ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโครงการประจําปี 2559
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจําปี 2559 โดยเปิดรับข้อเสนอ
โครงการทั้ง 3 ระดับคือ มหิงสาสายสืบ 12 เดือน มหิงสาสายสืบ 6 เดือน มหิงสาสายสืบ 3 เดือน นั้น
บัดนี้ ครบรอบการดําเนินโครงการประจําปีแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการ
ประเมินโครงการและผลงาน และมีสทิ ธิ์เข้ารับ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจําปี 2559”
ระยะเวลา 3 เดือน
ลําดับ ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

1

เยาวชนใส่ใจสุขภาพ

นางชนาภัทร โมรีชาติ

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

จ.เชียงใหม่

สายน้ํา
แมลงปอหลากสี
ไลเคน
ครอบครัวเห็ดถอบ
นักอนุรักษ์น้อย
Victory
นักสืบน้อย
นักสืบน้อยช่างคิด
นักสืบตัวจิ๋ว
นักสืบต้นหมากแหน่ง
นักสืบน้อยสอนบักเบน
หูกวางหรรษา
ACE (เอช)
วัยใสหัวใจธรรมชาติ
History
ปลาซิวตัวจิ๋ว
มหิงสา Spider
กะปอมเปลี่ยนสี
มหิงสา

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญูเรือนคํา
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญูเรือนคํา
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา
นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางสาวสุพัตรา คําเพราะ
นางอรอนงค์ เดชโยธิน
นางอรอนงค์ เดชโยธิน
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา
นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ
นางสาวบุษมาศธาตุไพบูลย์
นางสาวพิมพ์ ปี่ทอง

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
โรงเรียนธัญรัตน์

จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
จ.ลําปาง
จ.ลําปาง
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.ปทุมธานี

แอนเจิ้ล
คิดส์วิทย์สนุก
F Fight
Y.P. 59นักสํารวจ
มิตรภาพที่ 32 สู่การอนุรักษ์
หอ..ออ..ยอ..หอย
นักสืบมือใหม่..ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง
นางพัชรี แอหลัง
นางพัชรี แอหลัง
นางสาววนิดา บัวแก้ว
นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
จ.เชียงราย
จ. ตรัง
จ. ตรัง
จ. ตรัง
จ. ตรัง

รักห้วยทม
กล้วยกล้วย
อนุรักษ์ดอกบัวหลวง
อนุรักษ์เจ้าปู่
แมลงช้าง
หิ่งห้อยน้อย
นักอนุรักษ์น้อย
กะบกหรรษา
Species
โพสโมเดิ้ล

นางพัชราอ่อนอัฐ
นางพัชราอ่อนอัฐ
นางพัชราอ่อนอัฐ
นางพัชราอ่อนอัฐ
นายศักรินทร์จัตุชัย
นายศักรินทร์จัตุชัย
นายศักรินทร์จัตุชัย
นางอํามรจัตุชัย
นางอํามรจัตุชัย
นางอํามรจัตุชัย

โรงเรียนบ้านห้วยทม
โรงเรียนบ้านห้วยทม
โรงเรียนบ้านห้วยทม
โรงเรียนบ้านห้วยทม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.อํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

มหัศจรรย์ผัก-ผลไม้
ต้านโรคในชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ระบบนิเวศคลองสําโรง
แมลงปอน้อยน่ารักในชุมชนบ้านฉัน
สิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า "ไลเคน"
เห็ดถอบ
อนุรักษ์พันธุกรรมของต้นพลับพลา
สํารวจสรรพคุณหญ้าชันกาด
กล้วยไม้
สํารวจห้วยแสงคํา
สํารวจห้วยดํารง
ศึกษาต้นหมากแหน่ง
มหิงสาสายสืบ
มหงิสาสายสืบ
อนุรักษ์ผักแขยง
นักสํารวจน้อยตามรอยเพื่อนครามป่า
ลีลาวดี
ตํานานแห่งสายน้ําหนองละหานทราย
หลากหลายหน้าตา 8 แมงมุม(ภาค2)
ติงกูยติงกูยกะป๊อม กะปอม
ศึกษาชนิดนกที่มีในระบบนิเวศ
สวนพฤกษศาสตร์
ศึกษาไลเคนรอบๆโรงเรียนธัญรัตน์
พัฒนาระบบนิเวศสวนพฤกษศาสตร์
โครงการมหิงสา IT สํารวจต้นจามจุรี
นานาประโยชน์ของใบชะพลู
อนุรักษ์ต้นหมากหมก
นักอนุรักษ์พิทักษ์หอย
มหิงสาน้อย..ตามรอยสวนสาธารณะ
หนองชุมแสง
ตามล่าหามดในป่าชุมชนบ้านห้วยทม
เรื่องกล้วยกล้วยบ้านห้วยทม
มหัศจรรย์บัวหลวงแห่งบ้านห้วยทม
สํารวจความหลากหลายในดอนเจ้าปู่
ศึกษาแมลงช้างในโรงเรียนนาดฝาย
อนุรักษ์หิ่งห้อยกุดหนองฮี
อนุรักษ์ปูน้อย
กะบกน้อยดอยพี่หน่อย
ปลวกหัวสั่น
ว่านมหัศจรรย์

38
39
40
41
42
43
44
45
46

ผู้พิทักษ์รักโลก
นักพิทักษ์ป่า
สายม่วงเหลือง
เรารักธรรมชาติ
ผู้พิทักษ์อนุรักษ์ทรัพยากร
พี่มาหาแย้
สายสืบรักษ์สิ่งแวดล้อม
Temple Tree
The Ant wangmung

นางอํามรจัตุชัย
นางอํามรจัตุชัย
นางสาวกัลยณัฐแสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐแสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐแสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐแสงสุริยา
นางสาวนุชมาศสวัสดิ์พาณิชย์
นางสาวณัฐชยาเทียมเพชร
นางชนชนกเขียวมงคล

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จ.มหาสารคาม
โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จ.มหาสารคาม
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จ.นครสวรรค์

Gang รักษ์สมุนไพร

นางชนชนกเขียวมงคล

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

จ.นครสวรรค์

เพชรน้ําเงิน 1

นายรณกรวรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ 2)
ลําดับ ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้ว
ดาวเคียงเดือน
นักสํารวจน้อย
แก๊งซ่า
เลอัดมาสลิก
6 สาวซ่า
Snail
รักษ์ป่า
ของขลัง
DOUBLE FOUR POWER
FOUR POWER
หลง (รักษ์) ป่า

นางกาญจนา วิชานนท์
นางกาญจนา วิชานนท์
นางกาญจนา วิชานนท์
นายวิทยา นนท์นภา
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ
นางสาวนิรมล รอดไพ
นางสาวนิรมล รอดไพ
นางสาวนิรมล รอดไพ
นางสาวนิรมล รอดไพ
นายชัยยง เครือภักดี

โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ชงโคนม
ลูกยอทอสมุนไพร
มหัศจรรย์นักคิดสาบเสือ
ฮักศิลาเพชร
มหิงสา@น่าน
Keroro
BLOMST
Water lily
นักสืบน้อยพาตะลุย
7 เสือลุยสวน
เต่าน้อยติดปีก
นกยูงรําแพน
มัธยมศึกษาตอนต้นโกงกาง
3 สาว 2 บ่าว พิทักษ์ปีใหญ่
พันธุ์ไม้แปลก
ผักกูดมหัศจรรย์
หนามเตย
แพะน้อยเด็กดอยค้นหา
ยอดนักสืบ MN
นักสืบตัวจิ๋วใต้ต้นโกงกาง
เด็กบ้าขี่เครื่องบินไป
กินมาม่าบนดาวอังคาร
สายลับนักสืบ ( Spau of
undercover detective)

นายชัยยง เครือภักดี
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคํา
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคํา
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา
นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์
น.ส.สุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
น.ส.สุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
นางผาสุก แดงอําพล
นายศิริพงษ์ แดงอําพล
นางเกวลี บุพพพันธุ์
นางอุษณีย์ อรุณ
นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา
นายประพล อุโหยบ
นางสาววารุณี ไวนุขัน
นางพิมจันทร์ กองสี
นางพิมจันทร์ กองสี
นางพิมจันทร์ กองสี
นางพิมจันทร์ กองสี
นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ
นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
จ.ลําปาง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
จ.ลําปาง
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
จ.น่าน
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
จ.น่าน
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.มหาสารคาม
โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร
จ.สระแก้ว
โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร
จ.สระแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
จ.นครสวรรค์
กลุ่มมหิงสาสายสืบ บ้านสายควน
จ.สตูล
โรงเรียนบบ้านสายควน
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การศึกษาระบบนิเวศสระน้ํา
หน้าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การศึกษาต้นตองตึง ในบริเวณ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ยางนาพาเพลิน
พลับผลไม้ป่าในเมือง
ต้นไม้แห่งความลับ
เขาช่องกระจก
ตามหาต้นยางใหญ่ในป่ายางนา
ศึกษาป่าจาก
ศึกษาระบบนิเวศป่าชายคลอง
ศึกษาต้นกลอย
มหิงสาตามหานกในสวนมะพร้าว
ศึกษาต้นโกงกางใบเล็ก
ศึกษาต้นโกงกางใบใหญ่
ป่ากลางเมือง
พันธุ์ไม้ในโรงเรียน
สมุนไพรพลูคาว
สํารวจระบบนิเวศอ่างเก็บน้ํา
โรงเรียนแม่แจ่ม
สํารวจระบบนิเวศบริเวณ
น้ําแม่แรก
บ่อเย็น บ่อใจ
คุณค่า "คาเวียร์สีเขียว"
ขนนกทะเล
ปลาการ์ตูน
ดอกไม้ทะเล
มหิงสาตามหาดาวทะเล
เครื่องกรองน้ําแห่งท้องทะเล
รักษ์เกาะปู ดูหญ้าทะเล ปี 2
มหิงสาสายสืบ
โวยวายทําไม เจ้าโวยวาย
มหิงสาสายสืบ
นามนี้ที่เกาะปู
นักสืบน้อยตามรอยมหิงสาปี 11
ดาวทะเล
ชันโรง
จ.กระบี่
เล็บแมว...ผลไม้หน้าหนาว
รักษ์ธรรมชาติ รักษ์น้ําผุด
ศึกษาระบบนิเวศบ่อบัวผันบัวเผื่อน
ชนิดของนกในระบบนิเวศนาข้าว
พัฒนาต้นตะลิงปลิง
ความงามและประโยชน์ของปอเทือง
ความหลากหลายของบัวดิน
ตามหาปลากัด
สัตว์กินซากและผู้ย่อยสลาย
ในระบบนิเวศโรงเรียนพนมสารคาม
"พนมอดุลวิทยา"
อนุรักษ์พันธุ์กล้วย
ใต้ร่มนนทรี
กล้วยไม้ วังน้ําเย็น
สํารวจระบบนิเวศในสวนสัก
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โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

ตองตึง คิดถึงวิทยา
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โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

Yang Na
มะลิ
Angel secrets
อรัญญิก 2016
ตามหาต้นยางใหญ่
เด็กซ่าส์ป่าจาก
มหิงสาย้อนรอยป่าชายคลอง
7 สหายตามหากลอย
7 สหายอนุรักษ์นก
มหิงสาตามหาโกงกาง
ใต้ร่มโกงกาง
Who protect the nature
รักต้นไม้
Green 8
407.SPY

นายสุริยัน วรรณสอน
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
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นายศักดิ์ชัย ครุฑไชยันต์
โรงเรียนบ้านท่าขาม
นางเยาวนารถ วงศ์เรือง
โรงเรียนบ้านท่าขาม
นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมี โรงเรียนบ้านท่าขาม
นางพเยาว์ นกะพันธุ์
โรงเรียนบ้านท่าขาม
นายหรรษา เทียนส่งรัศมี
โรงเรียนบ้านท่าขาม
นางสาวภคมน แผนสง่า
โรงเรียนบ้านท่าขาม
นางสาวสุชาดา ปลอยปลา
โรงเรียนบ้านท่าขาม
นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นานอนันต์ ศิรินุพงศ์
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
นางสาวดาวเรือง แสงคํา
โรงเรียนแม่แจ่ม
นางสาวดาวเรือง แสงคํา
โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.เชียงราย
จ.สงขลา
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

PAST B

นางสาวดาวเรือง แสงคํา

จ.เชียงใหม่

แจ็คผู้ฆ่ายักษ์
นักสืบชาวเกาะ
สายสืบอันดามัน
Nemo Adventures
Sea Anemone
Seastar
Spongebob
Amazing Seagrassปี 2
ดูหยง
สายสืบแห่งท้องทะเล
ตะหมัน
ปล่อยร้อยได้ล้าน
หญ้าคาทะเล
มหิงสาสายสืบ 60
Little Bee

นางสาวดาวเรือง แสงคํา
โรงเรียนแม่แจ่ม
นายไกรสร สุทธิชาติ
โรงเรียนเมืองกระบี่
นายไกรสร สุทธิชาติ
โรงเรียนเมืองกระบี่
นายกษิดิศศรีหมุ่น
โรงเรียนเมืองกระบี่
นายกษิดิศศรีหมุ่น
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวนาฏอนงค์ พรหมจินดา โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวสุพัตรา คงถิ่น
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวศิริวรรณ ปากลาว
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางอมรทัต เอียดศรีชาย
นางอมรทัต เอียดศรีชาย
โรงเรียนเมืองกระบี่
นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง
โรงเรียนเมืองกระบี่
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์

จ.เชียงใหม่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่

Infinity
รักษ์น้ํา รักษ์ป่า เด็กซ่า
เขาสวนกวาง
น้องบัว
นกนาข้าว
ตะลิงปลิง
P.A.1
P.A.2
P.A.3

นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน
นายธนิพัฒน์ ชินอ่อน

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

จ.ขอบแก่น
จ.ขอนแก่น

นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นางขวัญชีวิต นุชบัว
นายชิด วงค์ใหญ่
นายชิด วงค์ใหญ่
นายชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

Decomposer

นายชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

เรื่องกล้วยๆ
มหิงสาสต้นกล้าสีขาว 14
มหิงสาสต้นกล้าสีขาว 12
Nicasio

นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
นายนพประทีป กองสี
นายนพประทีป กองสี
นางกันทิมา จารุมา

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
อาจารย์พิเศษ

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ตาก
จ.ตาก
จ.น่าน

175

204
205
206
207
208
209
210

ธรรมยตราธุดงค์ป่ารอบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระธาตุแช่แห้ง
สํารวจพรรณไม้ในสวนรุกชาติแช่แห้ง
สํารวจชนิดนกในวัดพระธาตุแช่แห้ง
มีอะไรอยู่ในหนองน้ํา
ศึกษาห้วยนาดูน
ผีเสื้อในป่าชุมชนบ้าน
ศึกษาแมลงปอในโรงเรียน
ปูเสฉวนชวนฉงน
ทะเลสวยด้วยหอยภูกัน
เสาวรสหลากประโยชน์
ปูฤาษี
"ห่อข้าวสีดา" กาฝากต้นไม้
มหัศจรรย์สมุนไพร "ใบย่านาง"
อนุรักษ์ต้นกะพ้อ
สํารวจต้นมะฮอคกานี
มหัศจรรย์พรรณไม้ "ต้นมะขาม"
มหัศจรรย์พรรณไม้ "ต้นแก้วเจ้าจอม"
เยาวชนมหิงสาพัฒนา
สวนสาธารณะหนองพรุยน
ตามรอย..รักษ์ลานเต็ง
มะลื่นชื่นรัก
ตามล่าหาหอยตะเภา
ส่องดูปาล์มหลังขาว
สืบรักษ์..พิทักษ์ดอนปู่ตา
ศึกษาความหลากหลายของ
นกในโรงเรียนเทิงวิทยาคม
ชงโคที่รัก
มองดู..มีอะไรให้รู้..อยู่ในถ้ํา
เหล่าผู้พิทักษ์อนุรักษ์ลําน้ําน่าน
สวนสวย ร.5
ฟื้นฟูธรรมชาติอ่างเก็บน้ํา
ห้วยน้ํารี
เรื่องของหอย
มะค่าแต้มีประโยชน์แต๋ๆ
ศึกษาต้นปรง
ต้นมะเกลือ
ต้นหว้า
ต้นการะเวก
สีสีนบนต้นไม้

211
212
213
214

ในสวนหย่อมหน้าอาคาร
อินทรนิลถิ่นตป.
ปีบมหัศจรรย์
นักสืบน้อยมรดกโลก

หอยลาย
มะค่าแต้มีประโยชน์แต๋ๆ
น.ป.นักสํารวจ
โดเรมอน
พลังเด็กน้อย
เด็กน้อยสายสืบ
ลูกของพ่อรวมใจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม
เด็กโคกใหม่หัวใจอนุรักษ์
อินทนิลถิ่นเทาแดง
กาสะลอง
อินเตอร์ เดินฮา

215
216
217
218

คูนคุณค่ามหาศาล
ต้นโพร่มเงาที่แสนสุข
สํารวจแก่งทรายงามตามรอยมหิงสา
ดาหลูอยู่ข้างริมคลอง

ราชพฤกษลูกพ่อหลวง
Small Buffalo
ใสใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
We Love Dalu

นายสมปอง ระจิตร์
นางวิภา หอมชื่น
นางสาวพรพิมล บูรณศิริ
นายประดิษฐ์ เปรมใจ

219
220

สายน้ําแห่งคลองบาราเกตุ
ต้นสัก

ลําคลองฟรีสไตล์
สตาร์วอร์

นายรุสลาม มะแซ
นางสาวอโนชา ทนกล้า

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

กองทัพธรรม

นางกันทิมา จารุมา

อาจารย์พิเศษ

จ.น่าน

เณรน้อยเจ้าปัญญา
ธรรมยาตรา
เต่าน้อยตุ๊บตั๊บ
สายธาร
หนอนผีเสื้อ
แมงกะปี้เจ้าเวหา
ได้หมดถ้าสดชื่น
ลูกน้ําเค็มเต็มใจอนุรักษ์
ยิ่งนาน ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเสาวรส
8 สหายอนุรักษ์ปูฤาษี
มหิงสาตามหาห่อข้าวสีดา
นักรบสีเขียว
กะพ้อล้อลม
ผจญภัยใต้ต้นมะฮอคกานี
มะขามหวาน
Purple flowers
เยาวชนน้อยนักสํารวจ

นางกันทิมา จารุมา
นางกันทิมา จารุมา
นางกันทิมา จารุมา
นายศักรินทร์ จัตุชัย
นายศักรินทร์ จัตุชัย
นายศักรินทร์ จัตุชัย
นางสาวภควดี ชูทุ่งยอ
นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง
นางสาวสุพัฒนา หวลวงค์
นางรัชฎาวรรณ โชติอุทยางกูร
นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา
นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา
นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้ว
นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้ว
นางสุนทรี ศรีทัศน์
นางสุนทรี ศรีทัศน์
นางสาววนิดา บัวแก้ว

อาจารย์พิเศษ
จ.น่าน
อาจารย์พิเศษ
จ.น่าน
อาจารย์พิเศษ
จ.น่าน
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จ.มหาสารคาม
โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกร์ณ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกร์ณ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกร์ณ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกร์ณ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
จ.ตรัง

ทิงเกอร์เบลล์
ไม้มื่น
แดงดําวังวิเศษ
เด็กๆพาตะลุย
จี๊โป่ม
Batotos

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร
นางสาวศิริกุล จินดาเพชร
นายเอกรัฐ ทาพิลา
นางสาวอริศรา ปาทาน
นางมินตรา เกษน้อย
นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนบ้านลานเต็ง
โรงเรียนบ้านลานเต็ง
โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนบ้านคอเอน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เด็กดอนสํานักรักษ์โรงเรียน
The Shell©
เทพารักษ์น้อย
8 สาวพราวเสน่ห์
เยาวชนไทยหัวใจสีเขียว

นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศล
นางสาวนัฐพร ดีก่อผล
นางสาววิไลรักษ์ บุญงาม
นายพีระพงศ์ ชัยชนะ
นางสาวจิราภรณ์อุ่นทอง

โรงเรียนบ้านดอนสํานัก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

นางอํามร จัตุชัย
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา
นายเจริญ ตาดี
นายเจริญ ตาดี
นายเจริญ ตาดี
นางสาวเบญญาภา รัตนวิเศษ

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนสระศรีเจริญ
โรงเรียนสระศรีเจริญ
โรงเรียนสระศรีเจริญ
โรงเรียนแอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

นางสาวเบญญาภา รัตนวิเศษ
นางรวีวรรณพูนสุวรรณ
นายสมจิตร์ ประดิษฐ์
นายสมจิตร์ ประดิษฐ์

โรงเรียนแอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
จ.กําแพงเพชร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จ.กําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุ่ง
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านหัวเขา
จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์ตาดีกาประจํามัสยิส
จ.สตูล
ท่าแพกลางจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนตําบลยาบี
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนสระศรีเจริญ
จ.สุพรรณบุรี

จ.ตาก
จ.ตาก
จ.ตรัง
จ.ภูเก็ต
จ.อุบลราชธานี
จ.เชียงราย

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

ระยะเวลา 6 เดือน
ลําดับ ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

49
50

ชายเดียว
ปรง

นางสาวมาลิน ลูกอินทร์
นางสาวมาลิน ลูกอินทร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

สาวน้อยร้อยผัว

นายพันธ์ศักดิ์สืบเชื้อ

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

Bamboo Boom

นางสาวนุชมาศสวัสดิ์พาณิชย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จ.มหาสารคาม
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Star Fruit
อนุรักษ์ปรงตากฟ้า
(cycasnongnoochiaeK.D.Hill)
รากสามสิบ (Asparagus
racemosusWilld)
Bamboo

