ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจาปี 2560
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจําปี 2560 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการทั้ง 3 ระดับ
คือ มหิงสาสายสืบ 12 เดือน มหิงสาสายสืบ 6 เดือน มหิงสาสายสืบ 3 เดือน นั้น
บัดนี้ ครบรอบการดําเนินโครงการประจําปีแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการประเมิน
โครงการและผลงาน และมีสิทธิ์เข้ารับ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจําปี 2560”
ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ1)
ลําดับ
ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

หน่วยงาน/โรงเรียน
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
สวัสดิ์พาณิชย์
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
สวัสดิ์พาณิชย์
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
สวัสดิ์พาณิชย์
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร
ใหม่คํา
รังสรรค์
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร
ใหม่คํา
รังสรรค์

จังหวัด

1

Butterfly Lizards

สายลับ 007

นางสาวนุชมาศ

จ.มหาสารคาม

2

มหัศจรรย์พรรณไม้

Flower Team

นางสาวนุชมาศ

3

ตามรอยผีเสื้อ

Butterfly Hero

นางสาวนุชมาศ

4

กิ้งกือ..แสนตีน...สหัสบาท..
ลูกก๋งพระอินทร์

มหิงสา@น่านนคร

นางสาวจงรักษ์

5

มหิงสาโล๊ะหามดส้ม

มหิงสา@ป๎ว

นางสาวจงรักษ์

6

ศึกษาและอนุรักษ์ต้นกระบก Fin

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

7

สํารวจต้นผักหวานบ้าน

Kokkok

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.น่าน
จ.น่าน

ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์
ต้นหนาด
ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์
ต้นกระโดนนา
ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์
ต้นกระสัง

มหิงสาสายเปย์

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

Infinity

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

skot

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

11

สมุนไพรรอบบ้าน

คนรักสมุนไพร

นางสาวสุพัตรา คําเพราะ

โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

12

ห้วยแสงคํา

หนูน้อยผจญภัย
สายสืบ

นางสาวสุพัตรา คําเพราะ

โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

13

นกจาบคามาเที่ยวบ้านฉัน

นกน้อยๆ

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร

จ.สมุทรปราการ

14

สระบัวหรรษา

บัวน้อยลอยตามน้ํา

นายศิริพงษ์ แดงอําพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

15

รักษ์ป่า รักษ์สะเดา

ดอกสะเดา

นางผาสุก แดงอําพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

16

ตามหาหญ้าคา

หญ้าคา

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

8
9
10

17

ศึกษาหมากลิ้นจ้าง

หมากลิ้นจ้าง

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

18

ศึกษาสิ่งแวดล้อมในนาข้าว

ข้าวหอมมะลิ

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

19

ศึกษาระบบนิเวศ
สวนกล้วยพอเพียง

เด็กพอเพียง

นางสาววารุณี ไวนุขัน

โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.สระแก้ว

20

ฟ้าทะลายโจร

นักล่าฟ้าทะลายโจร

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

21

ตะขบไทยมหัศจรรย์

8 ผู้กล้าล่าตะขบ
ไทย

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

22

มหัศจรรย์ว่านหางจระเข้

สมุนไพรบ้านฉัน

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

23

วิถีไทยอนุรักษ์ต้นนมควาย

วิถีไทยสไตส์ต้น
นมควาย

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

24

นานาประโยชน์จากเสาวรส

Passion fruit

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

25

อนุรักษ์ผักบุ้งทะเล

8 สหาย สายลุย
หาด

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

8 ยอดกุมาร

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

วัยใสใส่ใจธรรมชาติ

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

ควายป่า

นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

26
27
28

มหิงสาน้อยพัฒนา
สวนสาธารณะหนองชุมแสง
มหัศจรรย์หน่อไม้
กําหยานริมคลอง
ดอยหลวงพ่อหนุ่ม
คู่เมืองป่าแดด

29

สํารวจรอบสนามฟุตบอล

Google

นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

30

ไข่เน่าดีมีประโยชน์

แผลงฤทธิ์

นายชัยยง เครือภักดี

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

31

แดงเด่น

เด่นแดง

นางสาวนิรมล รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

32

ปีบ ปืน ป่าย

ปีบ บีบ หัวใจ

นางสาวนิรมล รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

33

สักยันต์

Line

นายชัยยง เครือภักดี

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

34

มหิงสาสายสืบ
อนุบาลมหาสารคาม

35

ปลูกสนรักษ์ชายหาด

รักษ์ของเราใต้ร่มเงา
นายชาคริต เดชโยธิน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
จามจุรี
TCTDA
(The Courage to น.ส.ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
Do Anything)

36

ศึกษาประโยชน์ของ
ต้นสลัดไดบริเวณเขาช่อง
กระจก

อรัญญิก 2017

น.ส.ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.มหาสารคาม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

37

โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศป่าชายเลน
คลองบางนางรม

ประจวบบ้านฉัน

น.ส.ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

38

ต้นเกด

มณโฑ

นายอานนท์ สืบสังข์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

39

การสํารวจต้นมะค่าหนาม

Garden Science

นายฉัทท์วัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

40

เด็กวิทย์พิชิตหูกวาง

Planty

นายฉัทท์วัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

41

ต้นโพธิ์

ผักไผ่หอมด่วน

นายฉัทท์วัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

42

นักสืบน้อยในป่าใหญ่

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

43

ศึกษาต้นประดู่ทุ่ง

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

44

นกน้อยทํารังแต่พอตัว

กระจาบน้อย

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

45

ศึกษาลูกสมอใน
หมู่บ้านโคกเพิ่ม

ลูกสมอ ราชา
สมุนไพร

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

46

รากสามสิบ

รากสามสิบ

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

47

กระรอกในพระบรมธาตุนา
ดูน

กระรอกจอมเวศ

นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

48

ศึกษาดอกหญ้าตามไร่นา

ดอกหญ้าสวยตาม
ทุ่งนา

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

49

ต้นปรงเอ๋ย ปรงอะไร

ปรงน้อยร้อยใบ

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

50

ศึกษาผลไม้ป่าในเขตท้องถิ่น

Green Forest
Project

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

51

สะแบงดง

We Love สะแบง

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

52

ลานธรรมหรรษา

พฤกษาพาเพลิน

ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

53

ศึกษาอีลอกอีลาย

โคนันจิ๋วพิทักษ์ป่า

ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

54

หอยทากน้อยหรรษา

ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

55

ดอกไม้หรรษา

ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

56

ไม้ยางนาน่ารู้

นางพัชรา อ่อนอัฐ

โรงเรียนบ้านห้วยทม

จ.อํานาจเจริญ

มหิงสาตะลุยป่า
มหัศจรรย์
ป่าไม้เยาวชนคน
รักษ์ประดู่ทุ่ง

ตัวเล็กประโยชน์
เยอะ
ดอกไม้หรรษากับ
ควายป่ายอดนักสืบ
รักษ์ยางนา

57

โลกสวยด้วย...ไส้เดือน

Little Worm

นางชุติมา นันทะแสน

58

มหิงสาตะลุยป่า

8 นักสํารวจตัวน้อย นางสาวบุษมาศ ธาตไพบูลย์

59

มีอะไรในป่า น่ารักษ์หนัก
หนา พึ่งพาอาศัย

60

มะขามข้างโรงเรียน

มหิงสา เซาะกราว
ขาลุย
มะขามน้อยร้อยพัน
ชัง่

นางสาวทัศนีย์ สหวัฒนชาติ
สมปอง ระจิตร์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่
ละหานทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่
ละหานทราย
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

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

ระยะเวลา 6 เดือน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

1

หนอนตายหยากสรรพคุณ
หรรษา

2

สืบสานตํานานอ้อยสามสวน The Tree L.R.P

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

3

เห็ดราน่ารู้

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา

กระดึบ กระดึบ

พฤกษา@น่าน

นางสาวมาลิน ลูกอินทร์

หน่วยงาน/โรงเรียน
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร
รังสรรค์

จังหวัด
จ.นครสวรรค์
จ.บุรีรัมย์
จ.น่าน

ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ2)
ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

หน่วยงาน/โรงเรียน

1

ใต้ร่มไม้จามจุรี

อนุรักษ์กิมบี้

นายสมจิตร ประดิษฐ์

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

2

มหัศจรรย์ Bugs น้อยใน
โรงเรียนใหญ่

แมลงหรรษา

นางชนชนก เขียวมงคล

3

ไลเคนน้อยพิทักษ์โลก

สาวน้อยสายสืบ

นางชนชนก เขียวมงคล

4

Gustavia บัวสวรรค์

Paradise

นางชนชนก เขียวมงคล

5

ธรรมชาติน่ารู้

ธรรมชาติน่ารู้

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

โรงเรียนวัดวังกะจะ

6

มหิงสาสายเปย์

มหิงสาสายเปย์

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

โรงเรียนวัดวังกะจะ

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์

จังหวัด
จ.กําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร
จ.กําแพงเพชร
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

7
8
9
10

ศึกษาลักษณะทางชีววิทยา
และการเจริญเติบโตของ
หอยขม

อนุรักษ์หอยขม

นางสาววิลาวัลย์ ยั่งยืน

โรงเรียนพนมสารคาม "พนม
อดุลวิทยา"

จ.ฉะเชิงเทรา

มหิงสาสายสืบ

จันผา

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

นางณัฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

มหิงสาสายสืบ
Snow Queen
(สํารวจสิ่งมีชีวิตในแม่น้ําพุง)
Tummy and
สํารวจดอยพระธาตุจอมคีรี
Harley Quinn

11

มหัศจรรย์น้ําตกตราดไคร้

เมืองเทิงบ้านเฮา

นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

12

เกี่ยวพันฉันขี้เหล็ก

เก๋ไก๋ ในเทิงวิทย์

นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

13

Worldwide nature

Straykids

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

14

The Little มหิงสา

สลัดผัก

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

15

มหิงสาสายสืบ "ลานช้าง"

Koisuru

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

16

ส่องธารา ณ ขุนกรณ์

เซาะผ่อเล๊าะ

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

17

มหิงสาสายสืบ

6 สหายสายเขียว

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

18

มหิงสาตามหาดอกไม้

มหิงสาพาเพลิน

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

19

สํารวจหนองเชียงใหม่

ม.ม้าหายาก

นางณฐมน เทพวงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

20

ฟ๎กข้าวหน้ารู้

Rain ink

นางสาวนริศรา ป๎ญเฉลียว

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

21

หน่อไม้ยักษ์

น.หน่อคึกคัก

นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

เพชรน้ําเงิน 6

นายฉัทท์ธวัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

เพชรน้ําเงิน 4

นายฉัทท์ธวัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

เพชรน้ําเงิน 5

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

22
23
24

การศึกษาระบบนิเวศ
สวนป่าหน้าโรงเรียน
การศึกษาระบบนิเวศ
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
การศึกษาต้นไม้หลังอาคาร
ดนตรี

25

การศึกษาระบบนิเวศป่าไผ่

เพชรน้ําเงิน 3

นายฉัทท์ธวัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

26

การศึกษาต้นไม้หน้า
อาคาร 7

เพชรน้ําเงิน 7

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

27

สํารวจคุณภาพน้ําบ่อเอ้น

เฮาฮักเมืองแจ่ม

นางสาวดาวเรือง แสงคํา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

28

ไผ่เหลือง เมืองแจ๋ม

MC Power Gang

นางสาวดาวเรือง แสงคํา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

29

มหิงสาสายสืบตามรอยอ่าง
เก็บน้ํา

The Eve

นางสาวดาวเรือง แสงคํา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

30

สาระน่ารู้จากต้นสาบเสือ

Devil weed

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

31

มหิงสา Brazilian Tea

Junior Kids

นางพรรณี หรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

32

พัฒนาป่าชายเลน

Wetlands

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

33

ป่าคือชีวิต

บุ้งกี๋

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร

โรงเรียนบ้านลานเต็ง

จ.ตาก

34

รักษ์สระน้อย

ดอกเสี้ยว

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร

โรงเรียนบ้านลานเต็ง

จ.ตาก

35

ความหลากหลายของ
แมงมุมในท้องถิ่น

Youth Spider

นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

36

สํารวจพืชหญ้าในโรงเรียน

หญ้าของเรา ถิ่นเทา
นางสาวอ้อพร ชื่นจิตร
แดง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

37

หอยทากบก (เขาหินปูน)

คีรีริน

นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

38

มดตัวน้อยตัวนิด

แอ่น แอน แอ๊น

นางรวีวรรณ พูนสุวรรณ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

39

สํารวจสมุนไพรบนเขา
หินปูน

P.O.N. love forest
นางสาวอรอุมา ภิญโญมหากุล
pork

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

40

ไม้เลื้อยเขาหินปูน

มุ้งมิ้ง

นางสาววศิณี วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

41

ผลไม้ป่า

เคียงป่า

นางสาววศิณี วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

42

มันดอกหอม

PKTM

นางกนกภรณ์ นิลสนธิ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

43

ดอกปีบหรรษา

ปี๊ป ปีป

นางสาวสุรางค์ วีรสุเมธา

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

44

สวนเปรี้ยวๆ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

45

ต้นมะหมกน่าศึกษา

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

46

ตามหาแมงกว่าง

เจ็ดคนประจัญบาน

นางผาสุก แดงอําพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

47

ชงโคเพื่อนฉัน

ตัวแสบสายสืบ

นายศิริพงษ์ แดงอําพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

เด็กมหิงสา มาศึกษา
นายนิกร วงษ์คํา
เรื่องส้ม
สายสืบตัวเล็กพริก
นายสมปอง ระจิตร์
ขี้หนู

48

พิกุลหรรษา

นักสืบหรรษา

49

สํารวจพันธุ์ไม้ดอกภายใน
โรงเรียน

มหานครไม้ดอกซิดตี้ นางนภาพร ฉลูรัมย์

50

ลําตะโคงสายน้ําแห่งชีวิต

มหิงสา RBP

นางนภาพร ฉลูรัมย์

สม้อชรุกด๊บ

นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ

สามเณรพิทักษ์น้ํา

นางสาวขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

51
52

สม้อชตัวน้อยตัวนิด
สม้อชกระจิ๊ดริดในโรงเรียน
บําบัดน้ําบ่อบัวใน
วัดป๎ญญานันทาราม

นางสาวนิรมล รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคาร
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย

จ.นครสวรรค์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

53

มหิงสาสายสืบ

ไลฟ์การ์ด/
ขบวนการไอ้มดแดง

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

54

บัวสาย

ตะมุตะมิ

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

55

ศึกษาต้นจาก

แปดสหายตะลุยดง
จาก

นางสาวนวลจันทร์ สิบธง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

56

ศึกษาต้นรักทะเล

เด็กบ้านนอก

นายศักดิ์ชัย ครุฑไชยันต์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

อัศวินสายน้ํา

นางเยาวนารถ วงศ์เรือง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

อัศวินสายลม

นางพเยาว์ นกะพันธุ์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

มหิงสาป่าโคลน

นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมี

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

8 สหายซาเล้งซิ่ง

นายหรรษา เทียนส่งรัศมี

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

57
58
59
60

สํารวจคุณภาพน้ําในบ่อ
บําบัด
สํารวจคุณภาพอากาศโดย
ใช้ไลเคน
ศึกษาระบบนิเวศป่ชาย
คลอง
ศึกษานกในท้องถิ่นบ้านท่า
มะนาว

61

ศึกษาต้นดองดึง

มหิงสาตะลุยท้องทุ่ง นางสาวอรจิรา หมอนทอง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

62

ศึกษาต้นมะพร้าว

เด็กกะโหลกกะลา

นางสาวภคมน แผนสง่า

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

63

ศึกษาต้นดาวเรือง

ก้อนดิน

นางสาวสุชาดา ปลอยปลา

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

64

ตามหาต้นยางนาใหญ่ในป่า
กลางอ่าว

มหิงสาป่ายาง

นางสาวเยาวนารถ วงศ์เรือง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

65

ต้นชะเมาเราไม่เมา

สายลับนักสืบ

นางสาวภควดี ชูทุ่งยอ

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

66

ว่านหางจระเข้

8 หน่อกอเดียวกัน

นางสาวภควดี ชูทุ่งยอ

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

67

อนุรักษ์เพชรทะเลทราย

แปดสหายตะลุย
เมืองกระบองเพชร

นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

68

ราชสีห์ก็มีน้ํานม

8 สหายสายสืบ

นางสาวสายใหม อํานวยธรรม

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

69

มหิงสาสายสืบ

ซุปเปอร์อัญชัน

นางสาวสุพัฒนา หวลวงค์

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

70

ถั่วคล้า...พรรณไม้ชายทะเล

ถั่วคล้า มั้ยครับ

นางสาวพรพิมล อ่วมเนตร

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

71

มะม่วงหาวมะนาวโห่

แปดซิด จี๊ดทุกจุด

นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง

โรงเรียนบ้านปากคลอง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

72

มหัศจรรย์พรรณไม้ ว่าน
กาบหอย

นางสุนทรี ศรีทัศน์

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

73

นกในสวนพฤกษศาสตร์

มหิงสาตามหาว่าน
กาบหอย
มหิงสาสายสืบบ้าน
หลวง

นางสุนทรี ศรีทัศน์

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

74

มหัศจรรย์พรรณไม้ มหา
พรมราชินี

อนุรักษ์สีเขียว

นางสุนทรี ศรีทัศน์

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

75

มหิงสาอนุรักษ์ต้นเตยหอม

เตอยฮ้อมหอม

นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้ว

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

76

ดินแดนมหัศจรรย์ไผ่กิมซุง

ยอดนักสืบกิมซุง

นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพราย
ตา

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

77

มหิงสารักป่ารักหญ้าแฝก

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนบ้านดอนสํานัก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

อนุรักษ์รุ่นจิ๋วพิทักษ์ต้น
หม่อน
ดาวเรือง ดอกไม้ถวายพ่อ
ร.9

หญ้าแฝกแทรก
นางสาวสุวิมล ช่วยรัตแก้ว
ประโยชน์
The huk พิทักษ์ต้น
น.ส.พิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา
หม่อน
เด็กดอนสํานักรักษ์
นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศล
โรงเรียน

80

ดอกไม้แห่งความโชคดี

อรัญญิก 2018

นายอานนท์ สืบสังข์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

81

Hiranyika

Friends D

น.ส.ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

82

มหัศจรรย์อัญชันบ้านเรา

อัญชันแสนสวย

นางจิตติมา นนท์นภา

โรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ

จ.มหาสารคาม

83

นักสํารวจน้อยตามรอยหอย
ขม

ฮักนะ หอยขม

นางจิตติมา นนท์นภา

โรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ

จ.มหาสารคาม

84

เรื่องของขี้เหล็กนะ

หวานเป็นลม ขม
เป็นยา

นางจิตติมา นนท์นภา

โรงเรียนบ้านน้ําสร้างหนองบะ

จ.มหาสารคาม

85

เจาะเวลาหาหมี่

สายลับ007

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

86

มะเหลี่ยมหิน ถิ่นโคกก่อ

มดงาน

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

87

พริกเผ็ดๆพริกรสเด็ดโคกก่อ จี๊ดจ๊าด

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

88

มหิงสาสายสืบ

หวดข่าพาลุย

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

89

ทองคําเขียวบ้านหนองจิก

กรีนชาโดว์

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

78
79

90

สังคมต้นไม้สวนป่า
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

เด็กรักษ์ป่า

91

อนุรักษ์แมลงเต่าทอง

92

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

สายการบินแมลงอูด
นางอํามร จัดชัย
ปูด

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

พลูช้างในชุมชน

ราชินีหินอ่อน

นางอํามร จัดชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

93

หมอดินผู้ยิ่งใหญ่

ฮีโร่แห่งผืนดิน

นายวิทยา นนท์นภา

โรงเรียนบ้านเตาบ่า

จ.มหาสารคาม

94

เลื่องลือกระบือไทย

ควายป่าดําดิน

นางกาญจนา วิชานนท์

โรงเรียนบ้านเตาบ่า

จ.มหาสารคาม

95

มหิงสาสายสืบอนุบาลสาร
คาม

ดอกจานบาน
หน้าแล้ง

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

96

ศึกษาชีวิตดักแด้

ดักแด้

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮองสอน

97

ชีวิตแมงขว่าง

แมงขว่าง

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮองสอน

98

มหิงสาเหยียบแผ่นดิน

หัวใจดวงเดียวกัน

นายวิชาญ ยาวิชัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

จ.ลําปาง

99

ชันโรงในเขตตําบลทุ่งกว๋าว

แมลงน้อยชันโรง

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

100 แมงขุม

แมงขุม

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

101 บ่อปลามหัศจรรย์

เลี้ยงปลาพาเพลิน

นายอนันต์ ศิรินุพงศ์

โรงเรียนวัดเกษตรชลธี

จ.สงขลา

นักสืบน้อย ผจญภัย

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน จ.สตูล

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน จ.สตูล

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน จ.สตูล

นางนัสเร๊าะฮ์ สาม่าน

โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

จ.สตูล

102

ตามล่าหา ต้นเหงือก
ปลาหมอดอกม่วง

103 นาฬิกาธรรมชาติ
104

จากนี้ จากไหน จากไง
จากใบยาว

105 มหัศจรรย์หอยตาแดง

การผจญภัยของ
ควายทั้ง6
การผจญภัยของต้น
จาก
กล้าลอง กล้าลุย
เพื่ออนุรักษ์หอยตา
แดง

นายศักรินทร์ จัตุชัย

106 ปูม้าทะเลแสนอัศจรรย์

ปูม้าสร้างฉัน

นายทวี สุวาหลํา

โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

จ.สตูล

107 เส้นทางหาหอยกาบ

ควายป่าล่าหอย

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

ต. ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

จ.สตูล

108 อูดังสุไหง (กุ้งแม่น้ํา)

มิตรช้อนกุ้ง

นายรุสลาม มะแซ

ต. ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

จ.สตูล

109 ทุ่งนาหลากสี

มหัศจรรย์ลานนา

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

110 จากเนินทรายถึงชายเลน

นักสืบน้อยลอยลม

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

111 รักป่าเลน

ลูกเล

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง

โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.สระแก้ว

นางสาววารุณี ไวนุขัน

โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.สระแก้ว

พญาสัตบรรณประโยชน์มาก ควายน้อยนัก
ล้น
อนุรักษ์
กระบกใหญ่ ในศาลหลวง
113
หมากบกน้อย
เตี่ย
112

114 ผักไชยา

ต้นกล้าสีเขียว

นางสุพิชญ์นินท์ พวงประทิน

โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร

จ.สระแก้ว

115 ดอกปีบหรรษา

Cork Tree

นางสุพิชญ์นินท์ พวงประทิน

โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร

จ.สระแก้ว

Small Buffalo

นางวิภา หอมชื่น

โรงเรียนบ้านหัวเขา

จ.สุพรรณบุรี

นางวิภา หอมชื่น

โรงเรียนบ้านหัวเขา

จ.สุพรรณบุรี

เป่า ยิง ฉุบ

นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3

จ.สุพรรณบุรี

รวมใจ

นางศิรินภา บัวผ่อง

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3

จ.สุพรรณบุรี

แจ่มใส

นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3

จ.สุพรรณบุรี

121 มะพลับลึกลับจริงนะ

กระรอกน้อย

นายเจริญ ตาดี

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

122 ฟ๎กข้าวสมุนไพรมหัศจรรย์

มหิงสาอยากรู้

นายเจริญ ตาดี

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

123 ประดู่พรรณไม้มีปีก

BFL

นายเจริญ ตาดี

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์
วัดม่อนพระบาท
มหิงสาตัวน้อย สู่การคอย
125
อนุรักษ์

เยาวชนไทยร่วมใจ
พัฒนา

นายพีระพงค์ ชัยชนะ

116

เขาสําเภาจอด ภูเขาลูก
สุดท้าย

117 มะขาม พืชสารพัดประโยชน์ Junior
สวนสวย ข้างอาคาร1
118 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา3
ระบบนิเวศบริเวณหน้า
119 อาคาร2 โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา3
ระบบนิเวศบริเวณศาลา
120 คุณธรรม โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา3

124

Conserve natoral นางสาวจิรากรณ์ อุ่นทอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้าอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์

126 ใต้ร่มชงโคเฟื่องฟ้าสง่าน่าชม 8 พลังรักธรรมชาติ

นางวสาวพรพิมล บูรณศิริ

127 แก่งทรายงามน้ําใสใส

หน้าใสใจไม่เล็ก

นางสาวนัฐพร ดีก่อพูล

128 พาแล...หนองพระแล

นักสืบตะลุยหนอง

นางวราภรณ์ สีนาค

โรงเรียนอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

Spongebob II

นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

129

เครื่องกรองน้ําแห่งท้อง
ทะเล ปี2

จ.อุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์

130 แมงดาทะเล

Horseshoe Crab

นายกษิดิศ ศรีหมุ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

131 หญ้าทะเล

Seagrass

นายกษิดิศ ศรีหมุ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

132 Wonderful of Sea Chell

Posyder

นายไกรสร สุทธิชาติ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

133 รําแพนลําแพน

Symposium

นายไกรสร สุทธิชาติ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

134 ผักบุ้งทะเล

Little Girl

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกม
จันทร์

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

135 ปูปะการัง

มหิงสาน้อยแห่ง
ทะเลกระบี่

นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

136 ปะการังสมอง

สายสืบ ม.ก.

นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

137 ปลิงทะเล

รักษ์บ้านเกิด

นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

138 มหิงสาตามหาเตยปาหนัน

แก็ง 8 ซ่าพาตะลุย

นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

139 หนอนท่อทะเล

Sea Worm

นายเอกรัฐ ทาพิลา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

140 หอยล้าติ่ง

สองฝาท้าคลื่น

นายเอกรัฐ ทาพิลา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

141 สวรรค์ของกุ้งน้อย

แอนนิโมนี่

นางอมรทัต เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

142 สายสืบภูมิอากาศ

LICHEN

นางสาวสุพัตรา คงถิ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

143 Gastropoda

นักสืบฝาเดียว

นางสาวศิริวรรณ ปากลาว

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

144 ตอยหยอย

สายสืบป่าหาด

นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

145 สืบหอย ลอยน้ํา

หอยน้อย หอยใหญ่

นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

146 สวนวิทยาศาสตร์แสนสนุก

Science Kids

นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

จ.สุพรรณบุรี

