
ผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ   ประจ าปี  ๒๕๕๕ 
ส่วนกลาง   จ านวน   ๑๐๕  คน 

----------------------------- 
๑.   แม่ของผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ      จ านวน  ๙ คน 
 

๑. นางกรกมล เอ้ือวิวัฒน์สกุล อายุ ๕๗ ปี 
๑๖/๓๓๗  ซอยรัชดา ๓๖  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 
๑๐๙๐๐ 

๒. นางฉลวย ทองสกุล อายุ ๗๘ ปี 
๕๒๗/๘  ถนนชนเกษม  ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๘๔๐๐๐ 

๓. นางทุเรียน ผิวอ่อน อายุ ๗๕ ปี 
๒๒๗/๗   ซอยสรรคบุรี  ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  
๑๗๑๔๐ 

๔. นางสาวพันธุ์ทิพา อัครธีรนัย อายุ ๖๑ ปี 
๒๒๓๐/๑๒  ถนนจันทน์   แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ   ๑๐๑๒๐ 

๕. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี  ภิญโญพรพาณิชย์ อายุ ๕๔ ปี 
๙๖/๕  ถนนราชเชียงแสน  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๐๐ 

๖. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล อายุ ๕๐ ปี 
๑๕  หมู่ท่ี ๑๒    ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๓๐ 

๗. นางโรสนีตา อาหลี อายุ ๔๙ ปี 
๒๐๔/๑   หมู่ท่ี ๕  ต าบลปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๒๐ 

๘. นางวงษ์เดือน สมบูรณ์ อายุ ๕๖ ปี 
๙๘/๓๑   ต าบลวัดตูม  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐ 

๙. นางวิรัชนี พรหมสุนทร อายุ ๖๖ ปี 
๑๑  หมู่ท่ี ๑๐  ต าบลหนองสามวัง  อ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๗๐ 

 
๒.   แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม    จ านวน   ๑๖    คน 

๑๐. นางกาญจนา   สุวรรณนภาศรี อายุ ๗๑ ปี 



 ๗๒๘   ถนนบรมราชชนนี   แขวงบางบ าหรุ   เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
๑๑. นางจิตราภา   สุนทรพิพิธ อายุ ๖๓ ปี 

 ๖๙   ซอยอินทามระ๑๘    ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ 

๑๒. คุณหญิงทรงสุดา   ยอดมณี อายุ ๖๘ ปี 
 ๑๐๑   ถนนระนอง ๒   แขวงถนนนครไชยศรี    เขตดุสิต   กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

๑๓. นางนวลน้อย   โลพันธ์ศรี อายุ ๘๕ ปี 
 ๗๘ ซอยสุขุมวิท ๒๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

๑๔. นางพนิดา   เทพกาญจนา อายุ ๕๓ ปี 
 ๗๘   ซอยกัปตันบุช    ถนนเจริญกรุง   แขวงบางรัก   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ  ๑๐๕๑๐ 

๑๕. นางพิจิตรา   เฮงสกุล อายุ ๖๘ ปี 
 ๓๒/๑  ถนนพหลโยธิน ๗  แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๑๖. นางพวงเพชร   อภิธนาคุณ อายุ ๖๓ ปี 
 ๑๔๙/๒๖๒-๕ อาคารโมเดอร์นโฮมทาวน์เวอร์ ช้ัน ๓๐ – ๓๑ ถนนนนทรี (พระราม ๓)  
 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 

๑๗. นางเยาวเรศ   ชินวัตร อายุ ๖๐ ปี 
 ๔๙๘  ซอยพัฒนาการ ๓๐  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ 

๑๘. คุณหญิงลักขณา   แสงสนิท อายุ ๗๕ ปี 
 ๕๓ ซอยอยู่เย็น ๓ ถนนอยู่เย็น แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 

๑๙. นางวาสนา   ขวัญเมือง อายุ ๕๒ ปี 
 ๖๗/๑๒ ซอยตาแหวน ถนนบางกรวย-จงถนอม  ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย  
 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

๒๐. นางวรรณพร กันทาธรรม อายุ ๕๗ ปี 
 ๓๗/๓  ซอยงามวงศ์วาน ๒๓  ถนนงามวงศ์วาน  ต าบลบางเขน   อ าเภอเมืองนนทบุรี 
 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๒๑. นางสุชาดา คงเสรี อายุ ๖๔ ปี 
 ๒๑/๔ หมู่ท่ี ๖ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล   แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  
 กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 

๒๒. นางสุชาดา พันธุเวช อายุ ๕๕ ปี 



 ๑๕/๑  ซอยวัดราชาธิวาส  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 
๑๐๓๐๐ 

๒๓. นางสุดจิตต์ ภูมิจิตร อายุ ๙๐ ปี 
 ๕๖ ซอยภูมิจิต  ถนนสุขุมวิท ๔๖ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

๒๔. นางสุวัสสา ตรรศุลวัฒน์ อายุ ๖๕ ปี 
 ๘๐/๒๑ ซอยทุ่งมังกร ๑๕ ถนนทุ่งมังกร   แขวงฉิมพลี  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 

๒๕. นางสมสมัย มีสมสาร อายุ ๖๘ ปี 
 ๔ หมู่ท่ี ๓ ถนนก านันสมพงษ์ ต าบลบ่อเงิน  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๑๔๐ 
 
๓.   แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร   จ านวน   ๑๕  คน 

๒๖. นางจินดา       สุวรรณจินดา อายุ ๗๕  ปี 
 ๕๘/๕๙  หมู่ท่ี  ๖  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง 
 เขตหลักส่ี  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ 

๒๗. นางจ าเนียร      ศิริเรือง   อายุ ๗๖  ปี 
 ๑๖/๑๐  ถนนอู่ทอง (ก)  ต าบลหอรัตนไชย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๐๐๐ 

๒๘. นางฉวี            บุญเส็ง  อายุ ๙๐  ปี 
 ๔๘/๕  ซอยสวนผัก ๕  ถนนสวนผัก  หมู่ท่ี ๑๐  แขวงตล่ิงชัน  เขตตล่ิงชัน   
 กรุงเทพ ฯ   ๑๐๑๗๐ 

๒๙. นางพรศรี       พลวัน   อายุ ๗๘  ปี 
 ๗๓/๑  หมู่ท่ี  ๓  ต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย   
 จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๔๐ 

๓๐. นางมาลี          เถาถวิล   อายุ ๗๕  ปี 
 ๘๐/๑  หมู่ท่ี ๓  ถนนแหลมโพธิ์ – หาดใหญ่  ต าบลคูเต่า  อ าเภอหาดใหญ่   
 จังหวัดสงขลา   ๙๐๑๑๐ 

๓๑. นางยุก           เชียรวิชัย   อายุ ๙๙  ปี 
 ๑๐  ถนนพัฒนเวศน์  ซอย ๑  (ปรีดีพนมยงค์ ๒๖)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา   
 กรุงเทพ ฯ  ๑๐๑๑๐ 



๓๒. นางรัชนี         บุตรคุณ อายุ ๖๖  ปี 
 ๒๗๖/๑  ซอยเลิศมงคล  ถนนทหาร  หมู่ท่ี ๑  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมืองอุดรธานี 
 จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๐๐๐ 

๓๓. นางล าเจียก      บุญเรืองรัตน์  อายุ ๘๔  ปี 
 ๔๔  หมู่ท่ี ๑  ต าบลบ้านนา  อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐ 

๓๔. นางวิภา         พงศ์ธรกุลพานิช   อายุ ๗๓  ปี 
 ๑๗๙  ถนนจันทนาราม  ต าบล/อ าเภอวัดสิงห์   จังหวัดชัยนาท  ๑๗๑๒๐ 

๓๕. นางศิริ           วงศ์ศรีวัฒนกุล   อายุ ๘๑  ปี 
 ๓๒  ซอยร่วมจิตพัฒนา  หมู่ท่ี ๕   ต าบลโคกหล่อ  อ าเภอเมือง ตรัง   จังหวัดตรัง  
๙๒๐๐๐ 

๓๖. นางสมศรี เล่ียวเพ็ญวงศ์   อายุ ๘๓  ป ี
 ๑๓๑  หมู่ท่ี  ๘  ถนนสุวรรณศร   ต าบลห้วยทราย  อ าเภอหนองแค   
 จังหวัดสระบุรี  ๑๘๒๓๐ 

๓๗. นางสีนวล บุญอินทร์   อายุ ๗๖  ปี 
 ๑๔๗/๑  หมู่ท่ี ๓  ต าบลดอนยอ  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐ 

๓๘. นางเสาวภา   (ช่ืน)    โรจนรักษ์  อายุ ๗๔ ปี 
 ๑๗๕  ซอยสุทัศน์ธรรมคุณ  ถนนข้างวัดมะม่วงหมู่  หมู่ท่ี ๔  ต าบลสทิงหม้อ   
 อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ๙๐๒๘๐ 

๓๙. นางหนูหริ่ง รู้ปัญญา   อายุ ๖๕  ปี 
 ๘๕  หมู่ท่ี ๑๖  ต าบลพระยืน  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๓๒๐ 

๔๐. นางหวล         สะสุนทร   อายุ  ๘๑  ปี 
 ๗๔  หมู่ท่ี  ๔  ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต าบลบ้านเลือก  อ าเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐ 
 

๔.   แม่ของผู้เสียสละ 
 ๔.๑)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร   จ านวน   ๑๕  
คน 
  -  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน ๗  คน 

๔๑. นางไพรวัลย์    เรืองเกตุ อายุ  ๘๐  ปี   
๒๐๘๐/๓๐๒   ซอยแบริ่ง   ถนนสุขุมวิท   แขวงส าโรงเหนือ   



เขตเทศบาลส าโรง   จังหวัดสมุทรปราการ   ๑๐๒๗๐ 
๔๒. นางไพรศรี    มีศุข อายุ  ๘๓  ปี   

๘๘  ซอยสลักหิน  ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  
๑๐๓๓๐ 

๔๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  กัลล์ประวิทธ์ อายุ  ๕๘  ปี   
๓๐/๑๖๔  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน  หมู่ท่ี ๖  แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักส่ี   กรุงเทพฯ   ๑๐๒๑๐ 

๔๔. นางสมปอง    พ่ึงทรัพย์สันติ  อายุ  ๖๐  ปี   
๑๔๖   หมู่ท่ี ๒   ต าบล บางปลาม้า   อ าเภอ บางปลาม้า    
จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๕๐ 

๔๕. นางเสวียน     ฉิมแฉ่ง อายุ  ๙๓  ปี 
๑๗/๑  หมู่ท่ี ๖   ต าบลบ้านระกาศ    อ าเภอบางบ่อ    
จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๕๖๐   

๔๖. นางอรทัย     เอ่ียมสมบัติ  อายุ  ๖๕  ปี   
๘๓  ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๔   ถนนจรัญสนิทวงศ์    แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด   กรุงเทพฯ   ๑๐๗๐๐ 

๔๗. นางอัจฉรา  ศิริไกร อายุ  ๖๕  ปี   
๒๑๙   ซอยสันนิบาตเทศบาล  แขวงจันทรเกษม   เขตจตุจักร   
กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐ 

  -   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  ๔  คน 
๔๘. นางทองสา   ขุนแก้ว อายุ  ๗๔  ปี   

๑๕๔  หมู่ท่ี ๒  ต าบลเมืองพล   อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๑๒๐ 
๔๙. นางแมะด๊ะ    ดาหะมิ อายุ  ๖๒  ปี   

 ๑๐๒/๑   หมู่ท่ี ๔    ต าบลนาประดู่    อ าเภอโคกโพธิ์     
จังหวัดปัตตานี    ๙๔๑๘๐ 

๕๐. นางสมจิตร    เรืองพุธ อายุ  ๗๐  ปี   
๒๓  หมู่ท่ี ๔  ต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ๙๓๑๑๐ 

๕๑. นางสุชิน    บุญอยู่ อายุ  ๖๙  ปี   
 ๔๒   ซอยสุขเจริญ   ถนนมหาราช   ต าบลประจวบคีรีขันธ์    



 อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐ 

   -   มูลนิธิอาสารักษาดินแดน   จ านวน  ๔  คน 
๕๒. นางซ่วนเห้ียง    โยธาทิพย์ อายุ  ๘๖ ปี   

 ๒๒  ซอยสะพรั่งอุทิศ ๑  ถนนอาคารสงเคราะห์ ๓  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมืองยะลา   
 จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐ 

๕๓. นางแตว     เพชรประพันธ์ อายุ  ๘๒  ปี   
๖๓   หมู่ท่ี ๔  ต าบลพิปูน   เขตพิปูน   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ๘๑๗๒๐ 

๕๔. นางหนูแดง    ล่วนล่อง อายุ  ๖๒  ปี   
๙๔/๒  หมู่ ๔  ต าบลยุโป  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐ 

๕๕. นางออย      อาจยิ่งยงค์  อายุ  ๗๐  ปี   
 ๗๒  หมู่ ๑๓    ต าบลแนงมุด    อ าเภอกาบเชิง   จังหวัดสุรินทร์   ๓๒๒๑๐ 

 
 ๔.๒)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายกองบัญชาการกองทัพไทย   จ านวน  ๒ คน 

๕๖. นางถนอมศรี สมหมาย อายุ ๕๙ ปี 
 ๑๑๐ ถนน ณ ระนอง  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐ 

๕๗. นางนิพา รักษาสัตย์ อายุ ๕๙ ปี 
๔๗  หมู่ท่ี  ๓  ต าบลแก้วแสน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
๘๐๒๒๐ 

 
 ๔.๓)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารบก      จ านวน  ๑๒  คน 

๕๘. นางกาสี พลสงคราม    อายุ ๘๙ ปี 
 ๖๔  หมู่ท่ี ๘ ต าบลบ้านราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐ 

๕๙. นางคลอย  โสมศรี   อายุ ๗๘ ปี 
 ๙๓ หมู่ท่ี ๘ ต าบลตะเคียน  อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๒๑๐ 

๖๐. นางสาวนิซง   ต่วนปูเต๊ะ   อายุ ๕๒ ปี 
 ๑๙ /๒ หมู่ท่ี ๒  ต าบลป ะกาฮะรัง   อ าเภอเมือง ปัตตานี    จังหวัด ปัตตานี  
๙๔๐๐๐ 

๖๑. นางนิรมล   มณีประพันธ์  อายุ ๕๙ ปี 
 ๒/๒๖๒  หมู่ท่ี ๗  ต าบลบ่อทอง  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๗๐ 



๖๒. นางบัวบาน  บุญมั่ง   อายุ ๔๘ ปี 
 ๖๗  หมู่ท่ี ๘   ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๙๐ 

๖๓. นางพุฒ  สวนชูผล    อายุ ๗๒ ปี 
 ๘๘ หมู่ท่ี ๗  ต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมือง ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๓๐๐๐ 

๖๔. นางยุภา  พ่วงมี   อายุ ๔๓ ปี 
 ๖๗ หมู่ท่ี ๑ ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๒๐ 

๖๕. นางสมัย พูนเพ่ิม อายุ ๕๐ ปี 
 ๘๒/๑ หมู่ท่ี ๖ ต าบลเสียว อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ ๓๓๑๑๐ 

๖๖. นางสายใจ  แก้วหนูนวล  อายุ ๕๖ ปี 
 ๑๕๑ หมู่ท่ี ๕ ต าบลบ่อทอง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๗๐ 

๖๗. นางสุนีย์ ศรีสุข อายุ ๕๕ ปี 
 ๓๗   ถนนธนวิถี ๓   ต าบลสะเตง   อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 

๖๘. นางสุมนมาศ   คัมภีรญาณ               อายุ ๖๕ ปี 
 ๕๒/๔๖ ซอยงามวงศ์วาน ๑๘  ถนนงามวงศ์วาน   ต าบลบางเขน  อ าเภอเมือง
นนทบุร ี
 จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

๖๙. นางเอ้ือพรรณ์  เรืองศรี   อายุ ๘๐ ปี 
  ๒๕๙   หมู่ท่ี ๑   ต าบลวังด้ง   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี  
๗๑๑๙๐ 
 
 ๔.๔)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ      จ านวน  ๖  คน 

๗๐. นางบ่อ แก้วค าชาติ  อายุ ๖๕ ปี 
 ๑  หมู่ท่ี ๑๗  ต าบลบึงมะลู  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๑๐ 

๗๑. นางบุญมา กุดวงศ์แก้ว อายุ ๗๕ ปี 
 ๑๙/๓  หมู่ท่ี ๕  ต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐ 

๗๒. นางบุปผา บุญมาก  อายุ ๕๓ ปี 
 ๗๘ /๒๒  หมู่ ท่ี  ๒   ต าบลบ้านกุ่ม  อ าเภอเมือง เพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี  
๗๖๐๐๐ 



๗๓. นางรอเกี้ย สาริกขพันธ์  อายุ ๕๗ ปี 
  ๒๒๖ หมู่ท่ี  ๑   ถนนพระบารมี   ต าบลป่าตอง   อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  
๘๓๑๕๐ 

๗๔. นางสานิลัย น้อยทรง  อายุ ๔๙ ปี 
 ๒๗  หมู่ท่ี  ๖   ต าบลโนนยาง  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๑๐๖ 

๗๕. นางแอด ทองหวาน  อายุ ๖๖ ปี 
 ๕๘  หมู่ท่ี  ๙  ต าบลโคกหล่อ  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐ 
 

 ๔.๕)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารอากาศ    จ านวน  ๖  คน 
๗๖. นางประนอม พลิกานนท์   อายุ ๘๕ ปี 

 ๙๒  หมูท่ี่ ๑๑  ซอยงดงาม ๑  ถนนพหลโยธิน   ต าบลคูคต   อ าเภอล าลูกกา  
 จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 

๗๗. นางพรพิมล จันทสาร   อายุ ๗๑ ปี 
 ๖๙  หมู่ท่ี ๖  ต าบลภาชี  อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๔๐ 

๗๘. นางระเบียบ พินพันธุ์   อายุ ๗๕ ปี 
 ๓๘๕ /๑  ซอยกู้เกียรติ ๒  กม.๒๕  ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  
 กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ 

๗๙. นางวรพรรณ ถนอมสิงห์   อายุ ๖๗ ปี 
 ๒๐๒  หมูท่ี่ ๓   ต าบลโยนก  อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๕๐ 

๘๐. นางวัฒนา   สุวรรณทัต   อายุ ๗๑ ปี 
 ๑๙  อินทามระ ๓๙   ถนนสุทธิสาร  แขวงดินแดง   เขตดินแดน   กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ 

๘๑. นางอารีย์ ชเยมะ  อายุ ๘๒ ปี 
 ๘๖/๙  หมู่ท่ี ๑๑  ซอยพหลโยธิน ๖๔  ถนนพหลโยธิน   ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูก
กา  
 จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
  

 ๔.๖)  แม่ของผู้เสียสละฝ่ายต ารวจ       จ านวน  ๙  คน 
๘๒. นางคมนิจ ป้องขันธ์ อายุ ๖๖ ปี 

๖๘/๒๖  หมู่ท่ี ๑   หมู่บ้านพรเทพ ๓  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอบางละมุง   



จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๕๐ 
๘๓. นางเคล่ือน คงจริตงาม อายุ ๗๐ ปี 

๕๗  หมู่ ท่ี ๑๐  ต าบลถ้ าใหญ่   อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๑๐ 
๘๔. นางจรี มิ่งสุข อายุ ๖๔ ปี 

๕๖/๒   ถนนพัทลุง  ต าบลบ่อยาง   อ าเภอเมือง สงขลา  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐ 
๘๕. นางเชียม แสงสุรินทร์ อายุ ๕๐ ปี 

๙  หมู่ท่ี ๖   ต าบลหนองบัว   อ าเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๖๐ 
๘๖. นางบุญมี เปรมอยู่ อายุ ๕๔ ปี 

๑๒๐  หมู่ท่ี ๖   ต าบลลุ่มสุ่ม   อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๕๐ 
๘๗. นางภู เจริญศิริ อายุ ๗๔ ปี 

๓๘/๒  หมู่ท่ี ๑๑   ต าบลชุมแสง   อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐ 
๘๘. นางสมจิตร สินด า อายุ ๖๐ ปี 

๘๓  หมู่ท่ี ๓  ต าบลตะแพน  อ าเภอศรีบรรพต   จังหวัดพัทลุง  ๙๓๑๙๐ 
๘๙. นางส าลี สาทรพันธ์ อายุ ๗๒ ปี 

๔๕  หมู่ท่ี ๒   ต าบลคูเมือง   อ าเภอวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๑๙๐ 

๙๐. นางสุมิตรา วันทอง อายุ ๕๖ ปี 
๗๓  หมู่ท่ี ๖  ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ๙๕๐๐๐ 

 
๕.  แม่ผู้เป็นเกษตรกร   จ านวน  ๑๕  คน 

๙๑. นางเข็มเพชร ทะค าวงษ์ อายุ ๖๔ ปี 
 ๑๒   ต าบลค าขวาง   อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 
๙๒. นางจรูญ พูนปาล อายุ ๕๖ ปี 
 ๑๓๕/๒  ต าบลเขาวงกต  อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจั นทบุรี  ๒๒๑๖๐ 
๙๓. นางจันทร์ทอง ค าจันทร์ศรี อายุ ๖๔ ปี 
 ๕๙  หมู่ท่ี ๔  ต าบลสามพร้าว  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ 
๙๔. นางตอยยีบะ เมาะมูลา อายุ ๕๕ ปี 
 ๘๓/๑  หมู่ท่ี ๓  ซอยโรงเรียนมะนุวิทยา  ถนนเพชรเกษม  ต าบลลุโบะบือซา   
 อ าเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๘๐ 



๙๕. นางนวลอนงค์ ส าเภาทอง อายุ ๕๖ ปี 
 ๕๘/๓  หมู่ท่ี ๔  ต าบลบางโทรัด  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

๗๔๐๐๐ 
๙๖. นางบังอร กองทิพย์ อายุ ๕๖ ปี 
 ๓๑  หมู่ท่ี ๑  ต าบลไผ่หล่ิว  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๒๑๐ 
๙๗. นางบาลเย็น แก้วบัวสา อายุ ๖๐ ปี 
 ๗๓  หมู่ท่ี ๒  ถนนข้าวแป้ง – ปากยาม  ต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  
 จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๗๐ 
๙๘. นางบุญมี พอสม อายุ ๕๙ ปี 
 ๔๖๑  หมู่ท่ี ๗  ต าบลแม่จ๊ัวะ  อ าเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  ๕๔๑๑๐ 
๙๙. นางพิณ พุ่มตระกูลสุข อายุ ๕๘ ปี 
 ๖๔/๗   ซอยอินทรชิต  ถนนสุขยางค์  ต าบลสะ เตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  
 จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 
๑๐๐. นางมารศรี สิงห์เสวก อายุ ๖๕ ปี 
 ๔๑  หมู่ท่ี ๓   ต าบลวังดิน  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐ 
๑๐๑. นางมาลา บุญแรง อายุ ๕๓ ปี 
 ๑๕๗  หมู่ท่ี ๕  ถนนเชิงค า-เถิง  ต าบลสบบง  อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา  ๕๖๑๑๐ 
๑๐๒. นางวิไล บูรณเจริญกิจ อายุ ๖๗ ปี 
 ๒๐/๑  ต าบลหัวถนน  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐ 
๑๐๓. นางสนอง สอนใจ อายุ ๕๕ ปี 
 ๔๖/๕  หมู่ท่ี ๔  ต าบลทุ่งสมอ  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 
๑๐๔. นางสมคิด รุ่งแจ่ม อายุ ๕๗ ปี 
 ๖๗/๒  หมู่ท่ี ๘  ต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

๑๒๐๐๐ 
๑๐๕. นางอุบล ทองเน้ือแข็ง อายุ ๖๑ ปี 
 ๑๗/๑    หมู่ท่ี ๑  ต าบลเชิงแส  อ าเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา  ๙๐๒๗๐ 

 
 

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


