
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
ส่วนกลาง  จ านวน  ๑๒๕  คน 

…………………………. 

๑.  แม่ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  จ านวน  ๒๕  คน 
 

๑. นางกรรณิการ์ ป่ินแก้ว อายุ ๖๕ ปี 
๒. นางเกษสรีุย์ ชีพธรรมคณุ อายุ ๕๖ ปี 
๓. นางขนิษฐา   พุม่ไพศาลชยั อายุ ๖๔ ปี 
๔. นางจรีธร แหวนทอง อายุ ๖๒ ปี 
๕. นางจารุวรรณ รักษาสวุรรณ อายุ ๖๕ ปี 
๖. นางชลิดา              อนนัตรัมพร อายุ ๕๘ ปี 
๗. นางนงลกัษณ์   ทองล้วน อายุ ๖๐ ปี 
๘. นางนชุนาถ วสรัุตน์ อายุ ๖๑ ปี 
๙. นางสาวเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ อายุ ๕๕ ปี 
๑๐. นางพิมพ์รวี วฒันวรางกรู อายุ ๕๙ ปี 
๑๑. ดร.พิมพ์อนงค์   สินภทัรบดี อายุ ๖๔ ปี 
๑๒. นางภทัรพร สนัตธาดาพร อายุ ๕๑ ปี 
๑๓. นางลดัดา กิตติพิบูลย์ อายุ ๕๓ ปี 
๑๔. นางลดัดาวลัย์ ตนัรัตนวงศ์ อายุ ๖๔ ปี 
๑๕. แพทย์หญิงวนัทนีย์   วฒันะ อายุ ๕๑ ปี 
๑๖. นางวิภาดา เลิศสวุรรณกลุ อายุ ๖๕ ปี 
๑๗. นางศิริรัตน์   ธ ารงธีระกลุ อายุ ๖๕ ปี 
๑๘. นางสมพร กิตติกรเจริญ อายุ ๖๓ ปี 
๑๙. นางสมรวล วิทรูปกรณ์ อายุ ๕๗ ปี 
๒๐. นางสมหมาย เอ่ียมอากาศ อายุ ๖๓ ปี 
๒๑. นางสาวลลิสา จงบารมี อายุ ๖๕ ปี 
๒๒. นางสพุรรณิการ์ อภิบาลรัตน์ อายุ ๕๒ ปี 
๒๓. นางสมุาลี ศรีสภุรวาณิชย์ อายุ ๖๖ ปี 
๒๔. นางอรอมุา จนัทะแจ้ง อายุ ๖๐ ปี 
๒๕. นางอารีย์ ตญัจพฒัน์กลุ อายุ ๖๘ ปี 
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๒.  แม่ของลูกผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ จ านวน  ๑๗  คน 

๒๖. นางกาเหลียว พงษ์ศิริ อายุ ๘๔ ปี 
๒๗. นางค าผนั สวุรรณศาลา อายุ ๔๓ ปี 
๒๘. นางค าออ่ง ไชยวงค์ อายุ ๗๙ ปี 
๒๙. นางจินตนา ณ ล าพนู อายุ ๖๕ ปี 
๓๐. นางจฑุามาศ ศิริวฒันโยธิน อายุ ๗๗ ปี 
๓๑. นางบญุนีย์ แถมใหม่ อายุ ๖๔ ปี 
๓๒. นางพิมพา วิริยะเมตตากลุ อายุ ๖๐ ปี 
๓๓. นางภทัรกร เฟ่ืองฟู อายุ ๕๗ ปี 
๓๔. นางมาลี ไชยศร  อายุ ๗๗ ปี 
๓๕. นางเมตตา คณานิจกิจไพบูลย์ อายุ ๗๘ ปี 
๓๖. นางเลก็ สกลุเอือ้กิติ อายุ ๗๗ ปี 
๓๗. นางสมมติุ สจัจพงษ์  อายุ ๘๐ ปี 
๓๘. นางสี วงศ์วฒันะ   อายุ ๗๗ ปี 
๓๙. นางสพิุน จีนาภกัด์ิ   อายุ ๗๒ ปี 
๔๐. นางสณีุย์ บรูณากาญจน์  อายุ ๘๐ ปี 
๔๑. นางสนีุย์ แต้รัตนชยั   อายุ ๕๕ ปี 
๔๒. นางอษุา เจริญชลวานิช   อายุ ๗๖ ปี 

  
๓.  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร  จ านวน  ๑๖  คน 

๔๓. นางก้อนทอง มีพงษ์ อายุ ๗๖ ปี 
๔๔. นางกานดา วิมลรัตนา อายุ ๗๗ ปี 
๔๕. นางค าฝอย เสง็ดี อายุ ๙๐ ปี 
๔๖. นางฉ้าย เมืองศรี อายุ ๘๑ ปี 
๔๗. นางชติุมาศ สิงหษัฐิต อายุ ๗๘ ปี 
๔๘. นางนงลกัษณ์ นิลวรรณ์ อายุ ๖๗ ปี 
๔๙. นางประจวบ เลาหะวิไลย อายุ ๗๖ ปี 
๕๐. นางประทีป เลิศชยัสวุรรณ อายุ ๖๐ ปี 

๕๑. นางผอ่ง ศิริวานิช อายุ ๗๙ ปี 
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๕๒. นางละม่อม จ ารัสประเสริฐ อายุ ๘๔ ปี 
๕๓. นางละเมียด ถีจนัทร์ อายุ ๙๑ ปี 

๕๔. นางลดัดา วงษ์อารี อายุ ๗๖ ปี 
๕๕. นางศรีจนัทร์ ทบัทอง อายุ ๘๗ ปี 
๕๖. นางสมบญุ จนัทตรี     อายุ ๘๕ ปี 
๕๗. นางสมพร วรรณศรี   อายุ ๘๐ ปี 
๕๘. นางสนุนัทา พินิจการ อายุ ๗๓ ปี 

  
๔.  แม่ผู้เป็นเกษตรกร   จ านวน  ๑๘  คน   

๕๙. นางขวญัฤดี     ดวงแก้ว   อายุ ๕๖   ปี 
๖๐. นางเทียมตา     ปาลี      อายุ ๖๗   ปี 
๖๑. นางน าพา     ขติักนัทา   อาย ุ ๕๙   ปี 
๖๒. นางบญุน า    ตนัเจริญ อายุ ๕๙   ปี 
๖๓. นางบรีุ มอญสะแก อายุ ๕๔  ปี 
๖๔. นางประคอง     อคัร์พฒัน์   อายุ ๕๔ ปี 
๖๕. นางปราณี เคล่ือนคล้อย อายุ ๖๘ ปี 
๖๖. นางปรุง ทรัพย์ใหญ่ อายุ ๘๒ ปี 
๖๗. นางเผ่ือน     สมทิพย์    อายุ ๗๘   ปี 
๖๘. นางพชัรา      มะลิทอง    อายุ ๕๘   ปี 
๖๙. นางมณฑา     คงชมุ    อายุ ๖๙ ปี 
๗๐. นางยพิุน      นาดี   อายุ ๕๔   ปี 
๗๑. นางเยาวดี   บญุพฒันาภรณ์    อายุ ๘๓   ปี 
๗๒. นางรุ่งนภา   อนัตรเสน    อายุ ๖๒ ปี  
๗๓. นางล าจวน     สิทธิพรหม   อายุ ๗๔  ปี 
๗๔. นางสง่เสริม   จนัทร์เรือง   อายุ ๕๖   ปี 
๗๕. นางสมยงค์    โสภาเวทย์  อายุ ๕๙   ปี 
๗๖. นางอ าไพ   วงค์สขุ   อายุ ๕๔  ปี 
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๕.  แม่ของผู้เสียสละ 

๕.๑)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายกองบัญชาการกองทัพไทย  จ านวน  ๒  คน 
๗๗. นางชิต เสือหาญ อายุ ๖๘ ปี  
๗๘. นางประยรู ชมจุ้ย อายุ ๕๖ ปี  

๕.๒)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารบก  จ านวน  ๘  คน 
๗๙. นางจ าเนียร จินนพุงค์ อายุ ๖๕ ปี 
๘๐. นางบีเด๊าะ ด๊ะหยี อายุ ๖๙ ปี 
๘๑. นางปิยะนชุ ชว่ยบญุสง่ อายุ ๔๔ ปี 
๘๒. นางพรทิวา ตะลาสา อายุ ๕๓ ปี 
๘๓. นางยภุา  ฤทธ์ิด า อายุ ๕๒ ปี 
๘๔. นางสมหมาย วุน่บวั อายุ ๕๙ ปี 
๘๕. นางอรุณี  กอยนาพนัธุ์ อายุ ๕๕ ปี 
๘๖. นางอมัพา  รักทองจนัทร์ อายุ ๕๐ ปี 

๕.๓)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ  จ านวน  ๕  คน 
๘๗. นางคิด  สิงห์ประเสริฐ อายุ ๔๒ ปี 
๘๘. นางทองยุ่น บตุรศรีผา อายุ ๗๒ ปี 
๘๙. นางนารี  จรรยา อายุ ๔๘ ปี 
๙๐. นางนิภา มณีศรี อายุ ๕๑ ปี 
๙๑. นางสงวน อาริยวฒัน์ อายุ ๗๖ ปี 

๕.๔)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารอากาศ  จ านวน  ๖  คน 
๙๒. นางกมลทิพย์ เตชะเสน อายุ ๖๐ ปี 
๙๓. นางจนัทร์โฉม ตกึสอิุนทร์ อายุ ๗๐ ปี 
๙๔. นางทองแหวน พทุธรักษา อายุ ๖๖ ปี 
๙๕. นางเพียงใจ จนัทร์กระจา่ง อายุ ๕๘ ปี 
๙๖. นางรัญจวน มาศรัตน์ อายุ ๖๕ ปี 
๙๗. นางอไุร อทุธา อายุ ๖๙ ปี 
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๕.๕)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายต ารวจ  จ านวน  ๘  คน 
๙๘. นางเกสร แสงเงิน อายุ ๖๖ ปี 
๙๙. นางนิล หนทูอง อายุ ๘๐ ปี 
๑๐๐. นางเน่ิน ทรพิศ อายุ ๗๓ ปี 
๑๐๑. นางประจวบ ฉีดเกต ุ อายุ ๕๒ ปี 
๑๐๒. นางแผ้ว อินศรีไกร อายุ ๖๔ ปี 
๑๐๓. นางลาม ละอองดี อายุ ๘๑ ปี 
๑๐๔. นางเล่ียง ยอดรักษ์ อายุ ๗๑ ปี 
๑๐๕. นางสมบติั สนัติปรีชาวฒัน์ อายุ ๖๗ ปี 

๕.๖)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร  จ านวน  ๒๐  คน 

- สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน ๘ คน 
๑๐๖. นางกนกวรรณ    นโรปการณ์ อายุ ๗๔ ปี 
๑๐๗. นางกานตพร สวสัดิโรจน์ อายุ ๗๗ ปี 
๑๐๘. นางนงนชุ มายะการ อายุ ๖๐ ปี 
๑๐๙. นางเบญญาภา    พณิชยกลุ อายุ ๖๓ ปี 
๑๑๐. นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยธุยา อายุ ๕๒ ปี 
๑๑๑. นางพาณี    สดประเสริฐ อาย ุ  ๗๔ ปี 
๑๑๒. นางสมเพียร    ก าเนิดมัน่ อายุ ๗๖ ปี 
๑๑๓. นางอ าภา วิชยัดิษฐ อายุ ๖๘ ปี 

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  ๖  คน 
๑๑๔. นางบญุธรรม สมบรุุษ อายุ ๖๑ ปี 

๑๑๕. นางบบุผา มิสดีย์ อายุ ๗๔ ปี 
๑๑๖. นางประคอง    แชม่ช้อย อายุ ๗๓ ปี 
๑๑๗. นางโม   วงศ์วนธรรม อายุ ๘๒ ปี 
๑๑๘. นางยพุยงค์    แสงจนัทร์ฉาย อายุ ๖๐ ปี 
๑๑๙. นางฮาลีเมาะ ดาราแม อายุ ๕๕ ปี 
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- มูลนิธิอาสารักษาดนิแดนฯ  จ านวน  ๖  คน 
๑๒๐. นางกอง   ทองเถาว์ อายุ ๘๙ ปี 
๑๒๑. นางทอง   กาแฮด อายุ ๗๓ ปี 
๑๒๒. นางมีด๊ะ     เจะโด อายุ ๕๙ ปี 
๑๒๓. นางแสง   สมมอย อายุ ๖๕ ปี 
๑๒๔. นางหวงั ศิริโพธ์ิ อายุ ๖๔ ปี 
๑๒๕. นางสาวอาอีเสาะ   หาระตี อายุ ๕๓ ปี 

  
................................................ 
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ภาค ๑

นนทบุรี ๑๒๖. นางมะลวิลัย์ หาญใจไทย อายุ ๕๕ ปี

แมผู่้ เป็นเกษตรกร

๑๒๗. นางสวงิ คล้ายสอน อายุ ๘๕ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ปทุมธานี ๑๒๘. นางสรีุรัตน์ คณูทวเีทพ อายุ ๖๑ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๑๒๙. นางสมจิตต์ พงษ์มาลา อายุ ๘๓ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

สมุทรปราการ ๑๓๐. เกตงุาม อายุ ๖๑ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๓๑. กลิน่พวง อายุ ๖๔ ปี

แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒. สรรพสปู อายุ ๗๔ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

อ่างทอง ๑๓๓. คณุอนนัต์ อายุ ๘๖ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๒

ลพบุรี ๑๓๔. ศรีแก้ว อายุ ๕๑ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

นครนายก ๑๓๕. แก้วนนัทวฒัน์ อายุ ๕๘ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ชัยนาท ๑๓๖. ด ารงพนัธ์ อายุ ๖๒ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙
ส่วนภมิูภาค จ านวน ๑๐๘ คน

-----------------------
แม่ดเีด่นประจ าจังหวัด จ านวน ๙๖ คน

นางทวี

นางขวญัใจ

นางสมุล

นางบญุสง่

นางเฉลยีว

นางมาลี

นางประทมุ
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สระบุรี ๑๓๗. อินต๊ะ อายุ ๖๘ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

สิงห์บุรี ๑๓๘. น้อยศรี อายุ ๕๗ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

สุพรรณบุรี ๑๓๙. จองพานิช อายุ ๕๙ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

อุทัยธานี ๑๔๐. ทองเกษม อายุ ๑๐๐ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๓

จันทบุรี ๑๔๑. สวาสดิ์ อายุ ๕๗ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ชลบุรี ๑๔๒. จนัทนา อายุ ๗๙ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ระยอง ๑๔๓. รู้จนัทราลกัษณ์ อายุ ๘๓ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ฉะเชิงเทรา ๑๔๔. สาธุชาติ อายุ ๘๒ ปี
แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

ตราด ๑๔๕. หกักะยานนท์ อายุ ๖๓ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ปราจีนบุรี ๑๔๖. ตะนงั อายุ ๗๒ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

สระแก้ว ๑๔๗. บวัแก้ว อายุ ๗๙ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๔

เพชรบุรี ๑๔๘. เนาวอไุรรัตนา อายุ ๗๕ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

สมุทรสงคราม ๑๔๙. ชยัวฒัน์ อายุ ๗๔ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม
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นครปฐม ๑๕๐. เพชรดี อายุ ๕๙ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ราชบุรี ๑๕๑. บตุรน า้เพชร อายุ ๘๑ ปี

แมข่องผู้ เสยีสละ

สมุทรสาคร ๑๕๒. ตัง๊สมบรูณ์ อายุ ๕๓ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

กาญจนบุรี ๑๕๓. วงศ์จนัทร์ อายุ ๖๘ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๕

นครราชสีมา ๑๕๔. หาญชนะ อายุ ๗๘ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๑๕๕. กมลวทัน์ อายุ ๘๘ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๑๕๖. นนัทคณุาธิป อายุ ๗๙ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

บุรีรัมย์ ๑๕๗. ภทัรานนท์อทุยั อายุ ๕๘ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๕๘. ตระหนกัยศ อายุ ๖๐ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

สุรินทร์ ๑๕๙. ศริิเลศิเกรียงไกร อายุ ๗๑ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๖๐. อวยเจริญ อายุ ๗๒ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ชัยภูมิ ๑๖๑. เลศิสคุนธ์ อายุ ๗๓ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๖๒. สงัข์ทอง อายุ ๗๒ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร
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มหาสารคาม ๑๖๓. วงศ์มงักร อายุ ๗๐ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ศรีสะเกษ ๑๖๔. เพ็งพนัธ์ อายุ ๗๘ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๑๖๕. โต๊ะสงิห์ อายุ ๖๐ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๖

ขอนแก่น ๑๖๖. วงศ์สมศรี อายุ ๗๒ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๖๗. ราษฏร์วงศ์ศรี อายุ ๖๙ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

อุดรธานี ๑๖๘. อดุมพานิช อายุ ๙๐ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๑๖๙. ไทรแจม่จนัทร์ อายุ ๖๖ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

สกลนคร ๑๗๐. พว่งทพิากร อายุ ๖๔ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๗๑. บลุาลม อายุ ๖๕ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

หนองคาย ๑๗๒. สกลุตัง้ไพศาล อายุ ๕๑ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

เลย ๑๗๓. แสงเจริญรัตน์ อายุ ๕๖ ปี

แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

หนองบัวล าภู ๑๗๔. ฉลาดแย้ม อายุ ๖๒ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

บึงกาฬ ๑๗๕. เกตจุ านงค์ อายุ ๗๘ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม
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ภาค ๗

อุบลราชธานี ๑๗๖. เตชะตานลท์ อายุ ๖๙ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๗๗. ไชยนา อายุ ๕๙ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

มุกดาหาร ๑๗๘. นามจนัทรา อายุ ๗๖ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ร้อยเอ็ด ๑๗๙. สาระโภค อายุ ๗๑ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๘๐. สริุยวนากลุ อายุ ๕๖ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ยโสธร ๑๘๑. กมุารสทิธ์ิ อายุ ๗๕ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

นครพนม ๑๘๒. สจัจชลพนัธ์ อายุ ๖๒ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

อ านาจเจริญ ๑๘๓. โพธิสาขา อายุ ๖๕ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

กาฬสินธ์ุ ๑๘๔. อทุรักษ์ อายุ ๕๖ ปี

แมผู่้ เป็นเกษตรกร

ภาค ๘

นครสวรรค์ ๑๘๕. ศรีสถิตย์วฒันา อายุ ๘๗ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๑๘๖. ทาศลิป์ อายุ ๗๗ ปี

แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

อุตรดิตถ์ ๑๘๗. พอจิต อายุ ๕๘ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ก าแพงเพชร ๑๘๘. จริยคณุ อายุ ๖๕ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร
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สุโขทัย ๑๘๙. สงัคง อายุ ๖๔ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ตาก ๑๙๐. คุ้มยิม้ อายุ ๕๓ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

พิษณุโลก ๑๙๑. น่ิมพิทกัษ์พงศ์ อายุ ๗๕ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

พิจิตร ๑๙๒. นนัทนพิบลู อายุ ๘๑ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

เพชรบูรณ์ ๑๙๓. รอดมา อายุ ๖๕ ปี
แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

๑๙๔. อดุมอา่ง อายุ ๘๒ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๙

เชียงใหม่ ๑๙๕. มาแก้ว อายุ ๖๔ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๑๙๖. คณุัญญาสกลุ อายุ ๕๓ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ล าปาง ๑๙๗. ทองใบ อายุ ๖๓ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ล าพูน ๑๙๘. หมอกเมือง อายุ ๕๗ ปี
แมผู่้ เป็นเกษตรกร

แพร่ ๑๙๙. จนัทร์ประสทิธ์ิ อายุ ๖๙ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

พะเยา ๒๐๐. งามเมือง อายุ ๕๒ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

เชียงราย ๒๐๑. นางประนอม สขุพนัธ์ อายุ ๘๔ ปี
แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

๒๐๒. นางพรรณี หยุน่น้อย อายุ ๖๕ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม
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น่าน ๒๐๓. เตชะบญุ อายุ ๘๗ ปี

แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

แม่ฮ่องสอน ๒๐๔. นางประทมุ ค าออ่ง อายุ ๕๒ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๑๐

ชุมพร ๒๐๕. สมศรี อายุ ๗๑ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ระนอง ๒๐๖. รัตนะพิสฐิ อายุ ๗๒ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๑๑

นครศรีธรรมราช ๒๐๗. ไทยราช อายุ ๖๓ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

๒๐๘. โยธารักษ์ อายุ ๖๔ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

พังงา ๒๐๙. วริียานนัท์ อายุ ๖๖ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

กระบี่ ๒๑๐. แจ้งใจ อายุ ๕๖ ปี

แมผู่้ เป็นเกษตรกร

สุราษฎร์ธานี ๒๑๑. ชพูงศ์ อายุ ๖๘ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

๒๑๒. ธิมากลุ อายุ ๗๓ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภูเก็ต ๒๑๓. พรหมทอง อายุ ๖๘ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๑๒

ตรัง ๒๑๔. ธนาเจริญสกลุ อายุ ๘๒ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม
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สงขลา ๒๑๕. สริิโปราณานนท์ อายุ ๗๙ ปี

แมข่องลกูผู้ท าประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ

๒๑๖. สวุรรณโณ อายุ ๘๕ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

สตูล ๒๑๗. สมะบพุ อายุ ๗๐ ปี

แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ปัตตานี ๒๑๘. เกษรมาศ อายุ ๕๗ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ยะลา ๒๑๙. แก้วปฏมิา อายุ ๖๓ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

นราธิวาส ๒๒๐. สนี า้เงิน อายุ ๖๗ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

พัทลุง ๒๒๑. ชสูงัข์ อายุ ๘๒ ปี

แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร
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- ๑๕ -

ภาค ๑ ๒๒๒. โหนา อายุ ๖๔ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๒ ๒๒๓. แตง่สมดุ อายุ ๖๙ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๓ ๒๒๔. ตรัยศริิเจริญ อายุ ๖๖ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๔ ๒๒๕. ผาตกิรวงษ์ อายุ ๘๒ ปี
แมผู่้ มีความมานะอดทนขยนัหมัน่เพียร

ภาค ๕ ๒๒๖. ดจุจานทุศัน์ อายุ ๕๑ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๖ ๒๒๗. สงวนตระกลู อายุ ๖๗ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๗ ๒๒๘. องค์สถาพร (จนัทมุา) อายุ ๖๒ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๘ ๒๒๙. เหรียญทอง อายุ ๖๓ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๙ ๒๓๐. ช านิประศาสน์ อายุ ๕๔ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๑๐ ๒๓๑. ลมิสถายรัุตน์ อายุ ๖๖ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๑๑ ๒๓๒. แซล่ิม่ อายุ ๖๙ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

ภาค ๑๒ ๒๓๓. อตับตุร อายุ ๕๘ ปี
แมผู่้บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคม

แม่ดเีด่นแห่งชาตปิระจ าภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จ านวน  ๑๒  คน
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