
๑. แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  จ ำนวน ๒๑ คน

๑. นางกญัจน์ อภบิรรณ์ อาย ุ ๕๒ ปี
๒. นางจนัทนา ด าเนินพิริยกลุ อาย ุ ๖๙ ปี
๓. นางชอ่ผกา   อทุธา อาย ุ ๖๘ ปี
๔. นางธัญญา จนัทรวสิตูร อาย ุ ๖๒ ปี
๕. นางเนาวรัตน์ ธนะศรีสธุารัตน์ อาย ุ ๗๐ ปี
๖. นาวาอากาศตรีหญิง ปอฤทยั บรุพรัตน์ อาย ุ ๕๕ ปี
๗. ทนัตแพทย์หญิง พิมพ์ธาดา กิตตพิิบลูย์ อาย ุ ๕๓ ปี
๘. นางพนูพรรณ ไชยกลุ อาย ุ ๕๘ ปี
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มณทริา  ล า่ซ า อาย ุ ๗๓ ปี
๑๐. นางมณีนนัทน์ เอ่ียมวรพงษ์ อาย ุ ๘๒ ปี
๑๑. นางมนต์ฤดี วชัรประทปี อาย ุ ๗๐ ปี
๑๒. นางวภิาดา ภารดวีสิทุธ์ิ ธรรมาวรานคุปุต์ อาย ุ ๖๘ ปี
๑๓. พลตรีหญิง วรีาพรรณ เนินลพ อาย ุ ๖๕ ปี
๑๔. นางส าอางค์ กาญจนศริิ อาย ุ ๖๓ ปี
๑๕. นางสกุญัญา นิยมมาลยั อาย ุ ๕๔ ปี
๑๖. นางสภุวรรณ อมรโรจน์วรวฒิุ อาย ุ ๕๘ ปี
๑๗. นางสภุาภรณ์ วฒันาเมธี อาย ุ ๗๒ ปี
๑๘. ทา่นผู้หญิง สวุรรณี พฒัน์พงศ์พานิช อาย ุ ๗๗ ปี
๑๙. นางอรนชุ เยี่ยมสมบตัิ อาย ุ ๗๒ ปี
๒๐. นางอรพรรณ สริุนทรเสรี อาย ุ ๕๔ ปี
๒๑. นางอ าพรรณ อรุณยะเดช อาย ุ ๗๗ ปี

๒. แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำต ิ จ ำนวน ๑๕  คน

๒๒. นางจนัทร์ทอง   รัตจิระกลุ อาย ุ ๗๘ ปี
๒๓. นางจิตรา  ชนะวาที อาย ุ ๕๗ ปี
๒๔. นางจินตนา       เอ่ียมเจริญยิ่ง อาย ุ ๖๗ ปี

ผลกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑
ส่วนกลำง จ ำนวน ๑๑๕  คน

*********************************
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๒๕. นางชรีุพร   นพคณุ อาย ุ ๖๑ ปี
๒๖. นางโชตกิา  อตุสาหจิต อาย ุ ๕๓ ปี
๒๗. นางดอกแก้ว ศรีสม อาย ุ ๗๒ ปี
๒๘. นางเทยีมจนัทร์   อินละคร อาย ุ ๖๖ ปี
๒๙. นางนงลกัษณ์  หาญใจ อาย ุ ๖๒ ปี
๓๐. ศาสตราจารย์ เกียรตคิณุ แพทย์หญิง นีโลบล   เน่ืองตนั อาย ุ ๗๒ ปี
๓๑. นางมะล ิ  

 กลัยาณมิตร อาย ุ ๘๖ ปี
๓๒. นางยพุด ี ผอ่งสวสัดิ์ อาย ุ ๘๐ ปี
๓๓. นางล าพงึ     เจนบรรจง อาย ุ ๖๘ ปี
๓๔. นางสพุรรณี   เชาวน์ดี อาย ุ ๖๘ ปี
๓๕. คณุหญิงสภุา   วฒิุศริิ อาย ุ ๘๑ ปี
๓๖. นางเอิบจิตต์  วงศ์กระพนัธุ์ อาย ุ ๘๗ ปี

๓. แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร  จ ำนวน ๑๖  คน

๓๗. นางกญัญา สงวนแซ่ อาย ุ ๘๓ ปี
๓๘. นางจิตตมิา พนัธรักษ์พงษ์ อายุ ๖๓ ปี
๓๙. นางโต๊ะทอง เจริญศรี อายุ ๘๕ ปี
๔๐. นางป๋อเฮียง แซล่ิม้ อายุ ๙๒ ปี
๔๑. นางพยงุ พุม่ชา อายุ ๗๒ ปี
๔๒. นางพิม แก้วพิศดาร อายุ ๘๑ ปี
๔๓. นางพิศมร โรจนวภิาต อายุ ๘๙ ปี
๔๔. นางภาสวรรณ ชนปทาธิป อายุ ๖๗ ปี
๔๕. นางเรวดี เย็นสจิุตร อายุ ๙๑ ปี 
๔๖. นางลดัดาวรรณ รตเวสสนนัท์ อายุ ๖๖ ปี
๔๗. นางสงา่ ป้อมสกลุ อายุ ๗๘ ปี
๔๘. นางสมศรี อาจนนลา อายุ ๖๓ ปี
๔๙. นางสายพิน ศลิาวรรณา อายุ ๘๖ ปี
๕๐. นางส ารวย รัตนพนัธ์  อายุ ๖๓ ปี
๕๑. นางเหีย้ง แซล่ิม่ อายุ ๗๗ ปี
๕๒. นางอ าพรรณ ตรงศริิวฒัน์ อายุ ๗๒ ปี
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๔. แม่ผู้เป็นเกษตรกร  จ ำนวน ๑๘ คน
๕๓. นางกลม รามญักิจ อายุ ๗๑ ปี
๕๔. นางจิรวรรณ จนัทา อายุ ๖๙ ปี
๕๕. นางช าเลอืง แป้นรินทร์ อายุ ๕๙ ปี
๕๖. นางทองปอน นนธิราช อายุ ๖๐ ปี
๕๗. นางน า้ค้าง   ช่ืนเอ่ียม อายุ ๕๐ ปี
๕๘. นางบวัเงา วงษ์ใหญ่ อายุ ๕๖ ปี
๕๙. นางบญุนาค เจนจบ อายุ ๕๗ ปี
๖๐. นางบญุร่วม ผลาอบุตัิ อายุ ๖๙ ปี
๖๑. นางประยงค์ คชาชยั อายุ ๖๑ ปี
๖๒. นางประยตัิ ทองเดอืน อายุ ๕๓ ปี
๖๓. นางผิว เสาะสวุรรณ อายุ ๕๑ ปี
๖๔. นางพรทพิย์ คงดี อายุ ๖๓ ปี
๖๕. นางฟองจนัทร์ วงศ์ชยั อายุ ๕๓ ปี
๖๖. นางระเบยีบ สระกอบแก้ว อายุ ๗๐ ปี
๖๗. นางละมยั พว่งแต้ม อายุ ๖๔ ปี
๖๘. นางวนันิดา ดงึสวุรรณ อายุ ๖๔ ปี
๖๙. นางสมทรง แสวงดี อายุ ๕๑ ปี
๗๐. นางเอ่ียม พรมนอก อายุ ๖๓ ปี

๕. แม่ของผู้เสียสละ
๕.๑) แม่ของผู้เสียสละฝ่ำยกองบัญชำกำรกองทัพไทย จ ำนวน ๒ คน

๗๑. นางค าปุ่ น อทุธศรี อายุ ๕๕ ปี
๗๒. นางคลาด รัตนพนัธ์ อายุ ๘๓ ปี

๕.๒) แม่ของผู้เสียสละฝ่ำยทหำรบก จ ำนวน ๖ คน
๗๓. นางนารี บงัพรม อายุ ๕๑ ปี
๗๔. นางถวลิ ศรีชานิล อายุ ๖๖ ปี
๗๕. นางนุ้ย บญุชู อายุ ๗๔ ปี
๗๖. นางผอ่งพรรณ รังสมินัตชุาติ อายุ ๖๕ ปี
๗๗. นางดษุฎี คงสยั อายุ ๔๔ ปี
๗๘. นางซ้วยซิโพ้ ศกัดิว์เิศษสม อายุ ๔๔ ปี
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๕.๓) แม่ของผู้เสียสละฝ่ำยทหำรเรือ จ ำนวน ๓ คน
๗๙. นางสภุทัรา ทองอินทร์ อายุ ๖๐ ปี
๘๐. นางนิรมล สดุสาคร อายุ ๕๘ ปี
๘๑. นางอ าไพ วเิชียรทอง อายุ ๔๕ ปี

๕.๔) แม่ของผู้เสียสละฝ่ำยทหำรอำกำศ จ ำนวน ๕ คน
๘๒. นางชนิดา สมศรีใส อายุ ๖๑ ปี
๘๓. นางอมัพร  ช้อนแก้ว อายุ ๖๔ ปี
๘๔. นางแพง ชอ่นกลิน่ อายุ ๗๓ ปี
๘๕. นางสกีา อาจเจริญ อายุ ๕๓ ปี
๘๖. นางนวลตา ศรีบญุราม อายุ ๖๓ ปี

๕.๕) แม่ของผู้เสียสละฝ่ำยต ำรวจ จ ำนวน ๘ คน
๘๗. นางพชัรี มทุาพร อายุ ๕๓ ปี
๘๘. นางเปลีย่น กลุจินดา อายุ ๘๐ ปี
๘๙. นางพ่ิม ดษิฐสวุรรณ อายุ ๘๔ ปี
๙๐. นางเพียร จนัทะวงษ์ อายุ ๗๑ ปี
๙๑. นางอนงค์ พลบัสอาด อายุ ๙๑ ปี
๙๒. นางพยรู เทพสถิตย์ อายุ ๕๔ ปี
๙๓. นางวาระจิตร บญุรักษา อายุ ๖๔ ปี
๙๔. นางเจือ ปทมุยา อายุ ๗๖ ปี

๕.๖) แม่ของผู้เสียสละฝ่ำยอำสำสมัครและแม่ผู้เป็นอำสำสมัคร  จ ำนวน ๒๐ คน
- สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์  จ ำนวน ๘ คน
๙๕. นางทศันีย์   เมธยาภา อายุ ๖๐ ปี
๙๖. นางเนย  เจ๊กภู่ อายุ ๗๐ ปี
๙๗. นางปราณี  สมิะสนุทร อายุ ๗๖ ปี
๙๘. นางรัชนีวรรณ  ป่ินสวุรรณ อายุ ๗๗ ปี
๙๙. นางรุ่งฤด ี  ฝุ่ งผลงาม อายุ ๖๑ ปี
๑๐๐. นางวชัรี  ถนอมรัตน์ อายุ ๖๘ ปี
๑๐๑. นางสมบตัิ จนัทนพิทกัษ์ อายุ ๖๒ ปี
๑๐๒. นางอญัชล ี  เตมิพินิจธรรม อายุ ๖๒ ปี
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- กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน ๖ คน
๑๐๓. นางชชีูพ   สมสขุ อายุ ๘๒ ปี
๑๐๔. นางด๊ะ หมาดยโูส๊ะ อายุ ๗๖ ปี
๑๐๕. นางพยบั   นาคใย อายุ ๖๐ ปี
๑๐๖. นางพิมพ์ลดา โพธ์ิศรี อายุ ๕๓ ปี
๑๐๗. นางเพียร  บ าเรอสงค์ อายุ ๗๒ ปี
๑๐๘. นางวาสนา  ยัง่ยืน อายุ ๕๘ ปี

- มูลนิธิอำสำรักษำดินแดน ในพระบรมรำชินูปถมัภ์  จ ำนวน ๖ คน
๑๐๙. นางคองส ี ยอดเอียด อายุ ๕๖ ปี
๑๑๐. นางประนอม    ศริิกลุ อายุ ๖๒ ปี
๑๑๑. นางสมร  ตุ้มทอง อายุ ๖๙ ปี
๑๑๒. นางสะน๊ะ  บาโระสะนอ อายุ ๕๙ ปี
๑๑๓. นางออ่น  นิลสงิขร อายุ ๘๓ ปี
๑๑๔. นางแอเส๊าะ  เว๊าะบ๊ะห์ อายุ ๖๒ ปี

---------------------------------
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ภำค ๑

นนทบุรี ๑๑๕. นางทองย้อย มาเดช อาย ุ ๙๑ ปี
แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

๑๑๖. นางละมยัพร โลหติโยธิน อาย ุ ๕๙ ปี
แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ปทุมธำนี ๑๑๗. นางยวุดี บ ารุงบตุร อาย ุ ๖๐ ปี
แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๑๘. นางบญุเทยีน จนัทร์แจม่ อาย ุ ๘๖ ปี
แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สมุทรปรำกำร ๑๑๙. นางเครือวลัย์ มีวฒันะ อาย ุ ๗๒ ปี
แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๒๐. นางฉลวย เพียรหาศลิป์ อาย ุ ๗๑ ปี
แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

พระนครศรีอยุธยำ ๑๒๑. นางเมตตา                                          โกมลเกษรักษ์                                      อาย ุ ๗๒ ปี
แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

อ่ำงทอง ๑๒๒. นางสริุนทร์ แจ้งจิต อาย ุ ๕๙ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๒

ชัยนำท ๑๒๓. นางพยรู ตนัตเิสรีรัตน์ อาย ุ ๗๖ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

นครนำยก ๑๒๔. นางขวญัตา บวัเพ็ญ อาย ุ ๖๔ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

ลพบุรี ๑๒๕. นางบญุยิ่ง จนัทร อาย ุ ๗๔ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สระบุรี ๑๒๖. นางกิมกุ่ย สคุนธ์ อาย ุ ๘๔ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ผลกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑
ส่วนภูมิภำค (ประจ ำจังหวัด) จ ำนวน ๙๘ คน

***********************
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สิงห์บุรี ๑๒๗. นางสายพิน ชเูชือ้ อาย ุ ๕๓ ปี

แม่ผู้เป็นเกษตรกร

สุพรรณบุรี ๑๒๘. นางสมหมาย สถาปิตานนท์ อาย ุ ๖๔ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

อุทัยธำนี ๑๒๙. นางช าเรียง สปุระดษิฐอาภรณ์ อาย ุ ๘๒ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

ภำค ๓

ฉะเชิงเทรำ ๑๓๐. นางส าอางค์ สติรานนท์ อาย ุ ๕๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ชลบุรี ๑๓๑. นางเนาวรัตน์ ค้าขาย อาย ุ ๖๒ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๓๒. นางวณีา อตกิานต์กลุ อาย ุ ๖๓ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ระยอง ๑๓๓. นางสรีุย์ มานะอนนัตกลุ อาย ุ ๗๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

จันทบุรี ๑๓๔. นางอารีย์ โภคพิพฒัน์ อาย ุ ๖๔ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ตรำด ๑๓๕. นางปิยะรัตน์ สามญั อาย ุ ๕๗ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ปรำจีนบุรี ๑๓๖. นางบงัอร วลิาวลัย์ อาย ุ ๖๘ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สระแก้ว ๑๓๗. นางกรณิสา พนัธรรม อาย ุ ๕๒ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๔

สมุทรสำคร ๑๓๘. นางวนัดี คงสภุาพศริิ อาย ุ ๖๕ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สมุทรสงครำม ๑๓๙. นางยพุา สนโต อาย ุ ๗๓ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   






- ๘ -

นครปฐม ๑๔๐. นางสาคร รัตนสทิธ์ิ อาย ุ ๖๑ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

รำชบุรี ๑๔๑. นางรุจี ศรัทธาธรรม อาย ุ ๗๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

เพชรบุรี ๑๔๒. นางธัญญรัตน์ สมุนารุจิรางค์ อาย ุ ๕๘ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

กำญจนบุรี ๑๔๓. นางบ ารุง จนัทะเอ อาย ุ ๕๙ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๕

นครรำชสีมำ ๑๔๔. นางณิชาณี พนัธุ์งาม อาย ุ ๖๑ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๔๕. นางสกุญัญา เกียรตอิ านวย อาย ุ ๖๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๔๖. นางวนัเพ็ญ พลศรี อาย ุ ๗๖ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

บุรีรัมย์ ๑๔๗. นางรุ่งวรา ฐิตพิิทยา อาย ุ ๕๖ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

๑๔๘. นางเพชรสพุร เรืองสขุศรีวงศ์ อาย ุ ๖๙ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สุรินทร์ ๑๔๙. นางอารยา ศริิทพิย์ อาย ุ ๕๙ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๕๐. นางนพวรรณ อ าพนัทอง อาย ุ ๕๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ชัยภูมิ ๑๕๑. นางอดุมศรี วรแสน อาย ุ ๗๑ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๕๒. นางจิณห์สภุา อศัวจฑุารัตน์ อาย ุ ๖๗ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   






- ๙ -

มหำสำรคำม ๑๕๓. นางไพวรรณ ศรีวาปี อาย ุ ๗๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ศรีสะเกษ ๑๕๔. นางสนิท ปาทาน อาย ุ ๖๑ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๕๕. นางหนเูลก็ อร่ามเรือง อาย ุ ๕๘ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๖

ขอนแก่น ๑๕๖. นางน้อมจิตร ยศปัญญา อาย ุ ๕๓ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

๑๕๗. นางกรรณิการ์ พฒุพนัธุ์ อาย ุ ๖๖ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

อุดรธำนี ๑๕๘. นางอ านวย ลอืชยัประสทิธ์ิ อาย ุ ๘๓ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

๑๕๙. นางฉายา ตยางคนนท์ อาย ุ ๖๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สกลนคร ๑๖๐. นางยวุดี เตชะสกลกิจกรู อาย ุ ๗๒ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๖๑. นางบวัภา วงศ์ภาค า อาย ุ ๖๒ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

หนองคำย ๑๖๒. นางเฮ่ือง เหงียนถิ อาย ุ ๕๒ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

เลย ๑๖๓. นางประนอม ประสงค์ อาย ุ ๕๘ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

หนองบัวล ำภู ๑๖๔. นางสนีวล พรหมสทิธ์ิ อาย ุ ๖๐ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

บึงกำฬ ๑๖๕. นางปรานี เศษฐรักษ์ อาย ุ ๕๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   






- ๑๐ -

ภำค ๗

อุบลรำชธำนี ๑๖๖. นางอรมรัตน์ ป้อมหนิ อาย ุ ๖๗ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๖๗. นางชว่ย จนัทร์หอม อาย ุ ๖๗ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

มุกดำหำร ๑๖๘. นางสบุนิ อินไซยา อาย ุ ๖๑ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ร้อยเอ็ด ๑๖๙. นางจินตนา ช่ืนวฒันา อาย ุ ๖๙ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๗๐. นางวรินธร ศรีแสนปาง อาย ุ ๖๕ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ยโสธร ๑๗๑. นางเพ็ญศรี ภกัดยีทุธ อาย ุ ๖๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

นครพนม ๑๗๒. นางบญุยวร์ี บริบรูณ์ธัญสริิ อาย ุ ๘๑ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

อ ำนำจเจริญ ๑๗๓. นางเพ็ญศริิยา ตัง้ตระกลูวงศ์ อาย ุ ๗๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

กำฬสินธ์ุ ๑๗๔. นางเกษร แสนณรงค์ อาย ุ ๗๒ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๘

นครสวรรค์ ๑๗๕. นางอญัชลี นพนาคพีงษ์ อาย ุ ๗๒ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

๑๗๖. นางประทมุ พวงมณีนาค อาย ุ ๘๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

อุตรดิตถ์ ๑๗๗. นางสนีุย์ วยัวฒิุ อาย ุ ๙๑ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

ก ำแพงเพชร ๑๗๘. นางสดุศริิ ศภุกิจเจริญ อาย ุ ๖๔ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   






- ๑๑ -

สุโขทัย ๑๗๙. นางอทุยั ศรีปาน อาย ุ ๖๙ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ตำก ๑๘๐. นางเรือนค า ค าปวนโห้ง อาย ุ ๖๒ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

พิษณุโลก ๑๘๑. นางพชัรีพรรณ สงิห์ทองอนนัต์ อาย ุ ๗๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

พิจิตร ๑๘๒. นางจิราภรณ์ ศรีนาราง อาย ุ ๘๒ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

เพชรบูรณ์ ๑๘๓. นางอรวรรณ รุ่งโรจน์วฒันา อาย ุ ๗๙ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

๑๘๔. นางอจัฉรา อินทรนกุลู อาย ุ ๖๓ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๙

เชียงใหม่ ๑๘๕. นางนพคณุ ศรีนพคณุ อาย ุ ๖๙ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๑๘๖. นางบพิตร พรมจนัทร์ อาย ุ ๕๘ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ล ำปำง ๑๘๗. นางวชัรินทร์ ศานต์ตระกลู อาย ุ ๖๓ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ล ำพูน ๑๘๘. นางเพ็ญศรี กนัทะวงั อาย ุ ๖๘ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

แพร่ ๑๘๙. นางเป็ง เชิดชู อาย ุ ๗๕ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

พะเยำ ๑๙๐. นางธิดา วงัดี อาย ุ ๖๐ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

เชียงรำย ๑๙๑. นางกรองทอง วงศ์สารภี อาย ุ ๘๒ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   






- ๑๒ -

๑๙๒. นางศรีนวล โชตอิลงกรณ์ อาย ุ ๖๘ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

น่ำน ๑๙๓. นางสมควร ถาวงศ์ อาย ุ ๖๗ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

แม่ฮ่องสอน ๑๙๔. นางไฝ ปันจนัทร์ อาย ุ ๘๔ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๑๐

ชุมพร ๑๙๕. นางกฤตยา ชินเชวงเวช อาย ุ ๗๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ประจวบคีรีขันธ์ ๑๙๖. นางพวงเรียง กฤตานสุาร อาย ุ ๕๗ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ระนอง ๑๙๗. นางจินดา ภริูสริิกลุ อาย ุ ๘๓ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๑๑

นครศรีธรรมรำช ๑๙๘. นางบญุชว่ย สบืสพุนัธ์วงศ์ อาย ุ ๖๒ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

๑๙๙. นางอ าภา รินทรวฑิรูย์ อาย ุ ๘๑ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

พังงำ ๒๐๐. นางพนิตนาถ วไิลเอก อาย ุ ๖๕ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

กระบี่ ๒๐๑. นางสนีุย์ แจม่วฒิุปรีชา อาย ุ ๖๙ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สุรำษฎ์ธำนี ๒๐๒. นางยพิุน บญุพฒัน์ อาย ุ ๗๑ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

๒๐๓. นางเอือ้น รวยจินดา อาย ุ ๘๑ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภูเก็ต ๒๐๔. นางจารุวรรณ เตีย๋วสกลุ อาย ุ ๖๓ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   






- ๑๓ -

ภำค ๑๒

ตรัง ๒๐๕. นางปรีดา จนัทรมาศ อาย ุ ๖๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

สงขลำ ๒๐๖. นางไล้เหน แซต่ัน้ อาย ุ ๘๓ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

๒๐๗. นางเฉีย้ว เตกฉตัร อาย ุ ๗๙ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

สตูล ๒๐๘. ดร.วรรณดี สธุาพาณิชย์ อาย ุ ๖๓ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ปัตตำนี ๒๐๙. นางวไิล สงัข์วชิยั อาย ุ ๖๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ยะลำ ๒๑๐. นางยพุา วเิชียรวฒันชยั อาย ุ ๘๒ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

นรำธิวำส ๒๑๑. นางราตรี หล้ามา อาย ุ ๕๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

พัทลุง ๒๑๒. นางอ าพร แก้วดวง อาย ุ ๖๗ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

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






- ๑๔ -

ภำค ๑

ปทุมธำนี ๒๑๓. นางนวลจนัทร์ พนัธุ์ไม้สี อาย ุ ๖๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๒

สระบุรี ๒๑๔. นางเรณู โรจนะ อาย ุ ๗๔ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๓

จันทบุรี ๒๑๕. นางหมด สขุสอาด อาย ุ ๘๓ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๔

เพชรบุรี ๒๑๖. นางชะออม เอมจุ้ย อาย ุ ๗๔ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ภำค ๕

นครรำชสีมำ ๒๑๗. นางชลุภีรณ์ ศรีพวาทกลุ อาย ุ ๗๐ ปี

แม่ของลูกผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

ภำค ๖

ขอนแก่น ๒๑๘. นางอรุณรัตน์ บรูณะบญัญัติ อาย ุ ๗๐ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๗

อุบลรำชธำนี ๒๑๙. นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ อาย ุ ๖๒ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ภำค ๘

นครสวรรค์ ๒๒๐. นางพชัรี พรมออ่น อาย ุ ๗๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ผลกำรคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑
ส่วนภูมิภำค (ประจ ำภำค) จ ำนวน ๑๒ ภำค

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






- ๑๕ -

ภำค ๙

เชียงใหม่ ๒๒๑. นางไพจิตต์ มีราจง อาย ุ ๗๑ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

ชุมพร ๒๒๒. นางนภาพรรณ นุน่แก้ว อาย ุ ๖๖ ปี

แม่ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   

นครศรีธรรมรำช ๒๒๓. นางเพลนิน้อย คงจรูญ อาย ุ ๖๖ ปี

แม่ผู้มีควำมมำนะอดทนขยันหม่ันเพียร

ตรัง ๒๒๔. นางเพียร จิตรใจภกัดิ์ อาย ุ ๖๔ ปี

แม่ผู้เป็นเกษตรกร

แม่ของผู้เสียสละเสนอเป็นกรณีพิเศษ

๒๒๕. นางส าราญ กนุนั อาย ุ ๖๔ ปี

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

ภำค ๑๐

ภำค ๑๑

ภำค ๑๒


