หลักเกณฑ์ การคัดเลือกแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ
ในโอกาสวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2564
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
*****************
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ จดั งานวันแม่
แห่งชาติครัง้ แรก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2519 โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เป็ นวันแม่แห่งชาติ และได้ ถือเป็ นนโยบาย
การจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็ นประจาทุกปี ติดต่อกันตลอดมาถึงปี 2564 เป็ นเวลา 46 ปี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ผู้ทรงเป็ นแม่แห่งชาติ เพื่อ
เผยแพร่ พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น
แห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
กิจกรรมที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติทวั่ ประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคณ
ุ ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นแม่ดีเด่น แห่งชาติ
ทัง้ ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็ นแบบฉบับที่ ดีให้ ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้
สังคมได้ ตระหนักถึงบทบาท และหน้ าที่อนั สาคัญยิ่งของสตรี ผ้ ทู ี่เป็ นแม่
หลั ก เกณ ฑ์ การคั ด เลื อ กแม่ ดี เ ด่ น แห่ งชาติ ในโอกาสวั น แม่ แห่ งชาติ
ประจาปี 2564 มีดังนี ้
1. ประเภทของแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1.1 แม่ ผ้ ู บาเพ็ญ ประโยชน์ ต่อสั งคม คัดเลือกจากแม่ที่บาเพ็ญ ตนให้ เป็ น
ประโยชน์ แก่ผ้ ูอื่นและสังคม ด้ วยความเสียสละ มีความสัมพันธ์ ในครอบครัวที่เป็ นแบบอย่างได้
เป็ นผู้มี ค วามประพฤติ ดี มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรม เป็ นที่ ยอมรั บ ของสังคม ให้ การดูแลบุพการี
และทาหน้ าที่ของภรรยาที่ดีโดยไม่บกพร่ อง รวมทังท
้ าหน้ าที่ของแม่ที่ดี ให้ การอบรมเลี ้ยงดูลกู ให้ มี
การศึกษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสุจริต
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1.2 แม่ ผ้ ู มี ค วามมานะอดทนขยั น หมั่ นเพี ย ร คัด เลื อ กจากแม่ ที่ มี ค วาม
ยากลาบาก ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพ เป็ นผู้มีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
และบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อบรมเลี ้ยงดูลกู ด้ วยความรัก ความเอาใจใส่ เสียสละ และ
ด้ วยความมานะอดทน ทาให้ ลูกได้ รับการศึกษา มีอาชีพสุจริ ต มีความประพฤติดี เป็ นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
1.3 แม่ ของลูกผู้ทาประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแม่ที่มี
ความประพฤติดีเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก มีลูกซึ่งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ในด้ านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ มีความประพฤติดี
มี อ าชี พ สุจ ริ ต เป็ นที่ ย อมรั บ ของสังคม และเป็ นผู้ที่ นิ ย มและรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ข องไทย สมควร
เป็ นแบบอย่างแก่คนทัว่ ไป
1.4 แม่ ผ้ ูเป็ นเกษตรกร คัดเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ
ขยันหมัน่ เพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็ นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต อบรมเลี ้ยงดู
ลูกด้ วยความรักความเอาใจใส่ ด้ วยความมานะอดทน ทาให้ ลูกได้ รับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริ ต
มีความประพฤติดี เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.5 แม่ ของผู้ เสี ย สละ คั ด เลื อ กจากแม่ ที่ มี ลู ก เป็ นทหาร ต ารวจ หรื อ
อาสาสมัค ร ซึ่งได้ เสี ย สละในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ความมั่น คงของชาติ การรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้ อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรื อทาคุณประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็ นแบบอย่างแก่คนทัว่ ไป
2. คุ ณ สมบั ติ ข องแม่ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ นอกจากคุณ สมบัติ ต ามที่ ก ล่ า วในข้ อ 1
แม่ดีเด่นแห่งชาติ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.2 มีความประพฤติดี
2.3 มีสขุ ภาพดี
2.4 มีความเป็ นแม่ที่ดี
2.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 50 ปี ยกเว้ นแม่ของผู้เสียสละ
2.6 มีครอบครัวเป็ นที่ยอมรับ และเป็ นแบบอย่างของสังคม
2.7 เป็ นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
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2.8 เป็ นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
2.9 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
3. การคั ด เลื อ กแม่ ดี เด่ น แห่ งชาติ แบ่งออกเป็ นการคัดเลื อกแม่ ดีเด่ น แห่งชาติ
ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค
3.1 การคัดเลือกแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ในส่ วนกลาง
คณะกรรมการฝ่ ายคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็ นผู้คดั เลือก ตามจานวนดังนี ้
1. แม่ ผ้ ูบาเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม
จานวนไม่เกิน 14 คน
2. แม่ ผ้ ูมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร

จานวนไม่เกิน 10 คน

3. แม่ ของลูกผู้ทาประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ จานวนไม่เกิน 10 คน
4. แม่ ผ้ ูเป็ นเกษตรกร จานวนไม่เกิน 15 คน คัดเลือกโดยสานักส่งเสริ ม
และพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริ มการเกษตร ทัง้ นี ้ ในจังหวัดเดียวกันไม่ควรได้ รับการคัดเลือก
เกิน 1 คน
5. แม่ ของผู้เสียสละ จานวนไม่เกิน 42 คน คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ
ฝ่ ายต่าง ๆ แบ่งเป็ น
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายสานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม
จานวนไม่เกิน 2
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายกองบัญชาการกองทัพไทย
“
2
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายทหารบก
”
6
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายทหารเรื อ
”
3
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายทหารอากาศ
”
5
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายตารวจ
”
8
- แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายอาสาสมัครและแม่ผ้ เู ป็ น
อาสาสมัคร คัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก
แม่ของผู้เสียสละฝ่ ายอาสาสมัครและแม่ผ้ เู ป็ น
อาสาสมัคร
”
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
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(คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ ายอาสาสมัครฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
คัดเลือก จานวน 5 คน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คัดเลือก จานวน 5 คน มูลนิธิอาสา
รักษาดินแดนฯ คัดเลือก จานวน 6 คน)
รวมแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติในส่ วนกลาง จานวนไม่ เกิน 91 คน
แม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้ รับการคัดเลือกในส่วนกลางนี ้ อาจจะมีภมู ิลาเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หรื อ ในต่างจังหวัดก็ได้
3.2 การคัดเลือกแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ในส่ วนภูมิภาค
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้ดาเนินการคัดเลือกจังหวัดละ 1 คน โดยมี
คณะกรรมการ ดังนี ้ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 3. พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษ ย์ จังหวัด 4. ประธานชมรม/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจาจังหวัด
5. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นตามที่เสนอ ประมาณ 2 – 3 คน พิจารณาจากแม่ของอาเภอต่างๆ ในจังหวัด
และเสนอเป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว พร้ อมแนบรายนาม
คณะกรรมการผู้ดาเนินการคัดเลือก
คั ด เลื อ กไม่ เกิ น 2 คน ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ชลบุ รี ชั ย ภู มิ
เชียงราย เชียงใหม่ นครศรี ธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ร้ อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สุราษฎร์ ธานี สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
คัดเลือกได้ ไม่ เกิน 3 คน ได้ แก่ จังหวัดนครราชสีมา
แม่ ดีเด่ นแห่ งชาติในส่ วนภูมิภาค จะต้ องมีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัด
ที่ผ้ ูว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้คัดเลือก
2. ประธานกรรมการประสานงานส่ วนภูมิภ าค 12 ภาค ของสมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิเสนอแม่ดีเด่นแห่งชาติประจา
ภาคได้ ภาคละ 1 คน โดยพิจารณาจากจังหวัดต่ าง ๆ ในภาค เสนอเป็ นแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว
4. การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็ นแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ
ผู้ที่เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้ องส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี ้
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4.1 แบบกรอกประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอเป็ นแม่ดีเด่น แห่งชาติ จานวน 15 ชุด
และแบบกรอกประวัติ (ย่อ ) จ านวน 15 ชุด พร้ อมซี ดี ป ระวัติ ย่อ 1 แผ่ น (ยกเว้ น ประวัติ ข อง
แม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ท่ ีเสนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานภาคของสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ ฯ ส่ งให้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เพียง 2 ชุด พร้ อมซีดีประวัติย่อ 1 แผ่ น)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีชื่อของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติ 1 ชุด
(แม่ ดีเด่ นแห่ งชาติในส่ วนภูมิภาค จะต้ องมีภมู ิลาเนาอยู่ในจังหวัดที่เสนอ)
4.3 สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4.4 สาเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
4.5 รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 3 นิ ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. คาแนะนาการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัตผิ ้ ูท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ น
แม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ ประจาปี 2564
การกรอกประวัติ
ข้ อ 1 ประวัติ
- ที่อยูข่ องแม่ หากที่อยู่ปัจจุบนั และที่อยู่ในสาเนาทะเบียนบ้ านต่างกัน ขอให้ ใส่ที่อยู่
ปั จจุบนั ของแม่ (เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ และการส่งเอกสาร)
ข้ อ 2 คุณธรรมและการบาเพ็ญประโยชน์ ของแม่
2.1 คุณธรรมที่ควรยกย่ อง ขอให้ เขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบตั ิตน เป็ นผู้มี
ความประพฤติ ดี นิ ย มและรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ข องไทย มี ค วามจงรั ก ภักดี ต่ อ สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
2.2 ความเป็ นแม่ ท่ ีดีควรยกย่ อง ขอให้ เขียนถึงความดีของแม่ที่เกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว การอบรมเลี ้ยงดูลกู และมีความสัมพันธ์ ในครอบครัวที่เป็ นแบบอย่างได้ โดยเฉพาะ
แม่ ท่ เี สนอให้ เป็ นแม่ ประเภทผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร สาหรับข้ อนี ้ขอให้ บรรยาย
โดยละเอียด ตังแต่
้ เริ่มสร้ างครอบครัว การอบรมเลี ้ยงดูลกู ว่ามีความยากลาบากเพียงใด
* ให้ พมิ พ์ แบบกรอกประวัติใหม่ ได้ หรือ พิมพ์ เป็ นเอกสารแนบ *
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2.3 การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อผู้อ่ ืนและสังคม ขอให้ เขียนถึงการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคมของแม่ โดยเฉพาะแม่ ท่ ีเสนอให้ เป็ นแม่ ประเภทแม่ ผ้ ูบาเพ็ญประโยชน์ ต่อ
สังคม สาหรับข้ อนี ้ ขอให้ บรรยายโดยละเอียด ว่าได้ บาเพ็ญประโยชน์ในเรื่ องใด เมื่อใด หากมี
ต าแหน่ งในองค์ ก ารการกุศ ล สมาคม มูล นิ ธิฯ กรุ ณ าระบุชื่ อ องค์ ก าร ต าแหน่ ง และหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบในการริเริ่มที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การนัน้ ๆ
* ให้ พมิ พ์ แบบกรอกประวัติใหม่ ได้ หรือ พิมพ์ เป็ นเอกสารแนบ *
ข้ อ 3 ประวัตลิ ูก
ขอให้ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกทุกคนให้ ครบตามแบบกรอกประวัติกาหนด รวมทัง้
การศึกษา ความสาเร็จในหน้ าที่การงานและการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของลูก หากมีลกู เกิน 3 คน
ขอให้ พิมพ์เพิ่มเติมให้ ครบ
สาหรั บแม่ ท่ เี สนอให้ เป็ นแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติประเภทแม่ ของลูกผู้ทาประโยชน์ ต่อ
สังคมและประเทศชาติ กรุณาเขียนรายละเอียดให้ ครอบคลุมตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. การบาเพ็ญประโยชน์ของลูกต่อสังคมและประเทศชาติในด้ านต่าง ๆ
2. ลู ก เป็ นผู้ มี ค วามประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรมเป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คมและประส บ
ความสาเร็จในชีวติ
3. แม่มีความประพฤติดีงามเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลกู และเสียสละบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
4. แม่และลูกเป็ นผู้บาเพ็ญประโยชน์ และ / หรื อ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของ
องค์การในพระบรมราชูปถัมภ์ และในพระบรมราชินปู ถัมภ์
5. แม่และลูกเป็ นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
หากมี เอกสารที่ ส ามารถน ามาเป็ นหลัก ฐาน กรุ ณ าแนบส าเนามาด้ ว ย หรื อ
ลูกทางานในองค์การสังคมสงเคราะห์ กรุณาระบุชื่อองค์การ ตาแหน่งหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
* ให้ พมิ พ์ แบบกรอกประวัติใหม่ ได้ หรือ พิมพ์ เป็ นเอกสารแนบ *
ข้ อ 4 ประวัตขิ องแม่ และลูกรวมทัง้ คุณธรรมและการบาเพ็ญประโยชน์ ท่ คี วรยกย่ องโดยสรุ ป
ขอให้ สรุปความดีเด่นของแม่และลูก ทังด้
้ านคุณธรรม บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ความดีเด่นของแม่ที่สมควรยกย่องให้ เป็ นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ตามประเภทที่เสนอ
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ข้ อ 5 ผู้เสนอ
ผู้เสนอจะเป็ นบุคคลในครอบครั ว หรื อ องค์การ / หน่วยงานใดเป็ นผู้เสนอก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ใช่บคุ คลเดียวกับผู้รับรองและบุคคลที่อ้างอิงได้ ในข้ อ 6 และ ข้ อ 7 และต้ องไม่เป็ นกรรมการหรื อ
อนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ข้ อ 6 ผู้รับรอง
ผู้รับรองต้ องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวและต้ องไม่เป็ นบุคคลเดีย วกับ ผู้เสนอในข้ อ 5
ต้ องเป็ นผู้ที่สามารถให้ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และต้ องไม่เป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติ
ข้ อ 7 บุคคลที่อ้างอิงได้
บุคคลที่อ้างอิงได้ ต้องเป็ นผู้ที่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอ
และต้ อ งไม่ เป็ นบุค คลเดี ยวกับ ผู้เสนอในข้ อ 5 และผู้รับ รองในข้ อ 6 สามารถให้ ชื่ อผู้ที่ อ้างอิงได้
เกินกว่า 2 คน และต้ องไม่เป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
6. กาหนดการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็ นแม่ ดีเด่ นแห่ งชาติ
6.1 ส่ วนกลาง
1. รั บ เอกสารแบบกรอกประวั ติ ไ ด้ ที่ สมาคมสภาสั ง คมสงเคราะห์
แห่ ง ประเทศไทยฯ 257 ตึ ก มหิ ด ล ถนนราชวิ ถี เขตราชเทวี กรุ ง เทพมหานคร ตั ้ง แต่ วั น ที่
26 เมษายน 2564 เป็ นต้ นไป หรือดาวน์ โหลดแบบกรอกประวัติได้ ท่ ี www.ncswt.or.th
2. ส่งเอกสารแบบกรอกประวัติพร้ อมหลักฐาน จานวน 15 ชุด พร้ อมซีดี
ประวัติย่อ 1 แผ่น ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
6.2 ส่ วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานภาค ให้ เสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ที่ได้ รับการคัดเลือกแล้ ว พร้ อมแบบกรอกประวัติและหลักฐาน จานวน 2 ชุด และซีดีประวัติย่อ 1 แผ่น
พร้ อมส่ งรายนามคณะกรรมการผู้ดาเนินการคัดเลือกด้ วย ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
(โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)
7. สถานที่ส่งเอกสาร งานสารบรรณ สานักบริ หารงานกลาง สมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ชัน้ 1 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 37 ต่อ 913, 205, 119, 107 โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 2354 - 7528
8. การรั บ เอกสารคื น ขอให้ ติ ด ต่ อ รั บ เอกสารคื น เท่ าที่ เหลื อ อยู่ ตั ง้ แต่ วัน ที่
1 - 31 ตุลาคม 2564 หากพ้ นกาหนด สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ
ทังสิ
้ ้น
***************************

