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ÊÑµÇ�º¡ ÁṎ íÒ¹Ç¹ µÑÇ

ÊÑµÇ�¹íéÒ ÁṎ íÒ¹Ç¹ µÑÇ

ÊÑµÇ�º¡ ÁṎ íÒ¹Ç¹ µÑÇ

ÊÑµÇ�¹íéÒ ÁṎ íÒ¹Ç¹ µÑÇ
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ÁÕÊÑµÇ�àÅÕéÂ§ í̈Ò¹Ç¹  µÑÇ

ÁÕâµ�Ð í̈Ò¹Ç¹  µÑÇ

ÁÕÊÁÒªÔ¡ í̈Ò¹Ç¹  ¤¹

ÁÕÊÑµÇ�àÅÕéÂ§ í̈Ò¹Ç¹  µÑÇ

ÁÕâµ�Ð í̈Ò¹Ç¹  µÑÇ

ºŒÒ¹¢Í§©Ñ¹ à»š¹ºŒÒ¹ äÁŒ »Ù¹ºŒÒ¹¢Í§©Ñ¹ à»š¹ºŒÒ¹ äÁŒ »Ù¹
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¨¡ÃÃÁ¡Ô ธรรมชาติรอบตัวË¹ÙªÍº¡Ô¹¼Ñ¡
ÇÒ´ÀÒ¾ËÃ×ÍµÔ´ÀÒ¾¼Ñ¡·ÕèªÍº¡Ô¹ áÅÐà¢ÕÂ¹ºÍ¡ª×èÍ¼Ñ¡ áÅŒÇ¢Õ´ ✓ Å§ã¹ 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2

ª×èÍ¼Ñ¡ …………………………………………………………………………………………..

¼Ñ¡ÁÕÊÕ
à¢ÕÂÇ

ËÇÒ¹

àËÅ×Í§

à»ÃÕéÂÇ

ÊŒÁ

×́̈

á´§

¢Á

¼Ñ¡ÁÕÃÊªÒµÔ

¼Ñ¡ÁÕÊÕ
à¢ÕÂÇ

ËÇÒ¹

àËÅ×Í§

à»ÃÕéÂÇ

ÊŒÁ

×́̈

á´§

¢Á

¼Ñ¡ÁÕÃÊªÒµÔ

ª×èÍ¼Ñ¡ …………………………………………………………………………………………..
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¨¡ÃÃÁ¡Ô ธรรมชาติรอบตัวµŒ¹äÁŒáÊ¹ÃÑ¡
ÊíÒÃÇ¨µŒ¹äÁŒã¹âÃ§àÃÕÂ¹ áÅŒÇÇÒ´ÀÒ¾áÅÐªÕéºÍ¡Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§µŒ¹äÁŒ

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2

เพลง ตนไมมีคุณคา 11



¨¡ÃÃÁ¡Ô สิ่งตางๆ รอบตัวเด็กà¤Ã×èÍ§¡ÃÍ§¹íéÒ
¡Ò ✗ ·ÑºÀÒ¾ÇÑÊ´Ø·Õè¹íÒÁÒãªŒ·íÒà¤Ã×èÍ§¡ÃÍ§¹íéÒÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2

àÍ! àÃÒãªŒÇÑÊ´ØÍÐäÃã¹¡ÒÃ·íÒ
à¤Ã×èÍ§¡ÃÍ§¹íéÒºŒÒ§¹Ð

àÈÉäÁŒ

àÈÉ¼ŒÒ ÊíÒÅÕ

ãºäÁŒ ¶‹Ò¹

·ÃÒÂ ¡ŒÍ¹¡ÃÇ´
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