรรม         

งานวิ่ง วิ่งวิววัง เทิดแมไท มรรพ.50 ป เพื่อการกุศล ซึ่งจัดข้ึน เพ่ือหารายไดสนับสนุน     

การสรางอุทยานไมดอก ที่สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงปลูก, 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววังบานสวนแกว, เพื่อสรางความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัย

กับประชาชนในดานการรักษาสุขภาพ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี       

ไดขอความรวมมือ จากสมาคมชาวจันทบุรี และคณะกรรมการทุกทาน ชวยกันเผยแพร 

ประชาสัมพันธ และสนับสนุนงานวิ่ง วิ่งวิววัง เทิดแมไท มรรพ.50 ป ในครั้งนี้ จัดขึ้นใน  

วันอาทิตยที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ วังบานสวนแกว 
 

- พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย เสนอ ขอความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    

สรางจรรยาบรรณ เก่ียวกับผลไมและเศรษฐกิจจันทบุรี นาจะเปนแนวทางที่ดีในการ

สรางความรวมมือระหวางสมาคมฯ กับสถาบันการศกึษาของจังหวัดจันทบุรี 
 

- กําหนดการ ประชุมคณะกรรการและกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2566  

คือ วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2566 ณ หองประชุม ชั้น 2 สมาคมชาวจันทบุรี 
 

- กําหนดการ ประชุมใหญ ประจําป 2566 คือ วันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2566   

โดยสถานที่ในการจัดงานประชุมใหญ จะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 

ที่ประชุมมีมติ  รับทราบ 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

           พ.ต.ท.ดร.                               ประธานที่ประชุม 

            (ธวัชชัย  แสวงทรัพย)                                                                                     

         นายกสมาคมชาวจันทบุรี 

                                                                                       

นาย                                ผูบันทึกการประชุม                                                                                                           

           (วิพัฒน  พัฒนสิน)     

  เลขาธิการนายกสมาคมชาวจันทบุรี 



หนา 21 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหท่ีประชุมเพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2565 

 



หนา 22 
 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2565 (ตอ) 
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3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2565 (ตอ) 
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3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2565 (ตอ) 

 



หนา 25 
 

3.1 เรื่อง รายงาน รายรับ - รายจาย ของสมาคมชาวจันทบุรีฯ ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 

2565 (ตอ) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

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

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

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

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

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

 

3.2 เรื่อง สรุปคาใชจายในการจัดโครงการ มอบทุนการศึกษา ประจําป 2565 

  เมื่อวันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผานมา สมาคมฯ ไดจัดโครงการ มอบทุนการศกึษา 

ประจําป 2565 จํานวน 79 ทุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จ.จันทบุรี 

- ยอดทุนการศึกษา ประจําป 2565 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 417,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)  

ไดดําเนินการมอบทุนแลว 

 

- คาใชจายในการดําเนินงานจัดโครงการ มอบทุนการศึกษา ประจําป 2565  

เปนเงินท้ังสิ้น 17,900 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยบาท) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

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

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

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

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

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

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



หนา 26 
 

3.3 เรื่อง สัญญาเชาอาคารสโมสร (ช้ัน 2) ของ กิจการรวมคา ซีเคเอสที-พีแอล 

  สมาคมฯ ไดดําเนินการยื่นเอกสารสัญญาเชาชวงของ กิจการรวมคา ซีเคเอสที-พีแอล              

ตอสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เปนที่เรียบรอยแลว 

 และ กิจการรวมคา ซีเคเอสที-พีแอล ไดสั่งจายเช็คคาเชาลวงหนา จํานวน 10 เดือน เพื่อชําระ 

คาเชาทั้งหมด และเงนิประกันคาเชา จํานวน 2 เดือน ตามสัญญาเรียบรอยแลว 

 
(เช็คคาเชาอาคารสโมสร (ชั้น 2) ลวงหนา 10 เดือน) 

 
(เช็คเงินประกันคาเชา อาคารสโมสร (ชั้น 2) จํานวน 2 เดือน) 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

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

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

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

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



หนา 27 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

4.1 เรื่อง ประชุมใหญ ประจําป 2566 

  ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2565      

ไดกําหนดการประชุมใหญ ประจําป 2566 คอื วันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2566 แลวนั้น แตยังไมไดกําหนด

สถานที่ในการจัดการประชุมดังกลาว  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพจิารณา 

ที่ประชุมมีมติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



หนา 28 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุมมีมติ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


