ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโครงการประจาปี 2556
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจาปี 2556 โดยเปิดรับข้อเสนอ
โครงการทั้ง 3 ระดับคือ มหิงสาสายสืบ 12 เดือน มหิงสาสายสืบ 6 เดือน มหิงสาสายสืบ 3 เดือน นั้น
บัดนี้ ครบรอบการดาเนินโครงการประจาปีแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินโครงการและผลงาน และมีสิทธิ์เข้ารับ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจาปี 2556”
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

สายสืบสีเขียว

นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

น้องมหิงสาตามหาต้นน้า นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

ระยะเวลา 3 เดือน
1
2

Botanical garden in
school
โครงการมหิงสาสายสืบ

3

มหิงสาสายสืบ

ควายไทยพันธุ์ใหม่
ใสใจธรรมชาติ
แผ่นดิน ถิ่นดี บ้านสองพี่น้อง ดินดี ศิษย์สองพี่น้อง

นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

นายปราโมทย์ คลังแก้ว

จ.เพชรบุรี

เด็กเรือรักน้า

นายปราโมทย์ คลังแก้ว

น้าเพชรน้าดี

นายปราโมทย์ คลังแก้ว

สานักงาน
กลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

มือทอง

นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ

คนรักษ์นก

นางสาววารุณี ไวนุขัน

สานักงาน
กลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.เพชรบุรี

8

ศึกษาการกระจายพันธุ์ของ"
บวบขม" จากบ้านแก่ง
กระจานถึงบ้านสองพี่น้อง
ศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแม่น้าเพชรบุรีช่วง
บ้านสองพี่น้อง-บ้านถ้าเสือ
ศึกษาพันธุ์ไผ่ในบ้านและ
ป่าธรรมชาติ
ศึกษานกในโรงเรียน

สานักงาน
กลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี
สานักงาน
กลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี

9

อนุรักษ์สระบัว

lotus

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

10

ดินดาน้าเชี่ยว

เด็กห้อง 2

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

11

มหัศจรรย์ "ตะขบ"

Calabura

นางชนาภัทร โมรีชาติ

โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม

จ.ตาก

12

เส้นสาย สายใบ

ผึ้งน้อยคอยรักษ์

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร

โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม

จ.ตาก

13

พลังน้า พลังชีวิต

เพื่อนผึ้ง

นายสมจิตร ประดิษฐ์

โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม

จ.ตาก

14

ถ้าน้าตกผาผึ้ง

ลูกกรีน 8

นายสมจิตร ประดิษฐ์

โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม

จ.ตาก

4
5
6
7

จ.เพชรบุรี

จ.สระแก้ว

15

หญ้าปล้อง

ชินจังรักษ์โลก

นายเจริญ ตาดี

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

16

การสารวจความหลากหลาย
ชนิดของหอบในเขาหินปูน
สมุนไพรบนเขาหินปูน

หอยน้อยคอย
พิทักษ์โลก
พงพนาพฤกษา

น.ส.อ้อพร ชื่นจิตรผอง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นายคล้าย มะกร่าเทศ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

สารวจค้างคาวทีถ่ ้าเพชรถ้า
ทอง
สารวจฟอสซิล

BATMAN

นางเสาวลักษณ์ นิ่มตลุง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางนวมลลิ์ เบญจมาภา

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางกนกภรณ์ นิลสนธิ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางอารี บัวฝ้าย

โรงเรียนวังวิเศษ

จ.ตรัง

24

ติ่ง ฟอสซิล
(Fossil Fan)
สารวจระบบนิเวศภายใน
Green Tea
ถ้าเพชรถ้าทอง
Super Good
สารวจความหลากหลายชนิด นักสืบสาหร่ายรักษ์น้า
ของสาหร่ายในแหล่งน้าเขา
หินปูน
ความหลากหลายชนิดของ
มหิงสามาหาเห็ด
เห็ดในภูเขาหินปูน
อนุรักษ์ยอดโด้เด้ (ผักหวาน Sunshine
ป่า)
สิ่งมหัศจรรย์ของลาคลองขุด Wonderland

นางอารี บัวฝ้าย

โรงเรียนวังวิเศษ

จ.ตรัง

25

อนุรักษ์ยอดหมุย(ยอดสมุย)

Silly Fools

นางอารี บัวฝ้าย

โรงเรียนวังวิเศษ

จ.ตรัง

26

สารวจห้วยแสงคา

น.ส.สุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

27

มหิงสาสายสืบ

น.ส.สุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

28

สารวจห้วยดารง

สืบจิ๋วป่วนโลก
นอกจักรวาล
แก็งซ่าตามล่า
สมุนไพร
หนุมานเล่นกล

น.ส.สุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

29

สารวจต้นหมากแหน่ง(วัดป่า) ลูกศิษย์ วัดทดหลวง

น.ส.สุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

30

สมุนไพรใกล้บ้าน

นกกระจิบ

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

โรงเรียนอนุบาลตาก

จ.ตาก

31

รักษ์นาแคแสด
้

Buffalo Detective

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

32

ต้นไม้ร่มเย็น

นักสืบหลังศาล

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

33

นักสืบไลเคน

ธิดาเขียว

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

34

หลากหลายชีวิต บนต้น
ปาล์ม

หลากหลายชีวิต
บนต้นปาล์ม

นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ

โรงเรียนไพศาลีพิทยา

จ.นครสวรรค์

17
18
19
20
21
22
23

35

"ผึ้ง"พาอาศัย

"ผึ้ง"พาอาศัย

นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ

โรงเรียนไพศาลีพิทยา

จ.นครสวรรค์

36

why it die

ฝน

นายสุริยัน วรรณสอน

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

จ.เชียงราย

37

จะเก่ง จะดี
อยู่ตี่ หมู่เฮา
เด็กดอยรักแผ่นดิน

นายสุริยัน วรรณสอน

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

จ.เชียงราย

38

8 ชีวิต พิชิตตามล่า
ตะพาบน้า
อ๋า เต๋อ (เดินแข็งจัง)

นายสุริยัน วรรณสอน

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

จ.เชียงราย

39

ลุยป่าบุกแขม

ป่าแขม Classic

นายสุริยัน วรรณสอน

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

จ.เชียงราย

40

มหิงสาสายสืบน้อย

เห็ดน่ารัก

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

41

มหิงสาสายสืบน้อย

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

42

มหิงสาสายสืบ

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

43

ปูน้อย

นายประทีป กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

จ.ตาก

44

กุ้งหลากสี

นายประทีป กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

จ.ตาก

45

สะเดา สะเดา สะเดา

นายประทีป กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

จ.ตาก

46

มหิงสา มะขามเทศ

นายประทีป กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

จ.ตาก

47

บ่อเอ้นเพื่อชีวิต

น.ส.ดวงเรือง แสงคา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

48

มหิงสาสายสืบแมลงทับ

PN Discovery
ตามหา ตาปลา
7 สาวน้อย
ตามรอยตระบก
มหิงสาต้นกล้า
สีขาว 1
มหิงสาต้นกล้า
สีขาว 2
มหิงสาต้นกล้า
สีขาว 3
มหิงสาต้นกล้า
สีขาว 4
ละอ่อนแม่แจ่ม
นักอนุรักษ์สายน้า
8 My friend mc

น.ส.ดวงเรือง แสงคา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

49

อนุรักษ์อ่างป่าเท้อ

Eight spy

น.ส.ดวงเรือง แสงคา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

50

มหิงสาสายสืบชันโรง

NDTK

น.ส.ดวงเรือง แสงคา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

51

บ่อน้ามหัศจรรย์

นายนิเวช แสงคา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

52

โป๊ะ แสนกล

ลูกหลานเจ้าพ่อ
ดอนแท่น
หนูน้อยแสนซน

นางอมรทัต เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

53

เจ้ามาไกลจากไซบีเรีย

we come zaiberia

นางอมรทัต เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

54

ยางกลางเล

รักษ์โลกจัง

น.ส.อริศรา ปาทาน

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

55

ลุยทุ่งเล

แปดขาพาลุย

น.ส.อรนุช แก้ววิเศษ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

56

ยกพื้นขึ้นบก

Amazing Jellyfish

น.ส.ปิยนาฏ ลิ่มหลัก

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

57

ส่องตัวไหรโย่ในหอย

น.ส.นาฎอนงค์ พรมจินดา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

58

ตามรอยหอยชักตีน

เยาวชนคน
รักษ์บ้านเกิด
นักสืบตะลุยเลน

น.ส.ขวัญชนก พลเดช

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

59

เตยปาหนัน

เตยปาหนัน

นายกษิดิศ ศรีหมุ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

60

เรียนรู้จาก “จาก”

นายไกรสร สุทธิชาติ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

61

สถานีปูดากลางเล

เยาวชนคน
รักษ์เลน
โบ๋เลงขอลุย

นายเอกรัฐ ทาพิลา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

62

สวนสวยเพื่อโลกใส

สวยลุยสวน

นางแววดาว ยาวิชัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

63

แม่วังไบโอม

Natural water

นางแววดาว ยาวิชัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

64

ขุนเขาแห่งชีวิต

Adventure

นายวิชาญ ยาวิชัย

โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

จ.ลาปาง

65

ไลเคนน่ารู้

นักอนุรักษ์

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

66

ปฐพีเร่รักษ์

นางอามร จตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

67

อนุรักษ์ทรัพยากรดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ของชุมชน
ต.พระธาตุ
มหัศจรรย์พืชพันธุ์ป่าไม้

นางอามร จตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

68

ศึกษา ย๋านาง

นางอามร จตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

69

ผือ หนองยางวิไล

We like
the forest
อาสาสมัคร
อนุรักษ์ธรรมชาติ
ผือ หนองยางวิไล

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

70

แมงกินูนขุนป่า

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

71

มหัศจรรย์สัตว์ในท้องนา

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

72

อนุรักษ์แย้ในท้องถิ่น

อนุรักษ์พิทักษ์
แมงกินูน
มหิงสาน้อยคอย
"รักษ์"
นักสืบน้อยพิทักษ์ป่า

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

73

สมุนไพรในท้องถิ่น

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

74

รักษาป่าไม้ (ไม้พยุง)

ออนซอน
สมุนไพร
ป่าสีเขียว

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

75

สารวจกล้วยไม้

พรานน้อย
นักสารวจ

นางอามร จตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

76

สมุนไพรในชุมชนของฉัน

นักอนุรักษ์
สมุนไพรตัวน้อย
รักษ์สมุนไพร

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

77

อนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

สารวจพันธุ์ไม้รอบ
องค์พระบรมธาตุนาดูน
79
นกสวยในสวนป่าประชา
สรรพ์
ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ2)

นักสารวจพันธุ์ไม้

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

วิหคน้อย

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

ลาดับที่

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

78

ชื่อโครงการ

1

ชิงช้าชาลีกับต้นลีลาวดี

รุ่งอรุณ มุ่งทาดี

นางสาววศิณี วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

นครสวรรค์

2

สมุนไพรชอนเดื่อ

สมุนไพรชอนเดื่อ

นางสาววศิณี วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

นครสวรรค์

3

เฟิร์นเขาเขียว

ยิ้มกริ่มๆ

นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร

จ.นครสวรรค์

4

กล้วยไม้ดิน "นางอั๊ว"

นักสืบเรนเจอร์

นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร

จ.นครสวรรค์

5

ศึกษานกในชุมชน

นกปี๊ด จะลิว

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

6

ศึกษา สิ่งแวดล้อมลาห้วยริน

ละอ่อนห้วยริน

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

7

แมลงในหน้าฝน

แมลงตัวนิด

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

8

ศึกษาเห็ดต็อบ

เห็ดต็อบ

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

9

พืชสมุนไพรตาหรับไทใหญ่

หญ้าคาพั่ง

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

10

วิวัฒนาการของบัว

นางสาวชยาภัสร พรหมทา

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

จ.ประจวบคีรขี ันธ์

11

ศึกษาลักษณะของต้นนนทรี

Intelligent child
(เด็กฉลาด)
นนทรี รวมใจ

นางสาวชยาภัสร พรหมทา

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

12

สวยใส หหว.

น.ส.ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

13

สารวจความหลากหลาย
ในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
พรุแม่ราพึง

นางพเยาว์ นกะพันธุ์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

14

อนุรักษ์คลองแม่ราพึง

นักสืบจิ๋ว
พิทักษ์ป่าพรุ
เด็กขี้คุยลุยสายน้า

นายศักดิ์ชัย ครุฑไชยันต์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

15

รักษ์หาดหิน

มหิงสาจอมซ่าส์
รักษาหาดหิน

นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมี

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางปราณี ส่งเสริม

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

อนุรักษ์ป่าชายเลน

หกสหายรวมพลัง
รักษ์ชายหาด
มหิงสาป่าชายเลน

นางเยาวนารถ วงศ์เรือง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

18

ศึกษายางบง

MAHINGSA F.C

นางสาวนพมาศ โสบุญ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

จ.อุบลราชธานี

19

อนุรักษ์ยางเครือ

มหิงสาจูเนีย

นางสาวนพมาศ โสบุญ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

จ.อุบลราชธานี

20

สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าต้นครก

หนูน้อยนักสารวจ

นางสาวนพมาศ โสบุญ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

จ.อุบลราชธานี

21

ดอกกระเจียวแดง

นายยุทธการ เหมกูล

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

L.R.P. GREEN
THE WORLD
ป่าใหญ่ไทยรักษ์

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

23

นักสืบแพงไพร
ป่าใหญ่เขาดิน
นักสืบน้อย
แห่งขุนเขาอังคาร
ป่าชุมชนโคกใหญ่

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

24

โกงกางตัวแม่

อุรังลาโว๊ต

นายอนันต์ มารามาส

อบต.ท่าแพ

จ.สตูล

25

สุดยอดนักสืบหอยตาแดง

8 สหายสายสืบ

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลา

อบต.ท่าแพ

จ.สตูล

26

มหิงสาน้อย
ยอดนักสืบ
ปลาใสทะเลสวย

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลา

อบต.ท่าแพ

จ.สตูล

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลา

อบต.ท่าแพ

จ.สตูล

ลิงน้อยอนุรักษ์
ป่าชายเลน
มหิงสาแอ๊บแบ๊ว

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลา

อบต.ท่าแพ

จ.สตูล

29

มหิงสาน้อยอนุรักษ์
หอยนางรม
มหิงสานาร่องเยาวชน
คนรักต้นจาก
มหิงสาอนุรักษ์เหงือก
ปลาหมอเครือ(ดอกม่วง)
ตานานรักษ์ป่าสัก

นางทัศนีย์ สหวัฒนาชาติ

จ.บุรีรัมย์

30

แมลงจ๋า ฉันตามหาเธอ

I Love สิ่งแวดล้อม

นางทัศนีย์ สหวัฒนาชาติ

31

ธรณีนี่นี้ใครครอง

ควายป่าดาดิน

นางสาวบุษมาศ ธาตุไพบูลย์

32

สวนป่า

นางสาวผาสุข เฉลยผล

33

อนุรักษ์นกพลัดถิ่น
บินมาหนองปลาอีด
มีอะไรที่หนองปลาอีด

สายน้าแห่งรัก

นางสุดารัตน์ เศวตกุญชร

34

ชันรงค์ คุณค่าจากป่าใหญ่

มหิงสา7071

นางสาวณัฐณิชา เวทติกูล

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง

35

พืชไล่มด

มหิงสา7072

นางสาวณัฐณิชา เวทติกูล

โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง

จ.ลาปาง

36

ธรรมชาติสมุนไพร

มหัศจรรย์สมุนไพร

นางสุพิชณ์นันท์ พวงประทิน

โรงเรียนคลองน้าใสวิทยาคาร

จ.สระแก้ว

16

อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล

17

22

27
28

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.ลาปาง

37

พรรณไม้ในโรงเรียน

กบนอกกะลา

นางสุพิชณ์นันท์ พวงประทิน

โรงเรียนคลองน้าใสวิทยาคาร

จ.สระแก้ว

38

มหิงสาสายสืบ

พลัง8ดาวสาวชาย

นางพิมจันทร์ กองสี

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

จ.ตาก

39

มหิงสาสายสืบ

นางพิมจันทร์ กองสี

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

จ.ตาก

40

ศึกษาป่าโรงเรียน

5 สาวพลังแจ๋ว
แห่งนักสืบสายผักกูด
KSW ร่วมใจ

นายธนิพัฒน์ ชินอ่อน

นักกิจกรรมอิสระ

จ.ขอนแก่น

41

รักษาแหล่งน้า

เด็กน้อยผู้รักโลก

นายธนิพัฒน์ ชินอ่อน

นักกิจกรรมอิสระ

จ.ขอนแก่น

42

พืชพันธุ์ไม้ในโรงเรียน

fighting

นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

จ.ขอนแก่น

43

สายน้า สายใย

ท่องโลกกว้าง

นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

จ.ขอนแก่น

44

อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในโรงเรียน

ชมไพร

นางสาวอัมพา ชุมศรี

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

จ.ขอนแก่น

45

ยูงลาแพน

รักษ์ตราษฯ

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

46

TubTow

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

47

อนุรักษ์ไม้ไทย
ใส่ใจพญาสัตบรรณ
ศึกษาป่าโกงกาง

รักโกงกาง

นางสาวสุวิมล ช่วยรัติแก้ว

จ.ประจวบคีรีขันธ์

48

อนุรักษ์ปะการัง

Coral Junior

นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง

49

มหิงสาน้อย
คอยช่วยน้องเต่า
คุณค่ามะขามป้อม

ข.ไข่อะไรเอ่ย!

นางสาวภัควดี ชูทุ่งยอ

มะขามป้อม
ไร้เทียมทาน
ลูกพระเกี้ยวน้อย
UTT Seeker
The shadow

นางสาวสุพัฒนา หวลวงค์

Science Student

นางสาวพรพิมล บูรณศิริ

54

การอนุรักษ์นักอนุรักษ์พระ
เกี้ยวน้อยสวนสุนทรภู่
นาข้าวน้อย

นาข้าวน้อย

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนเตรียมอุดม
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดม
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดม
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลตาก

55

ไม้ยืนต้น

ไม้ยืนต้น

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

โรงเรียนอนุบาลตาก

จ.ตาก

56

มหิงสาสายสืบ

KO KO CLUB

น.ส.นุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

จ.มหาสารคาม

57

มหิงสาสายสืบ

We are like
the woold

น.ส.นุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

50
51
52
53

สืบเสาะและฟื้นฟู
ถ้าของชุมชน
รวมพลัง เรารักเขื่อน

นางสาวพรพิมล บูรณศิริ
นางสาวพรพิมล บูรณศิริ

จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.อุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
จ.ตาก

จ.มหาสารคาม

58

มหิงสาสายสืบ

Mango Team

นางสาวณัฐชยา เทียบเพชร

จ.มหาสารคาม

นางสาวมาลิน ลูกอินทร์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

59

มหัศจรรย์เห็ดโคน

เห็ดมหิงสา

60

มหิงสาโตยฮอยผ่อต้นมื่น

สายสืบวัยใสมัธยม

นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

จ.ลาปาง

61

นักสืบตะลุยพรรณไม้

นางสาวขวัญชนก พลเดช

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

62

พฤกษศาสตร์ห้วยโต้
สู่ห้องเรียน
อนุรักษ์ป่า รักษาธรรมชาติ

8 ผู้พิทักษ์

นางสาวสุจิตรา น้อยศรี

โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

จ.ขอนแก่น

63

มหัศจรรย์แตงโมริมเล

แตงโมกับชายหาด

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

64

กล้วยน้าว้ากับภูมิปัญญาไทย

กล้วย กล้วย

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนวัดพืชนิมิตร

จ.ปทุมธานี

65

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
วัดพืชนิมิตร
อัศจรรย์หญ้าลิเภา

รักษ์สิ่งแวดล้อม

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนวัดพืชนิมิตร

จ.ปทุมธานี

The Six Sent

นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

The IQ

นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

Buffalo IT

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

Little Buffalo

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

70

สารวจสมุนไพรพญายอ
บนดอนม่อนเหจี้ยม
โครงการมหิงสา IT
สารวจร่องมีด(ซ้าย)
โครงการมหิงสา
IT สารวจร่องมีด(ขวา)
มหิงสาสายสืบ

จอมคีรี

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

71

มหิงสาสายสืบ

โสนน้อย

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

72

ต้นหว้า ก็เชี่อสิ

แล้วแต่

นางกันทิมา จารุมา

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

จ.ตรัง

73

อนุรักษ์ป่าต้นน้า

The plant

นางกันทิมา จารุมา

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

จ.ตรัง

74

Les go ไพรสวรรค์

Candy Gang

นางกันทิมา จารุมา

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

จ.ตรัง

75

หยีจ๋า ยาหยี

แหลงใต้ไม่ชับ

นางกันทิมา จารุมา

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

จ.ตรัง

76

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

จ.ตรัง

นางกันทิมา จารุมา

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

จ.ตรัง

78

อนุรักษ์หอยในจังหวัดตรัง

ปฏิบัติการกล้วย
ไม้ป่าคลาสสิก
ซินเดอเรล่า
รองเท้าแตะ
ย่านตาขาว ซิตี้

นางกันทิมา จารุมา

77

พันธุ์กล้วยไม้ในป่าพรุ
ณ เมืองตรัง
เส้นทางชุมเห็ด

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

66
67
68
69

จ.นครสวรรค์

79

Perfect Team

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

80

พลิกฟื้นคืนป่าชายเลน
ชุมชนบ้านหัวควน
ย่านตาขาว นามนี้ มีที่มา

เปรี้ยว อย่างเด็กแสบ

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

81

ชีวิตน้อยในป่าชายเลน

เยาวชนรักป่าชายเลน

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

82

โกงกางนั้น สาคัญไฉน

ย.ป. รักโลก 6/4

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

83

ปฏิบัติการลับอนุรักษ์
หอยหลอด
เยาวชนอาสา
พัฒนาป่าชายเลน
สายสืบสิ่งแวดล้อม

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

86

อนุรักษ์หอยหลอด
ที่หาดสาราญ
ธนาคารชีวิต
พลิกฟื้นป่าชายเลน
บ้านศรีดาวเรือง
กับเรื่องราวชีวิต
ต้นเท่าขา ใบวาเดียว

Banana girl

นางจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ

โรงเรียนวัดหนองบัว

จ.เพรชบุรี

87

มหิงสา

เด็กหนองบัว รักถิน่

นางจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ

โรงเรียนวัดหนองบัว

จ.เพรชบุรี

88

มหัศจรรย์สวนเอ๋อ

ควายนอกกะลา

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

89

มุตา พิษร้าย แห่งชายเลน

ตัวนุ้ย ขอลุย

นางอมรทัต เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

90

ดอกไม้ป่า

ดอกไม้ป่า

นายกษิดิศ ศรีหมุ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

91

หญ้าทะเล

กอหญ้า

นายกษิดิศ ศรีหมุ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

ลาดับที่ ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน

จังหวัด

1

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

นายชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนพนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"

จ.ฉะเชิงเทรา

นกกระจาบธรรมดา

นายชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนพนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"

จ.ฉะเชิงเทรา

Water Chestnut

นางสุกัลยา วงค์ใหญ่

จ.ฉะเชิงเทรา

ตะขบน้อย

น.ส.วารุณี ไวนุขัน

โรงเรียนพนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนบ้านเขาจาน

84
85

ระยะเวลา 6 เดือน

2
3
4

ศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์
และการขยายพันธุ์
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
ศึกษานิเวศวิทยาแลพฤติกรรม
การสร้างรังของนกกระจาบ
ธรรมดา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของกระจับ
ตามรอยตะขบ

จ.สระแก้ว

5

น้าใสคลองสวยด้วยสัตว์น้า

นักสารวจจิ๋ว

นางผาสุก แดงอาพล

โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้

จ.นครสวรรค์

6

บึงใหญ่ ไร้มลพิษชีวิตสดใส

เต่าน้อยนักสืบ

นายศิริพงษ์ แดงอาพล

โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้

จ.นครสวรรค์

7

รักโลกรักษ์ป่า

เด็กดีที่สี่แคว

นายศิริพงษ์ แดงอาพล

โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้

จ.นครสวรรค์

8

อนุรักษ์สัตว์น้าในท้องถิ่น

น้าใสรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

จ.สมุทรปราการ

9

สัตว์โลกน่ารัก

Butterful Junior

น.ส.นุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

จ.มหาสารคาม

10

มหัศจรรย์พันธุ์ไม้

Study Small

น.ส.นุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

11

ระบบนิเวศสระบัว

Save World Save Life น.ส.ณัฎฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร

12

พฤกษศาสตร์ ห.น.ว.

Green World

น.ส.ณัฎฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร

จ.นครสวรรค์

13

พะยอมกลางทุ่ง

น.ส.กาญจนา วิชานนท์

โรงเรียนบ้านเตาบ่า

จ.มหาสารคาม

14

น้าเพื่อชีวิต

เก้าพลังสร้างสรรค์
ธรรมชาติ
มหิงสา 007

นางสาวณัฐณิชา เวทติกูล

โรงเรียนอัสสัมชัญ

จ.ลาปาง

15

ศึกษาพันธุ์บัวที่มีกาเนิด
ในประเทศไทย
สารวจคูน้าหลังโรงเรียน

บัว

นางพิมพ์ ปี่ทอง

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

Devil love

นางขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

รักษ์นกธัญรัตน์

นางขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

18

สารวจพันธุ์นก
ภายในโรงเรียน
นักสารวจท้องทุ่งนา

Green World

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

19

สารวจพันธุ์ข้าวใน อ.ธัญบุรี

น้องข้าว

นางพิมพ์ ปี่ทอง

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

20

ผักหวานป่า

รักธรรมชาติ

นางสาวมาลิน ลูกอินทร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

21

ศรัทธา ริมฝั่งคลอง

Canal in my heart

นางอมรทัต เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

16
17

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมงานฯ ไปยังต้นสังกัด
ของพี่เลี้ยงโครงการประจากลุ่มต่อไป

จ.มหาสารคาม
จ.นครสวรรค์

