
 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2565 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
***************** 

 

 สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ได้จดังานวนัแม่
แห่งชาติครัง้แรก  ในวนัท่ี 12  สิงหาคม 2519 โดยถือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นวนัแม่แห่งชาติ และได้ถือเป็นนโยบาย
การจดังานวนัแม่แห่งชาติเป็นประจ าทกุปีติดต่อกนัตลอดมาถึงปี 2565  เป็นเวลา 47  ปี 
 วตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัของการจดังานวนัแม่แห่งชาติ เพ่ือเทิดทนูและเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพ่ือ
เผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ เพ่ือยกย่องแม่ดีเด่น
แห่งชาติ และลกูท่ีมีความกตญัญกูตเวทีอย่างสงูต่อแม่ 
 กิจกรรมท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งในการจดังานวนัแม่แห่งชาติ คือ การคดัเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติทัว่ประเทศ  เพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ     
ทัง้ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค  เพ่ือเป็นแบบฉบบัท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพ่ือให้
สงัคมได้ตระหนกัถึงบทบาท และหน้าท่ีอนัส าคญัยิ่งของสตรีผู้ ท่ีเป็นแม่  
 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดี เ ด่นแห่งชาติ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาต ิ 
ประจ าปี 2565 มีดังนี ้ 

 1.  ประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ แบง่เป็น  6  ประเภท  ดงันี ้

  1.1  แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   คัดเลือกจากแม่ท่ีบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและสงัคม ด้วยความเสียสละ  มีความสมัพันธ์ในครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างได้  
เป็นผู้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นท่ียอมรับของสังคม  ให้การดูแลบุพการี             
และท าหน้าท่ีของภรรยาท่ีดีโดยไม่บกพร่อง  รวมทัง้ท าหน้าท่ีของแม่ท่ีดี ให้การอบรมเลีย้งดูลกูให้มี
การศึกษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสจุริต 
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  1.2  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร  คัดเลือกจากแม่ท่ีมีความ
ยากล าบาก  ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคณุธรรมและจริยธรรม 
และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  อบรมเลีย้งดูลกูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ เสียสละ และ
ด้วยความมานะอดทน  ท าให้ลกูได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสงัคม  

  1.3  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ คดัเลือกจากแม่ท่ีมี
ความประพฤติดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูก มีลกูซึ่งอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ              
ในด้านการศึกษา  พฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การสาธารณสขุ สงัคมสงเคราะห์ ฯลฯ  มีความประพฤติดี          
มีอาชีพสุจริต  เป็นท่ียอมรับของสังคม และเป็นผู้ ท่ีนิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย สมควร         
เป็นแบบอย่างแก่คนทัว่ไป 

  1.4 แม่ผู้เป็นเกษตรกร  คดัเลือกจากแม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็นท่ียอมรับ มีความซ่ือสตัย์สจุริต อบรมเลีย้งดู
ลกูด้วยความรักความเอาใจใส่  ด้วยความมานะอดทน  ท าให้ลกูได้รับการศึกษา  มีอาชีพท่ีสจุริต   
มีความประพฤติดี  เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

  1.5 แม่ของลูกผู้เสียสละ  คัดเลือกจากแม่ท่ีมีลูกเป็นทหาร ต ารวจ ซึ่งได้
เสียสละในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือความมัน่คงของชาติ  การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยได้ประกอบ
วีรกรรมท่ีควรแก่การยกย่อง หรือท าคณุประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเด่นชดั   

  1.6 แม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่ เป็นอาสาสมัคร คัดเลือกจาก 
แม่ผู้ เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกท่ีเป็นอาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติ หน้าท่ีเพ่ือการ
บรรเทาสาธารณภยั การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยได้ท าคุณประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติอย่างเด่นชดั สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทัว่ไป 
 

 2.  คุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ  นอกจากคุณสมบัติตามท่ีกล่าวในข้อ 1                
แม่ดีเด่นแห่งชาติ จะต้องมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้ 
   2.1  มีสญัชาติไทย 

   2.2  มีความประพฤติดี 
    2.3   มีสขุภาพดี 
   2.4   มีความเป็นแม่ท่ีดี 

   2.5   มีอายไุม่ต ่ากวา่ 50 ปี ยกเว้นแม่ของลกูผู้เสียสละ  
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  2.6  มีครอบครัวเป็นท่ียอมรับ และเป็นแบบอย่างของสงัคม  
  2.7 เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนและสงัคม 
  2.8 เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลกัษณ์ของไทย 
  2.9 มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเล่ือมใส  
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
  2.10 ผู้ ท่ีเสนอช่ือเข้ารับการคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลาง จะต้องไม่เป็น
ผู้ ท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกฯ ในสว่นภมูิภาค (ระดบัจงัหวดั) ในปีเดียวกนั 
 

     3.  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ  แบ่งออกเป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ           
ในสว่นกลาง และในสว่นภมูิภาค 

  3.1  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาต ิในส่วนกลาง 
          คณะกรรมการฝ่ายคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นผู้คดัเลือก  ตามจ านวนดงันี ้
    1)  แม่ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม           จ านวนไม่เกิน  14  คน 

    2)  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร จ านวนไม่เกิน  10  คน 

   3).  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิจ านวนไม่เกิน 10 คน  

        4)  แม่ผู้เป็นเกษตรกร  จ านวนไม่เกิน 15 คน คดัเลือกโดยส านกัส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  ทัง้นี ้ในจังหวดัเดียวกันไม่ควรได้รับการคดัเลือก 
เกิน 1 คน 

    5)  แม่ของ ลู ก ผู้ เ สี ยสละ  จ านวน ไม่ เกิ น  26  คน   คั ด เ ลื อก โดย
คณะอนกุรรมการฝ่ายต่าง ๆ   แบง่เป็น   
     - ฝ่ายส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม  จ านวนไม่เกิน 2 คน 
     - ฝ่ายกองบญัชาการ กองทพัไทย จ านวนไม่เกิน 2  คน 
      -   ฝ่ายทหารบก จ านวนไม่เกิน   6 คน 
      -   ฝ่ายทหารเรือ จ านวนไม่เกิน 3  คน 
    -   ฝ่ายทหารอากาศ          จ านวนไม่เกิน 5  คน 
    -   ฝ่ายต ารวจ จ านวนไม่เกิน    8  คน 
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   6) แม่ผู้เป็นอาสาสมัครและแม่ของลูกที่เป็นอาสาสมัคร  จ านวนไม่เกิน 
16 คน คดัเลือกโดยคณะอนกุรรมการฝ่ายต่าง ๆ แบง่เป็น 
     - ฝ่ายกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวนไม่เกิน     5 คน 
     - ฝ่ายมลูนิธิอาสารักษาดินแดนฯ   จ านวนไม่เกิน     6 คน 
      - ฝ่ายสมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ จ านวนไม่เกิน     5 คน 
 
    รวมแม่ดีเด่นแห่งชาตใินส่วนกลาง  จ านวนไม่เกิน  91  คน แม่ดีเด่น
แห่งชาตทิี่ได้รับการคัดเลือกในส่วนกลางนี ้อาจจะมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  หรือ
ในต่างจังหวัดก็ได้   
 

      
   3.2  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาต ิในส่วนภูมภิาค 
    1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกจังหวดัละ 1 คน โดยมี
คณะกรรมการ  ดังนี ้ 1. ผู้ ว่าราชการจังหวดั  2. นายกเหล่ากาชาดจังหวดั  3. พัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวดั  4. ประธานชมรม/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจังหวัด                 
5. ผู้ทรงคณุวฒุอ่ืินตามท่ีเสนอ   ประมาณ 2 – 3  คน  พิจารณาจากแม่ของอ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดั  
และเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว พร้อมแนบรายนาม
คณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือก 
 

    คัดเลือกไม่เกิน 2 คน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  ชลบุรี  ชัยภูม ิ 
เชียงราย  เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นนทบุรี  บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ สกลนคร  สงขลา  สมุทรปราการ  สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  อุดรธานี  อุบลราชธานี  
    คัดเลือกได้ไม่เกิน 3 คน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา    

 

          แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก 
 

   2. ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 12 ภาค ของสมาคม
สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ มีสิทธิเสนอแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ า
ภาคได้ภาคละ 1 คน  โดยพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ  ในภาค เสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประเภทใดประเภทหน่ึงเพียงประเภทเดียว 
 

   รวมแม่ดีเด่นแห่งชาตใินส่วนภูมภิาค จ านวนไม่เกิน  109  คน 
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 4.   การเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ
   ผู้ ท่ีเสนอช่ือเพ่ือคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้องส่งเอกสารและหลกัฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดงันี ้ 
  4.1  แบบกรอกประวตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ านวน 12 ชุด 
และแบบกรอกประวัติ  (ย่อ)  จ านวน 12 ชุด  พร้อมซีดีประวตัิย่อ 1 แผ่น (ยกเว้นประวัติของ        
แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ เสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานภาคของสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ  ส่งให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพียง  2  ชุด พร้อมซีดีประวัตย่ิอ 1 แผ่น) 
  4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ 1 ชดุ 
                            (แม่ดีเด่นแห่งชาตใินส่วนภูมภิาค จะต้องมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดที่เสนอ) 

 4.3  ส าเนาบตัรประชาชน  1  ชดุ 
   4.4  ส าเนาทะเบียนสมรส  1 ชดุ  
  4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3  นิว้  จ านวน  2  รูป  (ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน) 
 
 5. ค าแนะน าการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัตผู้ิที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น 
  แม่ดีเด่นแห่งชาต ิประจ าปี 2565 
 

การกรอกประวัต ิ
 

ข้อ 1 ประวัต ิ
 -  ท่ีอยู่ของแม่ หากท่ีอยู่ปัจจบุนัและท่ีอยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านต่างกนั ขอให้ใส่ท่ีอยู่
ปัจจบุนัของแม่  (เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ และการสง่เอกสาร) 
 
ข้อ 2  คุณธรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ของแม่ 
 2.1 คุณธรรมที่ควรยกย่อง  ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบตัิตน เป็นผู้ มี
ความประพฤติดี นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 2.2 ความเป็นแม่ที่ดีควรยกย่อง ขอให้เขียนถึงความดีของแม่ท่ีเก่ียวกับการดูแล
ครอบครัว  การอบรมเลีย้งดูลกู  และมีความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างได้  โดยเฉพาะ 
แม่ที่เสนอให้เป็นแม่ประเภทผู้มีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร  ส าหรับข้อนีข้อให้บรรยาย
โดยละเอียด ตัง้แต่เร่ิมสร้างครอบครัว  การอบรมเลีย้งดลูกูวา่มีความยากล าบากเพียงใด 
 

  *  ให้พมิพ์แบบกรอกประวัตใิหม่ได้  หรือ  พมิพ์เป็นเอกสารแนบ * 
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  2.3  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  ขอให้เขียนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้ อ่ืนและสงัคมของแม่  โดยเฉพาะแม่ที่เสนอให้เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม  ส าหรับข้อนี ้ ขอให้บรรยายโดยละเอียด ว่าได้บ าเพ็ญประโยชน์ในเร่ืองใด เม่ือใด  หากมี
ต าแหน่งในองค์การการกุศล  สมาคม  มูลนิธิฯ  กรุณาระบุช่ือองค์การ  ต าแหน่ง และหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบในการริเร่ิมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การนัน้ ๆ 
 

  *  ให้พมิพ์แบบกรอกประวัตใิหม่ได้  หรือ  พมิพ์เป็นเอกสารแนบ * 

ข้อ 3 ประวัตลูิก 
 ขอให้กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัลกูทกุคนให้ครบตามแบบกรอกประวตัิก าหนด รวมทัง้ 
การศึกษา ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมของลกู หากมีลกูเกิน 3 คน  
ขอให้พิมพ์เพิ่มเติมให้ครบ 
 

 ส าหรับแม่ที่เสนอให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาตปิระเภทแม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาต ิ  กรุณาเขียนรายละเอียดให้ครอบคลมุตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. การบ าเพ็ญประโยชน์ของลกูต่อสงัคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ 
2. ลูกเป็นผู้ มีความประพฤติดีมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคมและประสบ

ความส าเร็จในชีวติ 
3. แม่มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลกูและเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สงัคม 
4. แม่และลกูเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ / หรือ สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของ     

องค์การในพระบรมราชปูถมัภ์ และในพระบรมราชินปูถมัภ์ 
5. แม่และลกูเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลกัษณ์ของไทย 

 

  หากมีเอกสารท่ีสามารถน ามาเป็นหลักฐาน กรุณาแนบส าเนามาด้วย หรือ  
ลกูท างานในองค์การสงัคมสงเคราะห์   กรุณาระบช่ืุอองค์การ  ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 

  *  ให้พมิพ์แบบกรอกประวัตใิหม่ได้  หรือ  พมิพ์เป็นเอกสารแนบ * 
 

ข้อ 4  ประวัตขิองแม่และลูกรวมทัง้คุณธรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ที่ควรยกย่องโดยสรุป 
 ขอให้สรุปความดีเด่นของแม่และลกู ทัง้ด้านคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมและ           
ความดีเด่นของแม่ท่ีสมควรยกย่องให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ตามประเภทท่ีเสนอ 
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ข้อ 5  ผู้เสนอ 
 ผู้เสนอจะเป็นบคุคลในครอบครัว หรือ องค์การ / หน่วยงานใดเป็นผู้ เสนอก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ใช่บคุคลเดียวกบัผู้รับรองและบคุคลท่ีอ้างอิงได้ ในข้อ 6 และ ข้อ 7 และต้องไม่เป็นกรรมการหรือ
อนกุรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 

ข้อ 6  ผู้รับรอง 
 ผู้ รับรองต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ เสนอในข้อ 5      
ต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ข้อมลูเพิ่มเติมได้ และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติ 
 

ข้อ 7  บุคคลที่อ้างอิงได้ 
 บุคคลท่ีอ้างอิงได้ต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอ            
และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ เสนอในข้อ 5 และผู้ รับรองในข้อ 6 สามารถให้ช่ือผู้ ท่ีอ้างอิงได้ 
เกินกวา่ 2 คน และต้องไม่เป็นกรรมการหรืออนกุรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 

 6.   ก าหนดการเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาต ิ     
  6.1  ส่วนกลาง    
    1. รับเอกสารแบบกรอกประวัติ ได้ ท่ี  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทยฯ  257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ตั ้งแต่วันที่  
26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัตไิด้ที่  www.ncswt.or.th    
    2. ส่งเอกสารแบบกรอกประวตัิพร้อมหลกัฐาน จ านวน  12 ชุด พร้อมซีดี
ประวตัิย่อ 1 แผน่  ภายในวันที่ 1 มถุินายน 2565   
 

  6.2  ส่วนภูมภิาค ผู้วา่ราชการจงัหวดั/ประธานภาค ให้เสนอช่ือแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ท่ีได้รับการคดัเลือกแล้ว พร้อมแบบกรอกประวตัิและหลกัฐาน จ านวน 2 ชุด และซีดีประวตัิย่อ 1 แผ่น  
พร้อมส่งรายนามคณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือกด้วย  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน  2565 
(โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย์) 
 

 7.  สถานที่ส่งเอกสาร   ประธานคณะกรรมการฝ่ายคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ส านกั
บริหารงานกลาง สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ ชัน้ 1 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 โทรศพัท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 119, 107  โทรศพัท์/โทรสาร  0 - 2354 - 7528   
 

               8.  การรับเอกสารคืน ขอให้ติดต่อรับเอกสารคืนเท่าที่ เหลืออยู่  ตัง้แต่วันที่  
1 - 31  ตุลาคม  2565   หากพ้นก าหนด  สมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  จะไม่รับผดิชอบเอกสารใด ๆ  
ทัง้สิน้ 

*************************** 

 


