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~อง การคัดิ่เลือกลูกที่มีความก~~ญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ง งานวันแม่แห่งชาติ ~ร~~า~ 2 25่5 .~ - 

เรียน 
อธิการบดีมหาวิทยาลํย่ราชภั~ร้อยเอ็ด 

c~... 

สิง่ที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศการคํดิ่เลือกและแบบกรอกประวัติลูกที่มีความกตัญญกตเวที 

อย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ ได้กำหนดจัด 
<Ll 

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทน เผยแพร่ 

ข 
<1-

พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ พระบรมราซินีนาถ พระบรมราชชนนี~นปีหลวง ผ้ทูรงเป็น 

แม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว ส งัคม และประเทศชาติ 

รวมทะงหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ 

ในโอกาสนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จ ดัให้มีการพิจารณา 

ค ดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบ~ติของลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพี่อรํ่การคัดเลือกเป็น 

ลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจิาปี 2565 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะใ~เห่งประเทศไทยฯ จึ งเฐยนมาเพื่อ ขอความกรุณา 

เผยแพร่และเ~ญชวนหน่วยงาน องค์การและ~สนใจได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบ~~น 

ลู กที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพี่อรับรางวัลโล่ 

เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากrตามเอกสาร 

ประกาศการคัดเลือกและแบบกรอกประวํติที่แนบ 

ทั ง้นี้ผ้ ทูี่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน6ชุดพร้อมแผ่นซีดีแบบ 

กรอกประวัติย่อ จ°านวน 2 แผ่น กลับไปยังประธานคณะกรรมการฝายคัดเลือกลูกที่มีความ 

กตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯเลขที่257ตึกมหิดล 

ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร i๐4๐๐ ภายในวันที่ 1 มิ ถุนายน 2565 (โดยถือวัน 

ประทับตราไปรษณีย์) 

~//~ 
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สมาคมสภา~~ง่คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 
ขอขอบคุณในความกรฺฺณาร่วมมือมา 

ณ โอกาสนี้ 

~\ 
ขอแสดงความนับถือ 

ห่
*~ 

~ 
,V.-

( คุณหญิง~ส่นีย์ เ เสาวภาพ ) 

ประธานสมาคมสภา~งิ่คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

โทร~~~ 0 - 2 0 - 2354 - 7533 - 37 ตอ 304 , 0 - 2354 - 6260 

โทรสาร 0 - 2354 - 6260 

~ 

อํมั~/อ~เฺญาต~อนุญาต-ไม่อใ~ญาต๐ลงนามแลัว 

~~~~~. 

~ 

~าเนินการตามพรบ. 
และระเบียบฺ 

, 

(~ช่วยศาสต่ราจารย์ 
ดร.พิมลศัก~ นินลิผาย) 

ผ้อูำ

นวยการสำนักกิจการนัก;\กษา~~~ 

~~~ํ่0อ๐(~~๐~~~~~ 

~~4~~เ~ k k~5~' 

~ช่วย~าลดราจาร์ดร.~~คfPาีนตะคุณ 

รั
กษาราชการแ~iน 

อ~ธ่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ~อยเอ็ด 
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ประกาศ 

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญณูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจํฟิ 2565 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เ,ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญหน่วยงาน 

องค์การ และใเคคล ผ้สูนใจ เสนอชื่อและแบบประว~ติของตนเองหรือบุคคลที่มี~ณสมบัติเป็นลูกที่มี 

ความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคํด่เลือก เพื่อรับโล่เกียรติ~~ณ 

ลู กที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยแบ่งเป็น 6 

ประเภท คือ 

i. น กัเรียน น กั~กษา 

2. น กักีฬๅ 

3. ข า้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4. น กัร้อง น กัแสดง ศิลปิน 

5. สือ่มวลชน 

6, ประชาชนทั่วไป 

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดิ่เลือก ด งันี้ 

1-. เรื่องที่ส่งจะต้องเป็นเรื่องจริง โดยเป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องของใ~คคลอื่นที่รู้จักก็ไ~ 

2. จะต้องมีคุณสมบ~ติของ~กที่มีความf,ตัญณูกฅเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 ประการ ด งันี้ 

2.1 ใหห'การดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดู และปฏิบ~ต่อแม่เป็นอย่างดีและสมํ่าเสมอ 

2.2 ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ 

2.3 ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ 

2.4 ดำรงตนอยู่ในศึลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล 

2.5 บ°าเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3. ลูกกตัญณูฯ ประเภทนักกืฬา ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือนักกีฬาที่สร้างผลงาน 

ในระดับประเทศ 
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4. ผ้ทูี เ่สนอแบบประวัติการคํด่เลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ต้องมีอายฺ 

ตัง้แต่ 8 ปีขึน้ไป เ~ม่เก นิ 70 ~ และมารดาต้องมีชีวิตอ~ หรือ เสียชีวิตไม่เกิน 2 ป (นับจากวันที่ส่ง 

แบบกรอกประว~ติการคัดเลือกฯ) 

5. ให้กรอกประวัติตามแบบที่กำหนดโคยการ พิมพ์เท่านั้น (ให้พิมพ์แบบกรอกประว~ติ 

ใหม่ได้หรือพิมพ์เป็นเอกสารแนบ) และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชด โดยมีเงื่อนไข ด งันี้ 

5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ~ณสมบ~ของลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ทั ง้ 5 

ประการ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (เอ 4) 

5.2 ภาพกิจกรรม (ถ้ามี) ชอให้ส่งเป็นภาพถ่ายเอกสาร ไม่ต้องส่งตัวจริงของภาพ 

ไม่เกิน io หน้ๅ 

5.3 เอกสารประกาศเกียรติ~~ณด้านต่างๆ การรับรางวํลิ่ ผลงาน (ถ้ามี) ขอให้ถ่ายเอกสาร 

ไม่~งส่งตัวจริง ไม่เกิน io หน้า 

6. แบบกรอก ประวัติย่อ  (ไม่เกิน i หน้ากระคาษ เอ 4)โคยใช้แบบอักษร AngsanaNew 

ขนาด 16 พิมพ์ตามตัวอย่าง จำนวน 2 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน2แผ่น 

'7. เอกสารและหลักฐานที่ต้อง ส่งเพื่อรับการพิจา รณๅ 

7.~.แบใJกรอกประวัติพ้อมเอกสารในข้อ 5 จ ดัทำเป็นรูปเล่มจำนวน 6 ชุด 

7.2 สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับการคัดเลือกฯ จำนวน i ชด 

7.3 สำเนาบัตรประชาชนชองมารดา จำนวน i ชด 

(หากมารดาเสียชีวิตแล้วขอให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตร~วย) 

7.4 ฐปถ่ายหน้',ตรง ของผู้รับการ~ด่เลือกฯ ข ขนาด 2 นิ ว้ จำนวน 3 รูป 

~ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

8. ให้ส่งเอกสารตามข้อ 7 ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญณู 

กตเวทือย่างสูงต่อแม่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี 

เชตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ i มิถถนายน 2565 (โด่ยถือวันประทับตรา 

ไปรษณีย์) 

9. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อแม่เพื่อรับการพิจารณาเป็นแม่คีเด่นแห่งชาติในปีใด จะไม่ 

สามารถเสนอชื่อลูกเพื่อพิจารณาเป็นลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ใน~ปเดียวกันไ~ 
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io. หากแบบกรอกประ~ติที่เสนอไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไมได้รับการพิจารณา 

ii. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุค และจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2565 

12. ผ~ูด้'รับการคัดเลือกเปีนลูกที่มีความกตัญญกตเวทือย่ๅงสูงต่อแม่ จะได้รับโล่เกี~Jรติคณ 

จากประธานในพิธีเปิคงานวันแม่แห่งชาติ ประจิi~ 2 2565 ว นัที่ 12 สิงหาคม 2565 

13. ติคี่อขอแบบกรอกประว~ติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสภาสังคม 

สงเคราะห์ฯ ~~ณวัชราภรณ์ แสงเผ่น , ~ณf~~มา อินตรา โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 

- 6260 หรือคาวน์โหลดแบบกรอกประว°ติได้ที่ WWW.NCSWT.OR.TH

14. หลังจากประกาศผลการคํด่เลือกแล้ว ผ้ทูี ต่ อ้งการเอกสารคืนขอให้ไป รับเอกสารคืน

~ท่าที่เหลืออ~ ตั ง้แต่วันที่ i- 31ตลาคม 2565 หากพ้นกำหนด สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะไม่ 

ร บัผิดชอบเอกสารใด ๆ ทั ง้.~น 



แบบกรอกประวัติ 

~รับการเสนอชื่อเป็น~กที่มีความกตัณูญกตเวทีอย่าง~งต่อแม่ 

งานวันแม่,เห่งชาติ ประจำช 2565 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ 

ประเภทที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก (ก;~ณาทำเครื่องหมาย v/ ในประเภทที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก) 

cJ น กัเรียน น กัสกษา 

,.0 น กัร้อง น กัแสดง ศิลปิน 

1. ประวัติย่อ 

0:1 น กักีฬา C~ ข า้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

00 สือ่มวลชน O ประชาชนทั่วไป 

i.i นาย/นาง/นางสาว นามสfวล 

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อา~ ปี ส ญัชาติ ศาสนา 

ที อ่ยู่ปัจจบัน เลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย . ถนน 

แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ 

จ งัหัค รหํส่ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์เคลีอนที่  โทรสาร . . . . 

กำล งัi~กษาชั้น่ สถานศึกษา 

หรือสิาเร็จการศึกษา ระดับ จาก 

อาชีพ  ตำแหน่ง 

สถานที่ทำงาน 
. 

โทร~~พ่ท์ โทรสาร 

1.2 สถานภาพ ° โสด ~ สมรส C0 หย่า ~ ค่สูมรสถึงแก่กรรม 

1.3 ชือ่มารดา นามสฤล อาlเ ปี 
ปี

อาชีพ 

,-] ย งัมืชีวิตอยู่ ๐ ถ งึแก่กรรมเมีอพ.ศ.  

1.4 ชีอบิดา นามส1~ล  .อา141 ปี.อา~ ปี

อาชีพ 

,-] ย งัมีชีวิตอยู่ cJ ถ งึแก่กรรมเมื่อพ.ศ.  
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1.5 จำนวนพี่น้อง คน (ไม่นับตนเอง) (พิมพ์เพิ่มได้) 

1) ชือ่ นามสfๅุล อา,~เ 

อาชีพ โทรศัพท์ 

2) ชือ่ นามสf~ล อา,่~เ 

อาชีพ โทรศัพท์ 

3) ชือ่ นามสฤล อา~, 

อาชีพ โทรศัพท์ 

2. รายละเอียดคฺณสมบั~ของลูกที่มีความกตัญณูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 5 5 ประการ 

(กรุณาพิมพ์รายละเอียดf,ณสมบัติทั้ง 5 ข้อ โดยมีความยาวไม่เกิน s หน้ากระดาษ เอ 4 ถ้ามีหลักฐาน 

หรือภาพกิจกรรมประกอบการพิจารณาขอให้ส่งแนบท้ายแบบกรอกประ~ติ) 

2.1ให้การ,~แลเอาใจใส่ เลีึยงดู ,เละปฏิบ:~ติต่อแม่เป็นอย่างดีและสมำเสมอ 

(ความยาวไม่เกิน i หน้ากระคาษ A4) 

2.2 ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ (ความยาวไม่เกิน i หน้ากระดาษ A4) 

2.3 ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ (ความยาวไม่เกิน i หน้ากระดาษ A4) 

2.4 ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิด,,วงศ์ตระ๐ล (ความยาวไม่เกิน i หน้ากระดาษ A4) 

2.5 บิาเพ็ญตนเป็นประา~ชน์และ,ป็นที่ยอมรับของ~คม ( (ความยาวไม่เกิน i หน้ากระดาษ A4) 
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3. ิ เ้สนอ (ผู้เสนอจะเป็นตนเอง l,คคลในครอบครัว หรือ องค์การ/หน่วยงานใดเป็นผู้,สนอกฯ้ แต่ต้อง 

ไมๆช่บฺคคลเดียวกับผู้รับรอง และต้องไม่เ~ปนกรรมการฝ่ายคัดเลือก~กก~ญณูฯ) 

ชือ่ผู้เสนอ นามสf~ล 

ตำแหน่ง 

สถานที่ติดต่อ 

โทรคํ~~~ท์ โทรสาร 

(ลงชื่อ) 

( ) 
/  / 

ผู้
เสนอ 

4. _ผ้ร~~ จำนวน 2 คน (จะต้องไมๆช่ พ่อ -แม่ -ญาติ -พี่น้อง เ~ะไม่เป็นใฺ,คคล~ดียวกับผู้เสนอ 

~รับรองต้องเป็นผู้ที่สาม,รถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ และต้องไม่เป็นกรรมการฝ่ายคัดเลือกลกก~ญญฯ) 

4.1 ชือ่ นามสกล เกี่ยวข่อ่งเป็น 

สถานที่ติดต่อ 

โทรศัพท์ ...โทรสาร 

คำร บัรอง 

(ลงชีอ) 

( 

 /  /

) 

4.2 ชีอ่ นามสกล .เกี่ยวข้องเป็น 

สถานทื่ติดต่อ 

โทรศัพท์ โทรสาร 

คำร บัรอง 

(ลงชื่อ) 

( ) 

/ / 
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หมาย~ห~ i. เรื่องที่ส่งจะต้องเป็นเรื่องจริง โดยเป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องของใเคคลอื่นที่รู้จัก 

ที จ่ะเสนอเข้ารับการคัดเลือก 

2. ลูกกต่ญณูฯ ใJระเภทนักกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือนักกีฬาที่สร้างผลงาน 

ในระดับประเทศ 

3. ผ้~ูเสนอแบบใJระวัติการ~เลือกเป็นลูกที่มีความกตัญณูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ต้องมีอาย 

ตัง้แต่ 8 ปีชึน้ไป แต่ไม่เกิน 70 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอ~ หรือ เสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่ส่ง 

แบบกรอกประว~ติการคัดเลือกฯ) 

4. ให้กรอกประวัติตามแบบที่กำหนดโดยการ พิมพ์เท่านั้น (ให้พิมพ์แบบกรอกประวํติใหม่ 

ได้หรือพิมพ์เป็นเอกสารแนบ) และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชค โดยมีเงื่อนไข ด งันี้ 

4.1 รายละเ~ยดเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ~ง ~ง 5 5 

ประการ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (เอ 4) 

4.2 ภาพกิจกรรม (้ามี) ขอให้ส่งเป็นภาพถ่ายเอกสาร ไม่ต้องส่งตัวจริงของภาพ 

ไม่เกิน 10 หน้า 

4.3 เอกสารประกาศเกียรติคณด้านต่างๆการรับรางวัลผลงาน(ถ้ามี)ขอให้ถ่ายเอกสาร 

ไม่ต้องส่งตัวจริง ไม่เกิน io หน้า 

5. แบบกรอก ประวัติย่อ  (ไม่เกิน i หน้ากระดาษ เอ 4)โดยใช้แบบอักษร AngsanaNew 

ขนาด 16 พิมพ์ตามตัวอย่าง จำนวน 2 ชุด พร้อมปันทึกลงแผ่นซีดี จิานวน2แผ่น 

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องส่งเพื่อรับการพิจารณา 

6.1 แบบกรอกประว~ติ พร้อมเอกสารในข้อ 4 จ ดัทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 6 ชค 

6.2 สำเนาบัตรประชาชน ของ~'รับการคัดเลือกฯ จํจำนวน i ชด 

6.3~าเนาบัตรประชาชนของมารคา จํจำนวน i ชด 

(หากมารดาเสียชีวิตแi~ว่ขอให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตรด้'วย) 

6.4 รปถ่ายหน้าตรงของผู้รับการ~เลือกฯ ชนาด 2 นิ ว้ จำนวน 3 รูป 

~รปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

7. ให้ส่งเอกสารตามข้อ 6 ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญณู 

กตเวทีอย่าง~งต่อแม่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ i มิถนายน 2565 (โดยถือวันประ~บตรา 

ไปรษณืย์) 
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8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อแม่เพื่อรับการพิจารณาเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติใน~ใด จะไม่ส.ามารถ 

เสนอชื่อลูกเพื่อพิจารณาเป็นลูกที่มีความกตัญณูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ใใ~ปีเคียวกันได้ 

9. หากแบบกรอกประว~ติที่เสนอไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไ~จ่ะไม่ไค้รับการพิจารณา 

io. การต;ด่สินของคณะกรรมการถือเป็นที่~~'ด และจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2565 

ii, ้ เ~การคัดเลือกเป็นลกที่มีความกตัณูณูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จะได้รับโล่เกียรติ~~ณ 

จากประธานใน~เปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจํ'~ 2565 ว นัที่ 12 สิงหาคม 2565 

12. ติคต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียคเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสภาสังคม 

สงเคราะห์ฯ คุณวัชราภรณ์ แสงเผ่น , คุณf~สุมา อินตรา โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ตอ 304 , 0 - 2354 - 

626๐หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประว°ติไ~ WWW.NCSWT.OR.TH 

13. หลังจากประกาศผลการคัดเลือกแi~ว่ ผขูที่ต้องการเอกสารคืนชอให้ไป ร บัเอกสารคืนเท่าที่ 

เหลืออยู่ ตั ง้แต่วันที่ i- 31ตลาคม 2565 หากพ้นกำหนดสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯจะไม่รับผิดชอบ 

เอกสารใด ๆ ทั ง้สิ้น 



แบบกรอกประวัติ (ย่อ) 

(พิมพตัวอักษร AngsanaNew ขนาด ๑๖ ตามตัวอย่างแบบกรอกประวัติ(ย่อ) ไม่เกิน ๑ หน้า ลงซีดีเพื่อจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ) 

ชือ่ 

ประเภท 

อา~ 

ศาสนา 

ที่

อยู่ 

โทรศัพท์ 

การศึกษา 

อาชืพ 

เกียรติคุณ 

นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง 

 
ปี

จากประวัติและf/ณส่มบjติของ - สมควรอย่างยิ่งที่จะไิรับการยกย่องสรรเสริญ 

ให้เ~นลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจิ~ป ๒๕๖๕ 



uาooลosรณ ช กู อ้uทอo 

ประเภท ข าัราชการ พนักงานรัฐวิสาห,~จ 

อายุ ๔๕ ปี

ศาสนา พทธ 

ที อ่ยู่ ๑~,๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไใ~ ~หวัดสระบฺรี ~๘๑๔๐ 

~ทรศพท์ --_-
การศึกษา ปริญญา~รี สถา<~เทคโนโล'~ราชมงคลวิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา วาสฺกรี 

อาชีพ พนักงานราชการ ,~าแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาล่ย์การอาชีพหนองแค จ งัหวัดสระบุรี 

เกียรติคุณ 

นาง'~ลวรรณ ชก้อนทอง เป็นบตรคนเดียวของครอบค~ บิดาเ~ยชีวิต~แตนางนิลวรรณยังอยู~ครรภ์ 

มารดา ~กทั้งิ่มารดามีความพิการทางหู ชึง่ส่วนใหณฺ่ผู้~อบรมสั่งสอนจะเป็นคุณยาย ญาติ ~จะคอยสั่งสอนให้.~จัก 

กตัญญต่อผู้เป็นมารดา อย่า'~iF,รังเกึยจเดียดฉันท์เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ มารดามีอาขีพเก็บของเก่าและผัก 

ตามแหล่งชฺมชนขาย เพื่อนำเ~นมาซื้ออาหารในแต่ละวัน นางสาวนิลวรรณได้คอยช่วยแปงเบาภาระงานของ 

มารดาเท่า,~จะทำไดไนขณะนั้น หลังจากนางนิลวรรณสำเร็จการศึกษาได~อกาสสอบบรรจรับราชการเป็น 
, 

พนักงานราชการครู สาขาวิชาการบัญชื ส งักัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงทำให้มีรายได้เพียงพอ 

ที จ่ะดูแลมารดาให้สุขสบายได้ และพยายามใหัมารดาหยุดการเก็บขยะและผัก เนื่องจากอายุมากขื้นและ 

กลัวจะเกิดอันตราย และเ~อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มารดาล้มป๋วยด้วยโรคปอดติดเชื้ออย่างรฺนแรง ชึง่ใช้เวลารักษา 

ประมาณ ๒๐ ว นั สิง่ที่เป็นอุปสรรคในการรักษาคือมารดาเป็~บ้พูดไม่ได้ จีง~ผลทำให้การรักษายากลำบาก 

เพราฺะไม่สามารถสื่อสาร~~ใด้และนางนิลวรรณ~ljเข้าใจอาการเจ็บปวดของท่าน แปลเจตนาผิดๆ ถูกๆ 

จนทำให้การรั'กษาอาการได~ป~นัก ซึ่ซึ่งนางนิลวรรณจะคอยดูแลมารดาทื่โรงพยาบาล โดยขับรถไปกลับ 

จากวิทยาลัย่-โร๐พยาบาล ทุกวัน แต่้วยบุญกุศลหรือปาฏิหาริย์มีจริงมารดาหายไดไนระยะเวลาอัน~นซึ่งสร้าง 

ความดีใจเป็นอย่างมาก 

นางนิลวรรณ ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการครู อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จ งัห:~สระบุรี 

ชึง่ไดไห้คิามั่นสัญญา~ตนเองว่าจะอุทิศตนเป็นครูที่ดี สัง่สอน อบรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีท กัษะอาชีพ 

และออกไปประกอบอาฺชีพไดไนสาขา'~เรียนมา ครองตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู ร กัและเมตตาศิ์ 

เส~อนเ็นอ่จูกของดนเอง ใช้"~ตอ~นศืลธรรม ขนบธรรมเนืยมประ่,~ณีอัน่~งามของไทย และยึดมั่นในความ 

กตัญญกตเว~ี่อมารดาและผู้มีพระคุณตลอดเสมอมา อีกทั้งยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือชุมชนและ~งคมตลอด 

~ลาชองการเป็นครูซี่ง~าให้รู้สึกภาคภูมิใจจนปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน~หๆด้รับ่รางวัลต่างๆมากมาย 

จากประวัติและคุณสมใjติของ นางนิลวรรณ ชูก้อนทอง สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง 

สรรเสริญให้เป็นลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจํ'iปี ๒๕๖๓ 

,, 

~,เม่,lห่๐~า~ ๒๕๖~ 


