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สมาชิกเลขท่ี..............................             ใบสมัครสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี     
                เขียนที่................................................................................................. 

วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..........................................
๑. ขาพเจา......................................นามสกุล..................................อายุ..............ป ศาสนา....................สัญชาติ......................... 

เช้ือชาติ................................... เลขที่บัตรประชาชน...........................................................  เกิดเมื่อวันที่................................................. 

บิดาช่ือ................................................ มารดาช่ือ.........................................................ที่อยู  (ตามทะเบียนบาน) บานเลขที่..................... 

หมูที่........................  ซอย....................................................ถนน........................................... ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................................. 

ที่อยู  (ที่ติดตอได) บานเลขท่ี.....................หมูที่............... ถนน........................................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ................................... 
โทรศัพท (มือถือ).......................................โทรสาร .................................................. E-mail…………………………………………..  
อาชีพ.....................................................................สถานที่ทํางาน............................................................................................................ 

๒. ขาพเจามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

           ก. เปนผูที่กําเนิดในจันทบุรี 

            ข. ไดเคยอยูหรือมีภูมิลําเนาอยูในจันทบุรี ต้ังแต พ.ศ. ………………… ถึง พ.ศ. ................................... 

             ค. ผูบุพการี ผูสืบสันดาน คูสมรสของบุคคลตามขอ ก. หรือ ขอ ข.  

             ง. เปนผูประกอบกิจกรรมเปนหลักแหลงอยูในจันทบุรี ต้ังแต พ.ศ......................................ถึง พ.ศ............................................. 

๓. ขาพเจามีความประสงคขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมชาวจันทบุรี ประเภท 
   สมาชิกกิตติมศักด์ิ               สามัญสมาชิก                 อนุสมาชิก                   สมาชิกสมทบ              

ขาพเจาไดทราบขอบังคับของสมาคมดีแลว  และยินดีปฏิบัติตามขอบังคับฯ และระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ พรอมกันน้ี 

ขาพเจาไดสงรูปถายขนาด ๒ X ๑.๕ น้ิว จํานวน ๒ รูป และสําเนาบัตรประชาชน 

                                                                                                       (ลงช่ือ)............................................................................ผูสมัคร 

ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของสมาคมฯ สมควรรับเขาเปนสมาชิกสมาคมชาวจันทบุรี 

                                                 (ลงช่ือ)............................................................................ผูรับรอง/สมาชิกเลขที่................................ 

                                                 (ลงช่ือ)............................................................................ผูรับรอง/สมาชิกเลขที่................................ 

สําหรับเจาหนาท่ี 

รับชําระเงินคาสมัครสมาชิกตามใบเสร็จเลมที่...................เลขท่ี......................ลว............................จํานวนเงิน................................ 
และไดรับ                       รูปถาย                         สําเนาบัตรประชาชน                            
                                                                                                 (ลงช่ือ)............................................................................(เจาหนาที่) 
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คําชี้แจง 
ก. สมาคมน้ีไมเก่ียวของกับการเมือง  และมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

๑. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมสามัคคีธรรมและสวัสดิการระหวางสมาชิก 
๒. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการศึกษาและชวยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาชาวจันทบุรีที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
๓. เพ่ือรวมประกอบกิจกรรม อันเปนกุศลสาธารณะ และเปนประโยชนแกสังคม 
๔. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลิตผลของจันทบุรี 
๕. เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณของจันทบุรี 
๖. เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี  และการทองเที่ยวของสมาคม ณ สถานที่อื่น ๆ 
๗. เพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน ตามทํานองคลองธรรม 
๘. เพ่ือสงเสริมสุขภาพและการพลานามัยใหแกสมาชิกและครอบครัวโดยจัดใหมีการเลนกีฬาในรมและกีฬากลางแจง 

ข. ประเภทสมาชิก มี ๔ ประเภท 
๑. สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ไดแกผูทรงเกียรติหรือผูมีอุปการะแกสมาคมเปนกรณีพิเศษ ที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติเปน

เอกฉันท เห็นสมควรเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักด์ิ   
๒. สามัญสมาชิก ไดผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

๒.๑ เปนผูที่กําเนิดในจันทบุรี 
๒.๒ ไดเคย  หรือมีภูมิลําเนาในจันทบุรี 
๒.๓ ผูบุพการีผูสืบสันดานคูสมรสของบุคคลดังกลาวในขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ไมวาจะมีกําเนิดหรือมีภูมิลําเนา 
อยูที่ใดก็ตาม 
๒.๔ ผูประกอบกิจกรรมเปนหลักแหลงอยูในจันทบุรี 

 ๓.   อนุสมาชิก  ไดแกผูมีคุณสมบัติตามขอ ๒ แตยังไมบรรลุนิติภาวะ  เมื่อบรรลุนิติภาวะแลว ใหถือวาเปนสามัญสมาชิก 
 ๔.  สมาชิกสมทบ  ไดแกผูที่มิใชสมาชิกตามขอ ๑ ถึง ๓ ที่บรรลุนิติภาวะแลว 
       สามัญสมาชิก  อนุสมาชิก และสมาชิกสมทบ จะตองไมเปนบุคคลซึ่งสังคมรังเกียจ 

ค. การกรอกใบสมัครสมาชิก 
๑. ผูสมัครสมาชิกสามัญ อนุสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ตองมีผูรับรองเปน สามัญสมาชิก สองคนลงชื่อรับรองในใบสมัคร 
๒. ขอไดโปรดกรอกคํานําหนาใหชัดเจนดวย เชน นาย,นาง,นางสาว,หรือถามียศ เชน พ.ต.,พ.ต.ต., นาวาตรี,  

นาวา อากาศตรี  , หรือ ขุนหลวง, พระ, พระยา, เปนตน 
ง. คาสมัคร ประกอบดวย 

๑. คาจดทะเบียน สามัญสมาชิก อนุสมาชิก และสมาชิกสมทบ คนละ ๑๐ บาท (อนุสมาชิกชําระเฉพาะคาจดทะเบียน
เทาน้ัน เทื่อบรรลุนิติภาวะแลว จึงใหเสียคาบํารุงประจําปเชนเดียวกับสามัญสมาชิก) 

๒. คาบํารุง  *คาบํารุงประจําปปฏิทิน สามัญสมาชิก ตองชําระคาบํารุงประจําป ปละ ๕๐ บาท 
                                                       สมาชิกสมทบ ตองชําระคาบํารุงประจําป ปละ ๑๐๐ บาท 
*ยืนสมัครพรอมขอเปนสามัญสมาชิก ตลอดชีพ เสียคาบํารุงครั้งเดียว ๕๐๐ บาท ไมตองเสียคาจดทะเบียนอีก 

                ๓.  ชําระเปนเงินสดไดที่สมาคมชาวจันทบุรี หรือโอนเงินเขา      
 

บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเทเวศร   ช่ือบัญชี “สมาคมชาวจันทบุรี”  

 เลขท่ีบัญชี ๐๒๐ – ๒๗๐๕๐๖-๖ เมื่อโอนเงินแลว กรุณาสงอีเมล หรือแฟกซ ใบ Pay in  มาที่สมาคมฯ     
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