
 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือกแม่ดีเด่นแหง่ชาติ 
ในโอกาสวันแม่แหง่ชาติ ประจ าปี 2563 

สภาสังคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
***************** 

 

 สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ไดจ้ดังานวนัแม่แห่งชาติ
ครัง้แรก  ในวนัท่ี 12  สิงหาคม 2519 โดยถือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวนัแม่แห่งชาติ และไดถื้อเป็นนโยบายการ 
จดังานวนัแม่แห่งชาติเป็นประจ าทกุปีติดต่อกนัตลอดมาถึงปี 2563  เป็นเวลา 45  ปี 
 วตัถปุระสงคท่ี์ส  าคญัของการจดังานวนัแม่แห่งชาติ เพ่ือเทิดทนูและเผยแพรพ่ระเกียรติคุณ 
สมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ผูท้รงเป็นแม่แห่งชาติ เพ่ือ
เผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ท่ีมีต่อครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ เพ่ือยกย่องแม่ดีเด่น
แห่งชาติ และลกูท่ีมีความกตญัญกูตเวทีอย่างสงูต่อแม่ 
 กิจกรรมท่ีส  าคญัอีกประการหนึ่งในการจดังานวนัแม่แห่งชาติ คือ การคดัเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติทั่วประเทศ  เพ่ือยกย่องและเผยแพรเ่กียรติคุณผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ     
ทัง้ในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค  เพ่ือเป็นแบบฉบบัท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพ่ือให้
สงัคมไดต้ระหนกัถึงบทบาท และหนา้ท่ีอนัส  าคญัยิ่งของสตรีผูท่ี้เป็นแม่  
 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดี เด่นแห่งชาติ  ในโอกาสวันแม่แห่งชาต ิ 
ประจ าปี 2563 มดัีงนี ้ 

 1.  ประเภทของแม่ดเีด่นแหง่ชาต ิ แบง่เป็น  5  ประเภท  ดงันี ้

  1.1  แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   คัดเลือกจากแม่ท่ีบ  าเพ็ญตนใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นและสงัคม ดว้ยความเสียสละ  มีความสมัพันธ์ในครอบครวัท่ีเป็นแบบอย่างได ้ 
เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นท่ียอมรบัของสังคม  ให้การดูแลบุพการี              
และท าหนา้ท่ีของภรรยาท่ีดีโดยไม่บกพร่อง  รวมทัง้ท  าหนา้ท่ีของแม่ท่ีดี ใหก้ารอบรมเลีย้งดูลกูใหมี้
การศึกษา มีความประพฤติดี และมีอาชีพสจุรติ 
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  1.2  แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร  คัดเลือกจากแม่ท่ีมีความ
ยากล าบาก  ขยนัหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เป็นผูมี้ความประพฤติดี  มีคุณธรรมและจรยิธรรม 
และบ าเพ็ญตนเป็นประโยชนต์่อสงัคม  อบรมเลีย้งดูลกูดว้ยความรกั ความเอาใจใส่ เสียสละ และ
ดว้ยความมานะอดทน  ท าใหล้กูไดร้บัการศึกษา มีอาชีพสจุริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสงัคม  

  1.3  แม่ของลูกผู้ท าประโยชนต่์อสังคมและประเทศชาต ิ คดัเลือกจากแม่ท่ีมี
ความประพฤติดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูก มีลูกซึ่งอทุิศตนเพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและประเทศชาติ              
ในดา้นการศึกษา  พฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การสาธารณสขุ สงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ  มีความประพฤติดี          
มีอาชีพสุจริต  เป็นท่ียอมรับของสังคม และเป็นผูท่ี้ นิยมและรกัษาเอกลักษณ์ของไทย สมควร         
เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

  1.4 แม่ผู้เป็นเกษตรกร  คดัเลือกจากแม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความ
ขยนัหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็นท่ียอมรบั มีความซ่ือสตัยส์จุรติ อบรมเลีย้งดู
ลกูดว้ยความรกัความเอาใจใส่  ดว้ยความมานะอดทน  ท าใหลู้กไดร้บัการศึกษา  มีอาชีพท่ีสจุริต   
มีความประพฤติดี  เป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

  1.5 แม่ของผู้ เสียสละ   คัด เลือกจากแม่ ท่ี มีลูกเป็นทหาร  ต ารวจ หรือ 
อาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความมั่นคงของชาติ  การรักษาความสงบ
เรียบรอ้ย การบรรเทาสาธารณภยั โดยไดป้ระกอบวีรกรรมท่ีควรแก่การยกย่อง หรือท าคุณประโยชน์
ต่อสงัคมและประเทศชาติอย่างเด่นชดั  สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 

 2.  คุณสมบัติของแม่ดีเด่นแห่งชาติ  นอกจากคุณสมบัติตามท่ีกล่าวในข้อ 1                
แม่ดีเด่นแห่งชาติ จะตอ้งมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้ 
   2.1  มีสญัชาติไทย 

   2.2  มีความประพฤติดี 
    2.3   มีสขุภาพดี 
   2.4   มีความเป็นแม่ท่ีดี 

   2.5   มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 50 ปี ยกเวน้แม่ของผูเ้สียสละ  
  2.6  มีครอบครวัเป็นท่ียอมรบั และเป็นแบบอย่างของสงัคม  
  2.7 เป็นผูบ้  าเพ็ญประโยชนต์่อผูอ่ื้นและสงัคม 
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  2.8 เป็นผูน้ิยมและรกัษาเอกลกัษณข์องไทย 
  2.9 มีความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และเล่ือมใส  
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
 

     3.  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ  แบ่งออกเป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ           
ในสว่นกลาง และในสว่นภมูิภาค 

  3.1  การคัดเลือกแม่ดเีด่นแหง่ชาต ิในส่วนกลาง 
          คณะกรรมการฝ่ายคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นผูค้ดัเลือก  ตามจ านวนดงันี ้
    1.  แม่ผู้บ าเพญ็ประโยชนต่์อสังคม           จ านวนไม่เกิน  14  คน 

    2.  แม่ผู้มคีวามมานะอดทนขยันหม่ันเพยีร จ านวนไม่เกิน  10  คน 

   3.  แม่ของลูกผู้ท าประโยชนต่์อสังคมและประเทศชาต ิจ  านวนไม่เกิน 10 คน  

        4.  แม่ผู้เป็นเกษตรกร  จ านวนไม่เกิน 15 คน คัดเลือกโดยส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  ทัง้นี ้ในจังหวดัเดียวกันไม่ควรไดร้บัการคดัเลือก 
เกิน 1 คน 

    5.  แม่ของผู้เสียสละ จ านวนไม่เกิน 42 คน  คดัเลือกโดยคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ   แบง่เป็น 
     - แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายส านกังานปลดั 
      กระทรวงกลาโหม  จ านวนไม่เกิน 2 คน 
     - แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายกองบญัชาการกองทพัไทย   “ 2  คน 
      -   แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายทหารบก ”     6 คน 
      -   แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายทหารเรือ ” 3  คน 
    -   แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายทหารอากาศ                    ”         5  คน 
    -   แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายต ารวจ ”         8  คน 
    -   แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายอาสาสมคัรและแม่ผูเ้ป็น 
     อาสาสมคัร คดัเลือกโดยคณะอนกุรรมการคดัเลือก 
     แม่ของผูเ้สียสละฝ่ายอาสาสมคัรและแม่ผูเ้ป็น 
     อาสาสมคัร ”    16  คน 
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     (คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายอาสาสมัครฯ สภาสงัคมสงเคราะหฯ์ คัดเลือก 
จ านวน  5  คน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั คดัเลือก จ านวน 5 คน  มลูนิธิอาสารกัษาดินแดนฯ 
คดัเลือก จ านวน 6 คน) 

 

    รวมแม่ดเีด่นแหง่ชาตใินส่วนกลาง  จ านวนไม่เกิน  91  คน 
 

    แม่ดีเด่นแห่งชาติท่ีไดร้บัการคดัเลือกในส่วนกลางนี ้อาจจะมีภูมิล  าเนาอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  หรือ  ในต่างจงัหวดัก็ได ้

   3.2  การคัดเลือกแม่ดเีด่นแหง่ชาต ิในส่วนภูมภิาค 
    1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผูด้  าเนินการคัดเลือกจังหวดัละ 1 คน โดยมี
คณะกรรมการ  ดงันี ้ 1. ผูว้่าราชการจงัหวดั  2. นายกเหล่ากาชาดประจ าจงัหวดั  3. พฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษยจ์งัหวดั  4. ประธานชมรม/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าจงัหวดั    
5. ผูท้รงคุณวฒุิอ่ืนตามท่ีเสนอ   ประมาณ 2 – 3  คน  พิจารณาจากแม่ของอ าเภอต่างๆ ในจงัหวดั  
และเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว พร้อมแนบรายนาม
คณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือก 
 

    คัดเลือกไม่เกิน 2 คน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  ชลบุรี  ชัยภูม ิ 
เชียงราย  เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค ์ นนทบุรี  บุรีรัมย ์ ปทมุธานี  ร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ สกลนคร  สงขลา  สมุทรปราการ  สุราษฎรธ์านี  สุรินทร ์ อุดรธานี  อุบลราชธานี  
    คัดเลือกได้ไม่เกิน 3 คน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา    

 

          แม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
ทีผู้่ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก 
 

   2. ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 12 ภาค ของสภาสงัคม
สงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์มีสิทธิเสนอแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ าภาคไดภ้าค
ละ 1 คน  โดยพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ  ในภาค เสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใด
ประเภทหน่ึงเพยีงประเภทเดยีว 
 

 4.   การเสนอช่ือเพือ่คัดเลือกเป็นแม่ดเีด่นแหง่ชาต ิ
   ผูท่ี้เสนอช่ือเพ่ือคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจะตอ้งส่งเอกสารและหลกัฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดงันี ้ 
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  4.1  แบบกรอกประวตัิของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ านวน 15 ชุด 
และแบบกรอกประวัติ  (ย่อ)  จ านวน 15 ชุด  พรอ้มซีดีประวัติย่อ 1 แผ่น (ยกเว้นประวัติของ        
แม่ดเีด่นแหง่ชาตทิีเ่สนอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานภาคของสภาสังคมสงเคราะหฯ์  
ส่งใหส้ภาสังคมสงเคราะหฯ์  เพยีง  2  ชุด  พร้อมซดีปีระวัตย่ิอ 1 แผ่น) 
  4.2  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ 1 ชดุ 
                            (แม่ดเีด่นแหง่ชาตใินส่วนภูมภิาค จะต้องมภูีมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดทีเ่สนอ) 

 4.3  ส  าเนาบตัรประชาชน  1  ชดุ 
   4.4  ส าเนาทะเบียนสมรส  1 ชดุ  
  4.5 รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 3  นิว้  จ านวน  3  รูป  (ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน) 
 

 5. ค าแนะน าการกรอกรายละเอียดในแบบกรอกประวัตผู้ิทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น 
  แม่ดเีด่นแหง่ชาต ิประจ าปี 2563 
 

การกรอกประวัต ิ
 

ข้อ 1 ประวัต ิ
 -  ท่ีอยู่ของแม่ หากท่ีอยู่จรงิและท่ีอยู่ในส าเนาทะเบียนบา้นต่างกนั ขอใหใ้ส่ท่ีอยู่จริง
ของแม่  (เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ) 
 
ข้อ 2  คุณธรรมและการบ าเพญ็ประโยชนข์องแม่ 
 2.1 คุณธรรมทีค่วรยกย่อง  ขอใหเ้ขียนถึงความดีของแม่ในการปฏิบตัิตน เป็นผูมี้
ความประพฤติดี นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย มีความจงรกัภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ ์และเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
 

 2.2 ความเป็นแม่ที่ดีควรยกย่อง ขอใหเ้ขียนถึงความดีของแม่ท่ีเก่ียวกบัการดูแล
ครอบครวั  การอบรมเลีย้งดูลกู  และมีความสมัพนัธใ์นครอบครวัท่ีเป็นแบบอย่างได ้ โดยเฉพาะ 
แม่ทีเ่สนอใหเ้ป็นแม่ประเภทผู้มีความมานะอดทนขยันหม่ันเพียร  ส าหรบัขอ้นีข้อใหบ้รรยาย
โดยละเอียด ตัง้แต่เริม่สรา้งครอบครวั  การอบรมเลีย้งดลูกูวา่มีความยากล าบากเพียงใด 
 

  *  ใหพ้มิพแ์บบกรอกประวัตใิหม่ได้  หรือ  พมิพเ์ป็นเอกสารแนบ * 
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  2.3  การบ าเพญ็ประโยชนต่์อผู้อื่นและสังคม  ขอใหเ้ขียนถึงการบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นและสงัคมของแม่  โดยเฉพาะแม่ทีเ่สนอให้เป็นแม่ประเภทแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชนต่์อ

สังคม  ส  าหรบัขอ้นี ้ ขอใหบ้รรยายโดยละเอียด ว่าไดบ้  าเพ็ญประโยชนใ์นเรื่องใด เม่ือใด  หากมี
ต าแหน่งในองคก์ารการกุศล  มูลนิธิฯ  กรุณาระบุช่ือองคก์าร  ต  าแหน่ง และหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบใน
การรเิริม่ท่ีเป็นประโยชนต์่อองคก์ารนัน้ ๆ 
 

  *  ใหพ้มิพแ์บบกรอกประวัตใิหม่ได้  หรือ  พมิพเ์ป็นเอกสารแนบ * 

ข้อ 3 ประวัตลูิก 
 ขอใหก้รอกรายละเอียดเก่ียวกบัลกูทกุคนใหค้รบตามแบบกรอกประวตัิก  าหนด รวมทัง้ 
การศึกษา ความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการงานและการบ าเพ็ญประโยชนต์่อสงัคมของลกู หากมีลกูเกิน 3 คน  
ขอใหพ้ิมพเ์พิ่มเติมใหค้รบ 
 

 ส าหรับแม่ทีเ่สนอใหเ้ป็นแม่ดเีด่นแหง่ชาตปิระเภทแม่ของลูกผู้ท าประโยชนต์่อ
สังคมและประเทศชาต ิ  กรุณาเขียนรายละเอียดใหค้รอบคลมุตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. การบ าเพ็ญประโยชนข์องลกูต่อสงัคมและประเทศชาติในดา้นต่าง ๆ 
2. ลูกเป็นผู้มีความประพฤติ ดีมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคมและประสบ

ความส าเรจ็ในชีวติ 
3. แม่มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลกูและเสียสละบ าเพ็ญประโยชนต์่อ

สงัคม 
4. แม่และลกูเป็นผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์และ / หรือ สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของ     

องคก์ารในพระบรมราชปูถมัภ ์และในพระบรมราชินปูถมัภ ์
5. แม่และลกูเป็นผูน้ิยมและรกัษาเอกลกัษณข์องไทย 

 

  หากมีเอกสารท่ีสามารถน ามาเป็นหลักฐาน กรุณาแนบส าเนามาด้วย หรือ  
ลกูท างานในองคก์ารสงัคมสงเคราะห ์  กรุณาระบช่ืุอองคก์าร  ต  าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรบัผดิชอบ 
 

  *  ใหพ้มิพแ์บบกรอกประวัตใิหม่ได้  หรือ  พมิพเ์ป็นเอกสารแนบ * 
 

ข้อ 4  ประวัตขิองแม่และลูกรวมทัง้คุณธรรมและการบ าเพญ็ประโยชนท์ีค่วรยกย่องโดยสรุป 
 ขอใหส้รุปความดีเด่นของแม่และลกู ทัง้ดา้นคุณธรรม บ าเพ็ญประโยชนต์่อสงัคมและ           
ความดีเด่นของแม่ท่ีสมควรยกย่องใหเ้ป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ตามประเภทท่ีเสนอ 
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ข้อ 5  ผู้เสนอ 
 ผูเ้สนอจะเป็นบุคคลในครอบครวั หรือ องคก์าร / หน่วยงานใดเป็นผูเ้สนอก็ได ้แต่ต้อง
ไม่ใช่บุคคลเดียวกบัผูร้บัรองและบุคคลท่ีอา้งองิได ้ในขอ้ 6 และ ขอ้ 7 และตอ้งไม่เป็นกรรมการหรือ
อนกุรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 

ข้อ 6  ผู้รับรอง 
 ผูร้บัรองตอ้งไม่ใช่บุคคลในครอบครวัและตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับผูเ้สนอในขอ้ 5      
ตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มลูเพิ่มเติมได ้และตอ้งไม่เป็นกรรมการหรืออนกุรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่น
แห่งชาติ 
 

ข้อ 7  บุคคลทีอ้่างอิงได้ 
 บุคคลท่ีอา้งอิงไดต้อ้งเป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกับประวตัิของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอ            
และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับผูเ้สนอในขอ้ 5 และผูร้บัรองในขอ้ 6 สามารถใหช่ื้อผูท่ี้อา้งอิงไดเ้กิน
กวา่ 2 คน และตอ้งไม่เป็นกรรมการหรืออนกุรรมการคดัเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ 
 

 6.   ก าหนดการเสนอช่ือเพือ่คัดเลือกเป็นแม่ดเีด่นแหง่ชาต ิ     
  6.1  ส่วนกลาง    
    1. รบัเอกสารแบบกรอกประวตัิไดท่ี้ สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทยฯ 
257 ตึกมหิดล  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ต้ังแต่ วันที ่16 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป 
หรือดาวนโ์หลดแบบกรอกประวัตไิด้ที ่ www.ncswt.or.th    
    2. ส่งเอกสารแบบกรอกประวตัิพรอ้มหลกัฐาน จ านวน  15 ชุด พรอ้มซีดี
ประวตัิย่อ 1 แผน่  ภายในวันที ่1 มถุินายน 2563   
 

  6.2  ส่วนภูมภิาค ผูว้่าราชการจงัหวดั/ประธานภาค ใหเ้สนอช่ือแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ท่ีไดร้บัการคดัเลือกแลว้ พรอ้มแบบกรอกประวตัิและหลกัฐาน จ านวน 2 ชุด และซีดีประวตัิย่อ 1 แผ่น  
พร้อมส่งรายนามคณะกรรมการผู้ด าเนินการคัดเลือกด้วย  ภายในวันที ่1 มถุินายน  2563 
 

 7.  สถานทีส่่งเอกสาร   งานสารบรรณ ส านกับรหิารงานกลาง สภาสงัคมสงเคราะหฯ์ 
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 
119, 107  โทรศพัท/์โทรสาร  0 - 2354 - 7528   
 

               8.  การรับเอกสารคืน  ขอให้ติดต่อรับเอกสารคืนเท่าท่ีเหลืออยู่   ต้ังแต่วันที ่ 
1 - 31  ตุลาคม  2563   หากพน้ก าหนด  สภาสงัคมสงเคราะหฯ์  จะไม่รบัผดิชอบเอกสารใด ๆ  ทัง้สิน้ 

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


