ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจาปี 2558
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสื บ ประจําปี 2558
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการทั้ง 3 ระดับคือ มหิงสาสายสืบ 12 เดือน มหิงสาสายสืบ 6 เดือน และมหิงสาสายสืบ
3 เดือน (ทั้ง 2 รอบ) นั้น
บัดนี้ ครบรอบการดําเนินโครงการประจําปีแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินโครงการและผลงาน และมีสิทธิ์เข้ารับ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจําปี 2558” ดังนี้

พี่เลี้ยงเก่า: ระยะเวลา 3 เดือน (รอบที่ 1)
ลาดับที่ ชื่อโครงการ
1
2

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน

จังหวัด

BIGBANG
ความงามขนสายพันธุ์หญ้า
กับสมรภูมิรักษ์
Conservationist (นักอนุรักษ์)

นายนิเวช แสงคํา
นายอภิชาติ ถูสินแก่น

3

แหล่งน้ําเพื่อชีวิต
พันธุ์ไม้อันทรงคุณค่ากับการ
ฟื้นฟูรักษาพญ้านางแดง
อนุรักษ์สายพันธุ์เสี้ยวแดง

4

อนุรักษ์หญ้ารีแพร์

รีแพร์รีเทิร์น

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

5

วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจอนุรักษ์
พันธุ์ต้อยติ่ง
ศึกษาเรื่องสัตว์น้ํา
สํารวจห้วยดํารง
ตามหาหมากแหน่ง
อินทนิล
สวนจากบ้านใต้
ร่วมใจระบบนิเวศแหลมขาม

Hero พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

ขบวนการไขปริศนานักสืบจิ๋ว
วัยทีนปีนป่ายผจญภัยในห้วยดํารง
7 นักสืบจิ๋วผจญภัย
อินทนิลที่รัก
เด็กตรังรักถิ่น
เด็กเกรียนหัวใจสีเขียว
In Trang at Y.P.
มหิงสาน้อยกับชุมชนบ้านเหมก

นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางสาวเสาวลักษณ์ นิ่มตลุง
นางสาววนิดา บัวแก้ว
นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนสันติสุข
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง

ธารใสใส
นักสืบรุ่นจิ๋ว
สายสืบแมลงน้อย

นางสาววนิดา บัวแก้ว
นางพัชรี แอหลัง
นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง

มหิงสาพาเพลิน

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง

ข้าคือเห็ดเสม็ด
The amazing

นางพัชรี แอหลัง
นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ธรรมชาติเพื่อนฉัน
มหัศจรรย์ที่ป่าชุมชนบ้านเหมก
ลําปลอกสร้างชีวิต
สะตอแดนใต้
สํารวจแมลงในโรงเรียน
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
ตามรอยมหิงสา
สํารวจเห็ดเสม็ด
มหัศจรรย์ของต้นไผ่

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

จ.เชียงใหม่
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.นครสวรรค์
จ.ตรัง
จ.ตรัง

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

This is...อนุรักษ์นก
ในโรงเรียนของฉัน
อนุรักษ์ปูลมที่ทะเลหาดสําราญ
ติ้วน้อย
มะนาวป่า Surway
อนุรักษ์กล้วยไม้ป่า
อนุรักษ์ไม้พยุง
การอนุรักษ์อึ่ง
มหิงสาสายสืบ
การอนุรักษ์หอยขม
ศึกษานกน้อยในป่าพระธาตุ
มหัศจรรย์ไลเคน
แมงป่องช้าง

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ศึกษากล้วยไม้ป่า
มหิงสาสายสืบ
กุดจี่
ตําแยแมวหรรษา
แมงกระชอนในท้องถิ่น
มหิงสาสายสืบ
แมลงน้ําริมคลอง
ระบบนิเวศสวนพฤกษศาสตร์
ระบบนิเวศสัตว์ในบ่อน้ํา
สํารวจระบบนิเวศคูน้ํา

วัยหมกหมุ่น MS Student
(Math-Science Students)
Crab Story
ติ้วพรรคเขียว
ไพรรีหรรษา
มหิงสากล้วยไม้ป่า
สาขาต้นพยุง
ไข่อึ่งลึ่ง
สะเดาหวาน
Shelldon
วิหคน้อยเจ้าเวหา
The Avengers
นักอนุรักษ์ ศึกษาแมงป่อง
ในท้องถิ่น
เก๊กหล่อ
ร่มเงา (ติ้วป่า)
ตามฮอยกุดจี่
ตําแยแมวหรรษา
แมงกระชอนจอมป่วน
ไม้ในคลอง
แมลงน้อยน่ารัก
รักษ์ต้นไม้
Lotus Help
เย็นนี้ที่คูน้ํา

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง

นางพรรณี พรหมมี
นางอํามร จตุชัย
นางอํามร จตุชัย
นางอํามร จตุชัย
นางอํามร จตุชัย
นางอํามร จตุชัย
ดร. ศักรินทร์ จตุชัย
ดร. ศักรินทร์ จตุชัย
ดร. ศักรินทร์ จตุชัย
ดร. ศักรินทร์ จตุชัย
ดร. ศักรินทร์ จตุชัย

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.ตรัง
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญรัตน์

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สมุทรปราการ
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี

พี่เลี้ยงเก่า: ระยะเวลา 3 เดือน (รอบที่ 2)
ลาดับที่ ชื่อโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ศึกษาระบบวงจรชีวิต
ของพืชและสัตว์
กล้วยไม้ในโรงเรียน
มหิงสาสายสืบ
มหิงสาสายสืบ
รักษ์ปรง
ต้นแมงเม่า
มหิงสาสายสืบ
สมุนไพรในรั้วนาโบสถ์
The classroom ปูแสม
มหัศจรรย์ย่านาง
สายสืบสมอ 2
ไส้เดือน เพื่อนดิน
ระบบนิเวศในนาข้าว

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน

จังหวัด

หินสวย น้ําใส

นายวิชาญ ยาวิชัย

โรงเรียนปงแสนทอง

จ.ลําปาง

แม่ระมาดน้อยสีม่วง
กระถินเทพาน่ารู้คู่โรงเรียน
หนูน้อยสํารวจมะขามป้อม
ควายป่าน้อยบ้านลานเต็ง
มหิงสาต้นกล้าสีขาว 10
เด็กดอยอยู่ได้ด้วยสมุนไพร
มหิงสาต้นกล้าสีขาว 9
พวกเรา 6 สหายปูแสม
ย่านางฟรุงฟริ้ง
มหิงสาต้นกล้าสีขาว 11
ไส้เดือนตัวจิ๋ว
Paddy

นางพิมพ์จันทร์ กองสี
นางพิมพ์จันทร์ กองสี
นางพิมพ์จันทร์ กองสี
นางสาวศิริกุล จินดาเพชร
นายนพประทีป กองสี
นางพิมพ์จันทร์ กองสี
นายนพประทีป กองสี
นางฝารีด๊ะ สุวาหลํา
นางผาสุก แดงอําพล
นายนพประทีป กองสี
นายศิริพงษ์ แดงอําพล
ขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
โรงเรียนบ้านลานเต็ง
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนกลุมมหิงสาบ้านสายควน
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.สตูล
จ.นครสวรรค์
จ.ตาก
จ.นครสวรรค์
จ.ปทุมธานี

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ตามรอยมหิงสา
พัฒนาอุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน
กุ้งฝอย
วัดถ้ําผาจรุย
พืชบนถ้ําผาจรุย
ผักตบชวาน่าสงสัย
วัดถ้ําผาจรุย
ต้นโพธิ์
ตาลฟ้า
ฉําฉาผู้ให้ชีวิต
ป่าชายเลนกับชีวิตน้อยๆ
พรรณไม้ป่าชายเลน
นกหลากชนิดที่ศรัทธาศิลาเพชร
ราและสาหร่ายกลายเป็นไลเคน
ก้ามปู ฉําฉาหรือว่าจามจุรี
รักษ์ป่าพะยอม
มหิงสาอนุรักษ์ต้นยางนา
ไก่ฟ้าพญาลอ

Let's Save

นางสาวพรพิมล บูรณศิริ

ลอยละลิ่ว
Mountain
Oh Goh
ผักตบชวาน่ารู้
Fish in cave
มหิงสาตัวน้อย
วัยรุ่นหัวใส ใส่ใจธรรมชาติ
มหิงสาดาวล้อมเดือน
ธรรมชาติน่ารัก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
มหิงสา@น่าน
ฮักศิลาเพชร
The Gang Plant
สายสืบจอมสงสัย
มหิงสาน้อยอนุรักษ์ต้นยางนา
Siamese Fireback Team

นายเจริญ ตาดี
นางณฐมน ทิพย์วงศ์
นางณฐมน ทิพย์วงศ์
นางณฐมน ทิพย์วงศ์
นางณฐมน ทิพย์วงศ์
นางพรรณทิพา วิไลพรหม
นางพรรณทิพา วิไลพรหม
นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา
นางสาวมาลิน ลูกอินทร์
นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้ว
นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้ว
นางสุกัลยา วงค์ใหญ่

ระบบนิเวศถ้ําเพชรโพธิ์ทอง
อัญชันสารพัดประโยชน์
ความหลากหลายของชนิดมด
บริเวณโรงเรียนพนมสารคาม
สายสืบชีปะขาวขุดรู
อินทนิลถิ่นม่วงขาว
มหิงสาสายสืบ
มหิงสาสายสืบผดุงนารี
มหิงสาสายสืบผดุงนารี
เรียนรู้รางจืด
ระบบนิเวศหาดหิน
อนุรักษ์ต้นขลู่
ศึกษาต้นกลอย
อนุรักษ์หอยกัน
เมล็ดพันธุ์ในโรงเรียน
This is Neem (สะเดา)
นักสืบกล้วยไม้มหัศจรรย์พันธุ์พืช
ปูนาน่ารู้
หอยขม หอยจุ๊บ
บ้านเฮา...ดอยสะเก็น
มะแฟนแสนรัก(ษ์)
การผจญภัยของควายน้อย
ในดินแดนแห่งสระบัว

คนรักษ์ถ้ําเพชรโพธิ์ทอง
อัญชัญหรรษา
Lady Pine

นางสาววารุณี ไวนุขัน
นางสาววารุณี ไวนุขัน
นางสุกัลยา วงค์ใหญ่

พี่มหิงสาตามหาน้องชีปะขาวขุดรู
NUMBER-ONE
อร่อยดี กุ่ม-ก่าม
สมอไทยใจหรรษา
รอรักใต้ต้นกระโดน
นักสืบน้อยตามรอยสมุนไพร
เด็กซ่าส์พิทักษ์หาดหิน
เด็กขี้คุย ตะลุยดงขลู่
มหิงสาตามหาต้นกลอย
6 สหายตามหาหอยกัน
นักสืบรุ่นเยาว์
Neem
สายลับ นักสืบ
รักษ์ห้วยทม
ห้วยทม
Who protect the nature
สวยรักษ์โลก
Bi-ditective

นางสาวดาวเรือง แสงคํา
นางสาวดาวเรือง แสงคํา
นางอรอนงค์ เดชโยธิน
นางอรอนงค์ เดชโยธิน
นางอรอนงค์ เดชโยธิน
นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์
นางเยาวนารถ วงศ์เรือง
นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมี
นางพะเยาว์ นกะพันธ์
นายศักดิ์ชัย ครุฑไชยันต์
นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
นางุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
นางสาววนิดา บัวแก้ว
นางพัชรา อ่อนอัฐ
นางพัชรา รี อ่อนอัฐ
นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จ.อุตรดิตถ์
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนตราษตระการคุณ
จ.ตราด
โรงเรียนตราษตระการคุณ
จ.ตราด
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จ.น่าน
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จ.น่าน
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
"พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนบ้านเขาจาน
จ.สระแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาจาน
จ.สระแก้ว
โรงเรียนพนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
"พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนแม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
โรงเรียนแม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
โรงเรียนผดุงนารี
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนผดุงนารี
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนผดุงนารี
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จ.ลําปาง
โรงเรียนบ้านท่าขาม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านท่าขาม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านท่าขาม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านท่าขาม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร
จ.สระแก้ว
โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร
จ.สระแก้ว
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านห้วยทม
จ.อํานาจเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยทม
จ.อํานาจเจริญ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยลัย
จ.เชียงราย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยลัย
จ.เชียงราย
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
จ.สกลนคร
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วัวพันธุ์ไทย
อนุรักษ์จามจุรี
พยุงกลางดง
มะรุมบ้านนา
กล้วยใหญ่ใจดี
ตามรอย หอยดาว
ไลเคนรักษ์ดอยตอง
อนุรักษ์พืชอาหารริมลานหาด
ใต้ร่มตะแบก
ต้นหว้าอยู่กลางทุ่ง
กุหลาบกระบี่
มหิงสาสายสืบ

6 สหายตายยาก
นายวิทยา นนท์นภา
ลูกชายเทวดา
นายวิทยา นนท์นภา
หกตลกตดได้ทุกวัน
นางกาญจนา วิชานนท์
หนุ่มสาวเตาบ่า
นางกาญจนา วิชานนท์
หวาน หวาน
นางวังบัวบาน วิชานนท์
เด็กตรังใจเต็ม
นายเอกรัฐ ธาพิลา
มหิงสา SWK ผลิใบ
นางสาวจันทนา วีรศิลป์
ต้นสยาปันตัย
นางรสซีมา วาโร๊ะ
ออกซิเจน
นางรสซีมา วาโร๊ะ
ห้าสหายต้นกล้ารักษ์บ้านเกิด
นางรสซีมา วาโร๊ะ
นักสืบพาตะลุย
นางสาวอริศรา ปาทาน
Species สํารวจต้นมะมื่น (กระบก) นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว
บนดอยหลวงพ่อหนุ่ม
The winner 2
นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว
โมเลกุล
นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว
The Nature
นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว
Explore Nature
นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง
Google@padad
นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง
กล้วยหอมจอมนักสืบ
นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง
มหิงสารักษ์พืชป่า
นางณฐมน ทิพย์วงศ์
ไผ่จ๋า
นางสาวสุจิตรา น้อยศรี
Tinkerbell นางฟ้ารักษ์ป่า
นางสาวสุจิตรา น้อยศรี
The Star SKW
นางสาวณัฐธีรา ชินอ่อน
เด็กรักษ์เขาสวนกวาง
นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน
ธาราหิมาลัย
นางสาวสุดารัตน์ รัตนวิเศษ
We love snail
นางสาวสุดารัตน์ รัตนวิเศษ
มหิงสาตะลุยป่า
นางสาวบุษมาศ ธาตุไพบูลย์
มดเอ็กซ์ เด็กโคกใหม่
นางสาวผาสุข เฉลยผล
นักสืบหัวเห็ด
นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ
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สํารวจต้นชงโค
มะกอกป่ามหัศจรรย์
โบราณสถานเวียงลอ
สระน้ําข้างบ้านพักครู
มหิงสา IT สํารวจร่องมีด
ดอยช้าง
วัดถ้ําผาจรุย
ไผ่จ๋า
มหัศจรรย์แมงไม้
มะขามสามฤดู
สํารวจสระน้ํารวมใจ
We are Find Lotus
ตามหาหอยทากหรรษา
มหิงสากับป่าโคกใหม่
ศึกษาสิ่งมีชีวิตในป่าสัก
สืบเสาะ ค้นหา นา นา
ประเซิ้ด(เห็ด)
ปูก้ามดาบ
PW การอนุรักษ์หอยมือเสือ
มหิงสาสายสืบ
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Amazing Lotus

East Indian Lotus
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นักสืบเขาเขียว
ผักป่า อาหารของชุมชน
ส้มปี้...อาหารจากป่า
ศึกษาไก่ป่า
ศึกษาปลาในลําน้ําสอย
พืชในสระใหญ่ท้ายบ้าน

ปอกะบิด
ส้มแกงโก้
ส้มปี้
ไก่ป่า
ปลาแค้ว
รักษ์เกาะไร่

TATING NODE
นักสืบสวยใส
POPCRON

โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านบุโบย
โรงเรียนบ้านบุโบย
โรงเรียนบ้านบุโบย
โรงเรียนบ้านคอเอน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.ตรัง
จ.เชียงราย
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.ภูเก็ต
จ.เชียงราย

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
จ.เชียงราย
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

นางสาวนิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวณิษาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
จ.มหาสารคาม
รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม
จ.มหาสารคาม
รัชมังคลาภิเษก
นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
โรงเรียนบ้านในสอย
จ.แม่ฮ่องสอน
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
โรงเรียนบ้านในสอย
จ.แม่ฮ่องสอน
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
โรงเรียนบ้านในสอย
จ.แม่ฮ่องสอน
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
โรงเรียนบ้านในสอย
จ.แม่ฮ่องสอน
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
จ.ฉะเชิงเทรา
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รองเท้านารีเหลืองกระบี่
Dragon Fruit "สุดยอด"

เหลืองกระบี่
ใสใส วัยรุ่นชอบ

นายกษิดิศ ศรีหมุ่น
นางสาวภัควดี ชูทุ่งยอ
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สมุนไพรในโรงเรียน

วัยใส...ใส่ใจสุขภาพ

นางสาวสุพัตรา หวลวงค์
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ต้นงิ้วสยิว กิ้ว กิ้ว กิ้ว

นางสาววศิณี วรวงศ์
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นางสาวภัทรภร เผยกลิ่น
นายคล้าย มะกร่ําเทศ
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
นายยุทธการ เหมกูล

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวนอุทยานถ้ําเพชร-ถ้ําทอง จ.นครสวรรค์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์

L.R.P. Amazing มหิงสา
นักสืบน้อยตามรอยมหิงสา
L.R.P. Natural
Live Liness
Green Angle
แมงกะเบี้ย

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางอํามร จัตุชัย
นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

นักกีฏะน้อย

ดร. ศักรินทร์ จตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

มหิงสาน้อยคอยน้องกุ้ง
Bio Ranger
นักสืบสายธาร
Crap Slayer
ตามหากล้วยเถื่อน
พืชเลิ้อยในป่าใหญ่
EMERARAL
รวมใจรักษ์

นางสาวนาฏอนงค์ พรมจินดา
นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก
นางอมรทัต เอียดศรีชาย
นายไกรสร สุทธิชาติ
นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ
นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
นายธนิพัฒน์ ชินอ่อน

โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.นครสวรรค์
จ.ขอนแก่น
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เจ้าแห่งการพลางตัว
สมุนไพรเขาหินปูน
บึ้งน้อยของหนู
กุ้งเกียรติติดนัย
มหัศจรรย์แมลงในป่าใหญ่
หลังโรงเรียน
คนรักษ์ป่า หลังโรงเรียน
สมุนไพรไร้เทียมทาน
มหิงสารักษ์ป่า
อนุรักษ์ต้นคัดเค้า
อนุรักษ์จิโป่ม
ความหลากหลายของ
ผีเสื้อในโรงเรียน
ความหลากชนิดของ
แมลงในโรงเรียน
มหิงสาตามหากุ้งน้ําตก
สายลับจับสายลม
มหิงสาสายสืบ ปี 9
ปูน้ําตก "จากภูเขาสู่ทะเล"
มหิงสาสายสืบปี 9
มหิงสาสายสืบ 59
สํารวจถ้ํามรกต
สํารวจนกในโรงเรียน
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ต้นไม้หายาก
ศึกษาการปลูกสตอเบอร์รี่

5 มหิงสา 5 ควายน้อย
55 ผจญภัย
WE CAN DO
ควายป่ารักนะเขาหินปูน
TALANTULA ADVENTURE
Cephalothrax Shrimp
ผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่ง

โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

เด็กบนเกาะ
สตอเบอร์รี่

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
นายชิด วงค์ใหญ่

116
117
118

ศึกษาธรรมชาติให้ยั่งยืน
สํารวจระบบนเวศห้วยน้ําจํา
ต้นหม่อนไหม

เตวตวยดง
ไม้งามในดงป่า
นักสืบสาวยอดอนุรักษ์

นายศราวุธ ดวงดี
นายศราวุธ ดวงดี
นางสาวฮาบีบ๊ะ ลําสา

119

สวนพระเกี้ยว TUNU

6 ชีวิตพิชิตฝัน

นางวราภรณ์ สีนาค

โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
"พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนปงแสงทองวิทยา
จ.ลําปาง
โรงเรียนปงแสงทองวิทยา
จ.ลําปาง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จ.สตูล
ตําบลท่าแพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

จ.กระบี่
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.นครสวรรค์

พี่เลี้ยงใหม่: ฝึกอบรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน

จังหวัด

ถ้ําประกายเพชร
สํารวจต้นตะโก
อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล
ศึกษาสมุนไพรในโรงเรียน
บ้านน่าอยู่ของปูเสฉวน
มหิงสาตามหานกในบึง
ศึกษาระบบนิเวศหาดทราย
ศึกษาชีวิตปูก้ามดาบ
ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
สลัดไดป่าพืชมหัศจรรย์เขาหินปูน
มหัศจรรย์คงคาเดือด
แห่งภูเขาหินปูน
The little Beetle
ศึกษาชายทะเล

We are the best
8 นักวิทย์น้อย
มหิงสาตามหาปูลม
นักรบสีเขียว
ปูจ๋ออนทัวร์
เป็ดทั้ง 7
นักสืบจิ๋ว อนุรักษ์ป่าชายเลน
นักดาป่าชายเลน
นักสืบจิ๋ว อนุรักษ์ป่าชายเลน
มหิธร
Bubble

นางภัทรธิราภรณ์ เบญจมภา
นางถนอมศรี ถือพุดซา
นางสุนทรี ศรีทัศน์
นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา
นางสุนทรีย์ ศรีทัศน์
นายหรรษา เทียนส่งรัศมี
นางสาวนวลจันทร์ สิบธง
นางสาววิภา แผนสง่า
นางสาวสุชาดา ปลอยปลา
นางสาวผาสุข เพ็งสมบูรณ์
นางสาวสุพัตรา กาจสันเทียะ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

The little Beetles
แปดสหายตะลุยหากั้ง

นางรวีวรรณ พูนสุวรรณ
นางรัชฎาวรรณ โชติอุทยางกูร

จ.นครสวรรค์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมุนไพรไร้โรค
สํารวจสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อน้ํา
หลังโรงเรียน
ศึกษาความหลากหลายของ
แมงมุมในโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

มหิงซ่า
เด็กดอนสํานักรักษ์โรงเรียน

นางรัศมี ธรรมวงศ์
นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศล

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราฎร์อุปกรณ์)
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านดอนสํานัก

แมงมุมแสนซน

นางชนชนก เขียวมงคล

จ.นครสวรรค์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
วิทยาคม

พี่เลี้ยงใหม่: คู่ขนาน (มีกลุ่มเยาวชน)
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

1

นักสืบในวรรณคดี

คนแคระตกตลิ่ง กลิ้งลงดอย

2

สวนสักหลากชีวิต

5 ผู้พิทักษ์ อนุรักษ์ป่าสัก

3

ตามรอยมหิงสาสายสืบ
พัฒนาลาน TUNU
บัวน้อยในบึงใหญ่
เอ๊ะ! ตัวอะไรอยู่ในน้ํา
ส้มลม
ฟ. เฟิร์น พาเพลิน

พระเกี้ยวน้อยนักสืบ

4
5
6
7

บัวแดง
นักสํารวจตัวจิ๋ว
Natural world
Natural Team

พี่เลี้ยง
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นทอง

โรงเรียน

จังหวัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา- จ.อุตรดิตถ์
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
นายพีระพงษ์ ชัยชนะ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา- จ.อุตรดิตถ์
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
นางสาววิไลลักษณ์ บุญงาม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา- จ.อุตรดิตถ์
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนเมืองกระบี่
จ.กระบี่
นางสาวนิรมล รอกไพ
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์
นายชัยยง เครือภักดี
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์
นายนิรันดร์ เหลือสวรรค์
โรงเรียนพนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
"พนมอดุลวิทยา"

8
9
10
11
12

อัญชัน:ดอกสวยประโยชน์เยอะ
มหิงสาสายสืบ
สัตว์เล็กในป่าใหญ่
มหัศจรรย์ พันธุ์...พลูด่าง
พญากระรอก

นกยูงลําแพน
ดอกไม้ป่า
Eco-Hardcore
ความลับของผืนป่า
พญากระรอก

นางอุษณีย์ อรุณ
นางสาวสุพัตรา คงถิ่น
นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน
นางปิ่นเพชร แสวงสุข
นางสาวศิริวัลย์ ปากลาว

โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.นครสวรรค์
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่

พี่เลี้ยงใหม่: คู่ขนาน (ไม่มีกลุ่มเยาวชน)
ลาดับที่
1
2
3

พี่เลี้ยง
นางเรณู วงค์ปินตา
นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
นางนงลักษณ์ ขันธะรี

โรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จังหวัด
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัล
แห่งความภาคภูมิใจโครงการมหิงสาสายสืบประจําปี 2558 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของพี่เลี้ยงโครงการต่อไป

