
๑ 

ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
 

แบบเสนอผลงาน 
กิจกรรมสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ 

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
                                               สาขา      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.   ข้อมูลเบื้องต้น / ประวัติ 
      ๑.๑ ชื่อกลุ่ม  ............รักษ์ต้นน ้ำปำกพนังอย่ำงยั่งยืน............................................................................................     
             พ.ศ. ที่ก่อตั ง  ....พ.ศ. ๒๕๕๖................................................. อำยุกลุ่ม  .........๕........... ปี    
             สถำนที่ติดต่อ เลขที่ ......๑๔๕.................... หมูท่ี…่๑๒….......……… ซอย...............................................   
             ถนน................................ ต้ำบล/แขวง.....หินตก........................ เขต/อ้ำเภอ.......ร่อนพิบูลย์ 
             จังหวัด ..นครศรีธรรมรำช..........รหัสไปรษณีย์ ..๘๐๓๕๐............ โทรศัพท์ ...๐๗๕ ๔๘๗ ๐๗๑.................  
             มือถือ..๐๘๑ ๖๐๖ ๕๘๔๓.........................   โทรสำร ....๐ ๗๕๔๙ ๗๑๖๖ 
              E-mail  ........ n_rattaarun@hotmail.com.........             ID Line ……0816065843..................... 
      ๑.๒ ประธำนกลุ่ม 
              ชื่อ .....นำงสำวสุดำทิพย์......................................... นำมสกุล ...................นวลเสือ.................................  
              เลขประจ้ำตัวประชำชน ...๑ ๘๐๙๙ ๐๒๑๕๕ ๖๗ ๘....... โทรศัพท/์มือถือ .......๐๘๐ ๓๙๘ ๙๔๔๘ ... 
       ๑.๓  บุคคลอ้ำงอิง   
               ชื่อ ...... นำยณัฐวุฒิ ................................ นำมสกุล ..............รัตนอรุณ................................................. 
               โทรศัพท/์มือถือ ....๐๘๑-๖๐๖-๕๘๔๓ .........…….… โทรสำร……๐ ๗๕๔๙ ๗๑๖๖…   
                E-mail..... n_rattaarun@hotmail.com................................................................................. 
      ๑.๔  ประวัติกำรก่อตั ง  (โดยสรุป) 
              โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำตั งอยู่ในเขตพื นที่รำบเชิงเขำป่ำต้นน ้ำปำกพนัง เป็นแหล่งก้ำเนิดแม่น ้ำปำกพนังซึ่ง
เป็นพื นที่ป่ำท่ีอยู่ในพื นท่ีเขตป่ำเขำหลวงอุทยำนแห่งชำติน ้ำตกโยง ในเขตอ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช ป่ำ
ต้นน ้ำปำกพนังเป็นแหล่งต้นน ้ำคลองขุนพัง ซึ่งเป็นสำยน ้ำส้ำคัญต่อสรรพชีวิต  กำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภคบริโภค
ของประชำชนในต้ำบลหินตก และลุ่มน ้ำปำกพนัง ในอดีตป่ำต้นน ้ำปำกพนังในพื นที่ดังกล่ำวเป็นป่ำไม้ที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์มีล้ำธำรหลำยสำยที่ไหลลงสู่คลองขุนพัง  แต่ปัจจุบันป่ำดังกล่ำวถูกท้ำลำย สำเหตุมำจำกประชำชนต้องกำรน้ำ
พื นที่ไปใช้เป็นที่อยู่อำศัยและท้ำกำรเกษตรกรรมเป็นจ้ำนวนมำก เนื่องจำกประชำกรเพ่ิมมำกขึ นควำมต้องกำรใช้พื นที่ใน
กำรด้ำรงชีวิตเพ่ิมขึ นเป็นทวีคูณ  ฝนไม่ตกตำมฤดูกำลและเกิดภำวะฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลำนำน  ท้ำให้น ้ำในล้ำธำรลด
น้อยลง  หรือบำงแห่งเกิดกำรขำดแคลนน ้ำ ซึ่งส่งลลลลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื นที่ จึงเป็นที่มำของกำร
ก่อตั งกลุ่มเยำวชนรักษ์ต้นน ้ำปำกพนังอย่ำงยั่งยืน เพ่ือรักษำป่ำต้นน ้ำพนังให้เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ต่อไป 
      ๑.๕ วัตถุประสงค์/ภำรกิจกำรด้ำเนินงำน   

๑  เพ่ือให้นักเรียนและชุมชนน้อมน้ำแนวพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  ๙ มำเป็นแนว
แบบอย่ำงในกำรปกป้องและฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำ 

๒  เ พ่ือสร้ำงจิตส้ำนึกให้นัก เรียนรักชำติ  รักแล่นดิน มีควำมรู้สึกในกำรเป็น เจ้ำของ รักหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติ รู้จักปกป้องและสำมำรถร่วมพัฒนำให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ น 
     ๑.๖ ลักษณะของกลุ่ม  

 (    ) เป็นกลุ่มองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงำนใด ๆ 
 (✓) เป็นกลุ่ม/องค์กร/สังกัดหน่วยงำน (ระบุชื่อหน่วยงำน) .....โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ...............………….... 

     ๑.๗ จ้ำนวนสมำชิกกลุ่ม จ้ำนวน ......๖..............คน (กรุณำแนบรำยชื่อและสมำชิกรับรองลลงำนกลุ่ม) 

mailto:kroojorn@hotmail.com
mailto:kroojorn@hotmail.com


๒ 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ผู้ด าเนินงาน/คณะท างานในโครงการ 

  ๑.  นำงสำวสุดำทิพย์  นวลเสือ  ๔.  นำงสำวศิริรักษ์  โบกระณี 
  ๒.  นำงสำวกันติศำ ช้ำงชู   ๕.  นำงสำวจินตวรรณ   แววนกยูง 
  ๓.  นำงสำวสุทธิดำ  พงศ์สุทธิ  ๖.  นำยพนำกร   สุวรรณ 

    สมาชิกรับรองผลงานกลุ่ม 
  ๑.  ว่ำที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล ครู  โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
  ๒.  นำงสำวณิฐศำกรณ์  โชคชัย ครู  โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
               ๓. นำยสำมำรถ กำญจนะแก้ว    ครู  โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

     ๑.๘ ปรัชญำกำรด้ำเนินงำน 
           น้อมน้ำแนวพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่  ๙  มำเป็นแนวแบบอย่ำงในกำรปกป้อง
และฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำปำกพนัง น้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง น้ำมำปรับใช้ในกำรด้ำเนินกิจกรรม 
 
๒.  สรุปข้อมูลผลงานดีเด่น  ที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและอ่ืน ๆ  (ไม่เกิน ๕ หน้า)    
      ทั้งนี้ ขอให้กรอกรายละเอียดโดยจัดล าดับผลงานฯ  ดังนี้  
      ๒.๑ ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี    
             และยังด าเนินการจนถึงปัจจุบัน) 

ปีท่ีด าเนินการ 
ผลงานดีเด่นเกี่ยวข้องตามกรอบหลักเกณฑ์ 

และอธิบายถึงผลงานที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม  
(แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) 

ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
เรื่อง กำรประกวดโครงกำรรักชำติถูกทำงสร้ำงเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต ประจ้ำปี ๒๕๕๙ จำก
โครงกำรคีรีรำษฎร์รักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงำนคุณธรรม เรื่องคืนชีวิตลืนป่ำด้วยจิตอำสำ  
“สืบสำนตำมรอยพ่อ” งำนมหกรรมวิชำกำร ระดับเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต ๑๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับโล่ชูเกียรติของคณะกรรมกำรป.ป.ช. เรื่อง กำรประกวดโครงกำรรักชำติถูกทำงสร้ำง 
เสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต ประจ้ำปี ๒๔๖๐ จำกโครงกำรคีรีรำษฎร์รักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ได้รับรำงวัลชมเชยจำกมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในโครงกำร พ่ีน้ำน้องรักษ์น ้ำ 
ตำมแนวพระรำชด้ำริ จำกโครงกำรรักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ได้รับคัดเลือกจำกมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ น้ำเสนอโครงกำรพ่ีน้ำน้องรักษ์น ้ำ 
ตำมแนวพระรำชด้ำริ จำกโครงกำรรักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง จำก ๑ ใน ๑๐ จำกทั่วประเทศ 

 



๓ 

      ๒.๒ ผลงานที่ผ่านการประกวดแข่งขัน หรือสร้างชื่อเสียง 
 
ผลงานระดับชาติ 
ชื่อโครงการ         โครงกำรรักชำติถูกทำงสร้ำงเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต  
วันที่ด าเนินการ      ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๖ – จนถึงปัจจุบัน 
รางวัลที่ได้รับ        รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปี ๒๕๕๙ 
                        รำงวัลรองชนะเลิศ ถ้วยเลขำธิกำร ป.ป.ช. ปี ๒๕๖๐ 
หน่วยงานผู้จัด        ส้ำนักงำน ป.ป.ช 
ระบุเนื้อหา กิจกรรมที่ด าเนินการ(อธิบายถึงความยากล าบาก ความวิริยะอุตสาหะ 
       กำรอนุรักษ์ป่ำต้นน ้ำปำกพนังทำงกลุ่มเยำวชนได้ด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจำกควำมร่วมมือของกลุ่มเครือข่ำย 
ภำยใต้ควำมขำดแคลนของงบประมำณ แต่ด้วยควำมพยำยำมของกลุ่มเยำวชนได้สร้ำงกระแสให้เกิดควำมยอมรับในกำร
ท้ำงำน ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนได้แก่ หน่วยอนุรักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหินตก กลุ่มโรงเรียนสหวิทยำเขตร่อนพิบูลย์ โดยจัดกิจกรรมอบรมกลุ่มเยำวชน 
กิจกรรมบวชป่ำ กิจกรรมปลูกป่ำ กิจกรรมสร้ำงฝำยมีชีวิต จนส้ำเร็จลุล่วงใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและประชำชนอย่ำงสูง 
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม 
       จำกกำรด้ำเนินงำนรักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง ส่งลลต่อชุมชน สังคม อย่ำงมำก คือ ประชำชนมีควำมตระหนักและเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรด้ำเนินโครงกำรโดยเฉพำะลู้น้ำชุมชน ส่งลลต่อควำมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ำมำกขึ น ประชำชนมีแหล่งกำร
ประกอบอำชีพเกษตรได้อย่ำงเพียงพอ มีรำยได้เพ่ิมขึ น มีกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย  

 
ชื่อโครงการ         พ่ีชวนน้องรักษ์น ้ำ “รักษ์ป่ำต้นน ้ำปำกพนังอย่ำงยั่งยืน” 
วันที่ด าเนินการ      ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๖ – จนถึงปัจจุบัน 
รางวัลที่ได้รับ        รำงวัลชมเชย   
หน่วยงานผู้จัด        จำกมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ระบุเนื้อหา กิจกรรมที่ด าเนินการ(อธิบายถึงความยากล าบาก ความวิริยะอุตสาหะ 
          จำกกำรที่โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำเป็นสถำนศึกษำซึ่งตั งอยู่ในเขตป่ำต้นน ้ำปำกพนังเห็นปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ
ในอนำคต  จึงได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นควำมส้ำคัญของกำรปกป้องคุ้มครองลืนป่ำ  และให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ป่ำ
ต้นน ้ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ตลอดไป  ดังนั น โรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยจัดกำรต้นน ้ำปำกพนังสร้ำงควำมตระหนักให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรรักษำป่ำต้นน ้ำ  โดยกำรอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๕๘ ด้ำเนินกิจกรรม  ๓  อย่ำง คือ กำรอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียน  กำรปลูกป่ำและสร้ำงฝำยชะลอน ้ำ  ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑  ได้ปรับกลยุทธ์ในกำรด้ำเนินกำรโครงกำรโดยกำรจัดท้ำเครือข่ำยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหินตก หน่วยจัดกำรต้นน ้ำปำกพนัง ส้ำนักงำนบริหำรพื นที่
อนุรักษ์ที่  ๕ (นครศรีธรรมรำช) และโรงเรียนในสหวิทยำเขตร่อนพิบูลย์ – จุฬำภรณ์ และด้ำเนินกำรโครงกำรปลูกป่ำ 
บวชป่ำ สร้ำงฝำยชะลอน ้ำ และร่วมกับชุมชนจิตอำสำท้ำควำมสะอำดแหล่งท่องเที่ยวน ้ำตกทองนำงโยน หมู่ที่  ๘  ต้ำบล
หินตก  อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พร้อมกับท้ำกฎกติกำในกำรอนุรักษ์ป่ำและน ้ำ 
 
 
ผลที่เกิดจากการได้รับรางวัลแล้วน าไปท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม 
           ในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องท้ำอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง  ดังนั นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะนักเรียนจะด้ำเนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน ้ำในพื นที่หมู่ที่  ๘ ต้ำบลหินตก 
อ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช เกิดกระแสให้นักเรียนในโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำด้ำเนินกำรปลูกป่ำ สร้ำง
ฝำย บวชป่ำ จนเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มเยำวชน ที่มีจิตอำสำในกำรสร้ำงควำมสมบูรณ์ของป่ำต้นน ้ำปำกพนังให้กลับมำอีก



๔ 

ครั งหนึ่ง ส่งลลต่ออำชีพและควำมเป็นอยู่ รำยได้ท่ียั่งยืนต่อไป 
๓.  ให้คัดเลือกผลงานดีเด่นที่เป็นรูปธรรมสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพของงาน หรือน าไปขยายผลให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม (อธิบายถึงกระบวนการ/วิธีการ) 
   ลลงำนดีเด่นที่น้ำมำพัฒนำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม คือ โครงกำรพ่ีชวนน้องรักษ์น ้ำ  “รักษ์ป่ำต้นน ้ำปำกพนังอย่ำง
ยั่งยืน” ตำมแนวทำงของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
เป้าหมาย 
      ๑  นักเรียนและชุมชนสำมำรถน้อมน้ำแนวพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่  ๙  มำเป็น
แบบอย่ำงในกำรปกป้องและฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำ 
     ๒  ป่ำไม้ได้รับกำรดูแลรักษำไม่ให้มีกำรบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน ้ำก่อให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์  และป้องกัน กำรขำดแคลน
น ้ำในช่วงฤดูแล้ง  
การมีส่วนร่วม 
    ลู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด้ำเนินโครงกำรมีดังนี  

๑  นักเรียนโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
๒  โรงเรียนเครือข่ำยสหวิทยำเขตร่อนพิบูลย์-จุฬำภรณ์   
๓  หน่วยจัดกำรต้นน ้ำปำกพนัง 
๔  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลหินตก 
๕  ชุมชนบ้ำนไสเงำะ  หมู่ที่  ๘  ต้ำบลหินตก  อ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ลู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จำกกำรด้ำเนินกำรคือ  นักเรียนและชุมชนสำมำรถน้อมน้ำแนวพระรำชด้ำริ

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๙  มำเป็นแบบอย่ำงในกำรปกป้องและฟ้ืนฟูป่ำต้นน ้ำ 
ป่ำไม้ได้รับกำรดูแลรักษำไม่ให้มีกำรบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน ้ำ  ก่อให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์  และป้องกำรขำดแคลนน ้ำในช่วง
ฤดูแล้ง ชุมชนสำมำรถอำศัยแหล่งน ้ำน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภคและใช้เพื่อกำรเกษตรได้ตลอดปี  
แผนงานและแนวทางการด าเนินโครงการ 

๑  ขอบเขตพื้นที่การด าเนินงาน แผนที่ระบุพื้นที่ด าเนินโครงการ (ภำคลนวก ข) 
พื นที่กำรด้ำเนินงำนโครงกำรตั งอยู่บ้ำนไสเงำะ  หมู่ที่   ๘  ต้ำบลหินตก  อ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด

นครศรีธรรมรำช  
๒  รูปแบบและขนาดของแหล่งน้ า 
รูปแบบการด าเนินการ 

                   ๑  ปลูกป่ำในพื นที่ป่ำฟ้ืนฟู 
                   ๒  สร้ำงฝำยชะลอน ้ำในพื นที่อนุรักษ์โดยท้ำฝำยแบบทิ งหินและแบบคอกหมู  ในล้ำห้วยคลองขุนพัง   
                   ๓  จัดท้ำกฎกติกำชุมชนเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ป่ำและน ้ำ 

ขนาดของแหล่งน้ า  ด้ำเนินกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำในล้ำห้วยบริเวณบ้ำนไสเงำะ  หมู่ที่  ๘  ต้ำบลหินตกอ้ำเภอร่อน
พิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  กำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำจะท้ำให้เกิดควำมชุ่มชื นแก่พื นดิน ต้นไม้และพืชสวนที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื นที่ด้ำเนินโครงกำรมีควำมสมบูรณ์เพ่ิมมำกขึ น  ฝำยช่วยดักตะกอนที่มำกับกระแสน ้ำ ท้ำให้ลดกำรตื นเขิน
ของล้ำคลองบำงส่วน และท้ำให้น ้ำมีคุณภำพดีขึ น              
๔. ทัศนคติของข้าพเจ้าในเรื่องการท าประโยชน์หรือการเสียสละต่อสังคม 
   กำรท้ำประโยชน์หรือกำรเสียสละต่อสังคม เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระท้ำ เพรำะสิ่งที่เรำลงมือท้ำนั นไม่ได้ก่อลลประโยชน์แค่
ตัวเรำแต่ยังส่งลลถึงลู้อื่น ไม่จ้ำเป็นต้องท้ำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวหรือท้ำสิ่งที่เกินควำมสำมำรถแค่เพียงเรำท้ำในสิ่งที่เรำสำมำรถ
ท้ำได้ และไม่ท้ำให้ลู้อ่ืนเดือดร้อนแค่นั นก็พอ 
     กำรมีจิตอำสำ คือ จิตแห่งกำรให้ควำมดีงำมทั งปวงแกเ่พ่ือนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลำ ให้ควำม
ช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ในกำรท้ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 



๕ 

๕. หากข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล  ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
 
              ขอรับรองว่าผลงานและเอกสารที่เสนอข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                  ลงช่ือ................................................................(เจ้าของผลงาน) 
            (นางสาวสุดาทิพย์ นวลเสือ) 
                                                                         วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๖.  ความเห็นสนับสนุนด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ของผู้รับรอง ท่ีมีต่อเจ้าของผลงานฯ 
         กลุ่มเยำวชนรักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง เป็นกลุ่มแกนน้ำที่เป็นแบบอย่ำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ด้ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ตั งแต่ปี ๒๕๕๖ ภำยใต้กำรรักษ์ต้นน ้ำปำกพนัง โดยมีอุดมกำรณ์แนว
แน่ที่จะดูแลรักหวงแหนท้องถิ่นของตนเองให้มีทรัพยำกรที่ควำมสมบูรณ์ จึงเป็นกลุ่มเยำวชนที่ควรเป็นต้นแบบเป็นแรง
บันดำลใจให้ เยำวชนหรือนักเรียนในอ้ำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นต้นแบบของลู้ที่ท้ำควำมดีต่อไป 
       
                                                                      ลงชื่อ....…………………………...........………..……..........(ลู้รับรอง)            
                                                                                    (นำยณัฐวุฒิ รัตนอรุณ)  
                                                                     ต้ำแหน่ง ลู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ           
                                                                     องค์กรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ           
                                                                     โทรศัพท์..................................โทรสำร.................................... 
                                                                    โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๖๐๖๕๘๔๓ 
                                                                     วันที่ ๓๐ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 


