
สรุปการจดังานวันแม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565

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

สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันแม่

แห่งชาติครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2519 โดยถือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา้

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นวนัแม่แห่งชาติ และถือเป็นนโยบายจดังาน

วนัแม่แห่งชาติเป็นประจาํทกุปีติดต่อกนัมาถึงปี 2565 เป็นเวลา 47 ปี หน่วยราชการและองคก์รต่าง ๆ

ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป ต่าง ถือวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นวนัแม่แหง่ชาติ

สมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการจดังานวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี

2565 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เป็นประธานกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

ประจาํปี 2565

การจดังานในโอกาสวนัแม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565 มีดงันี ้

1. พธิ ีเปิดงานวันแม่แหง่ชาติ

พิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกรท่ี์ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยร์าชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหส้มเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้า

พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสิรพิชัร มหาวชัรราชธิดา เสดจ็แทนพระองค์ สมเดจ็

พระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวนัแม่

แหง่ชาติ

แพทยห์ญิงสุวณี รกัธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะหฯ์ เขา้เฝ้า

ทลูเกลา้ถวายเงินเพ่ือทรงใชส้อยตามพระราชอธัยาศยั รอ้ยตาํรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธาน

สมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เขา้เฝ้าทูลเกลา้ถวายหนังสือวันแม่แห่งชาติ ประจาํปี 2563 – 2565

ดร.ปราศรยั ประวตัิรุง่เรอืง รองประธานสมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เขา้เฝา้ทลูเกลา้ถวายช่อดอกมะลิ

สญัลกัษณข์องงานวนัแม่แหง่ชาติ นางรชันี วชัรวีงศ์ ณ อยธุยา เลขาธิการสมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์

เขา้เฝา้ทลูเกลา้ถวายของท่ีระลกึ

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

กราบทลูเบิกแม่ดีเดน่แห่งชาติ เขา้เฝา้รบัพระราชทานพระฉายาลกัษณ์ ลกูท่ีมีความกตญัญกูตเวทีอย่าง

สงูต่อแม่ เขา้เฝา้พระราชทานโล่เกียรติคณุ ผูช้นะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคณุของแม่ เขา้เฝา้

รบัโลร่างวลั และเบิกผูมี้อปุการคณุเขา้เฝา้รบัพระราชทานโลเ่กียรติคณุ ตามลาํดบั
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สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดาํรสัเปิดงาน เสด็จออกจากหอ้งประชุมวายุภักษ์ไปทอดพระเนตร

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และไปยงัหอ้ง BB 406 ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสมาคมสภาแม่

ดีเด่นแห่งชาติฯ คณะกรรมการอาํนวยการสมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ และคณะกรรมการจดังานวนั

แม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565
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2.ก า ร เ ท ิ ด ท ู น แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ พ ร ะ เ กี ย ร ติ คุณ ส ม เ ด็ จ พ ร ะน า ง เ จ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

การจดัทาํหนงัสือวนัแม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565 จาํนวน 1,500 เลม่ การจดัรายการ

ถวายพระพรทางสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทยและสถานีวิทยโุทรทศันก์องทพับก การจดัรายการ

ถวายพระพรชยัมงคลขององคก์ารศาสนา 5 ศาสนา ทางสถานีวิทยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย และการ

ถ่ายทอดสดงานวนัแม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565 ทางสถานีวิทยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย

3. การเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่

การคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ การคดัเลือกลกูท่ีมีความกตญัญกูตเวทีอย่างสงูต่อแม่

และการประกวดงานเขียนเทิดพระคณุของแม่ จากทั่วประเทศทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาค
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4. การจดังานเฉลิมพระเกยีรติ ในโอกาสสัปดาหว์ันแม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565

1. พิธีเปิดการจดักิจกรรมในโอกาสสปัดาหว์นัแม่แหง่ชาติ ประจาํปี 2565 ณ สมาคม

สภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอสันีย์ เสาวภาพ ประธาน

สมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เป็นประธาน

2. การจดัเลีย้งอาหารพระราชทาน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565

โดยมี นางยุวดี น่ิมสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะหฯ์ เป็นประธาน นางเบญจมาศ

ชาญประดิษฐ์ รองเลขาธิการ เป็นประธานร่วม

3. การจัดเลีย้งอาหารพระราชทาน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอสันีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสงัคม

สงเคราะหฯ์ เป็นประธาน
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4. การจดัเลีย้งอาหารพระราชทาน ณ ชมุชนซอยโรงนํา้แข็ง เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565

โดยมี แพทยห์ญิงสวุณี รกัธรรม รองประธานสมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เป็นประธาน พนัตาํรวจเอก

ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประธานร่วม

5. การจดัเลีย้งอาหารพระราชทาน ณชมุชนตรอกขา้วเม่า เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565

โดยมี รอ้ยตาํรวจโท ดร.มนสั โนนชุ รองประธานสมาคมสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เป็นประธาน

6. การจัดคอนเสิรต์ “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ” ครัง้ที่ 13 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2565

ณ อยธุยาซติีพ้ารค์ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยมี รอ้ยตาํรวจโท ดร.มนสั โนนชุ รองประธานสมาคม

สภาสงัคมสงเคราะหฯ์ เป็นประธาน
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7. การจดัเลีย้งอาหารพระราชทาน ณ โรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ เม่ือวนัท่ี

8 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.ปราศรัย ประวัติ รุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

เป็นประธาน นางศิรริตัน์ ธาํรงธีระกลุ เหรญัญิก เป็นประธานร่วม

8. การจดัเลีย้งอาหารพระราชทาน ณ สถาบนัราชานกุลู เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565

โดยมี นางรชันี วชัรวีงศ์ ณ อยธุยา เลขาธิการ เป็นประธาน

9. การจัดเลีย้งอาหารพระราชทาน ณ สาํนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตรหีญิง อญัชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธิการ เป็นประธาน นางศิรพิร

คมัภีรยส ผูช้่วยเลขาธิการ เป็นประธานรว่ม
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10. การจัดกิจกรรมโครงการนํา้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด สมาคม

สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

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


