ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครโครงการมหิงสาสายสืบ ประจําปี 2561 รอบ 2
ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา 3 เดือน รอบ 2
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

1

ต้นยอ

สมอ(Small)

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

จ.ราชบุรี

2

มหิงสาสายสืบ

ลาเวนเดอร์

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

จ.ราชบุรี

3

มหิงสาสายสืบ

โจ๊กเกอร์น้อย

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

จ.ราชบุรี

4

เสาวรส(กระทกรก)

รักเสาวรส**

นางพัชรา อ่อนอัฐ

โรงเรียนบ้านห้วยทม

จ.อํานาญเจริญ

5

สวนกล้วยในโรงเรียนบ้าน
ห้วยทม

รักห้วยทม**

นางพัชรา อ่อนอัฐ

โรงเรียนบ้านห้วยทม

จ.อํานาญเจริญ

6

หอยขมน่ารู้

ห้วยทม**

นางพัชรา อ่อนอัฐ

โรงเรียนบ้านห้วยทม

จ.อํานาญเจริญ

7

มหิงสามะค่าโมง

มะค่าโมงโคงเคง

นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

8

กัลปพฤกษ์ร่วมใจให้ผูกพัน

เต่างอยละอ่อนน้อยเมือง
เทิง**

นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

9

ฟ๎กข้าว ก่จ้าว

สาวสืบ สายเสาะ

นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

10

พรรณไม้ในสวนวรรณคดี

รักษ์ล้านนา

นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

11

ต้นหมากนวลกับนกกะติ๊ด

นกกะติ๊ด T.W.K

นางพนิดา แก้วมาลา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.เชียงราย

12

โครงการมหิงสาสายสืบ

มะขามเกิ้ม

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

13

มหิงสาสายสืบสํารวจต้น
ขี้เหล็กบริเวณหลังดอย
หลวงพ่อหนุ่ม

Sea almond

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

14

มหิงสาสายสืบ(สํารวจข้าว
อินทรีย์)

ข้าวหอมมะลิ

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

15

ม.หมาก สดใส

ข้าวยาก หมากแหน่ง

นางสาวนริศรา ป๎ญเฉลียว

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

16

มหัศจรรย์ว่านกาบหอบ

8 สหายสายสืบ

นางสาวนริศรา ป๎ญเฉลียว

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

17

สับปะรดสี

Morgan

นางสาวนริศรา ป๎ญเฉลียว

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

18

สํารวจต้นยางโอน

Agent X

นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

เชียงราย

19

สํารวจต้นลิ้นกระบือ

พริกแกง

นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

เชียงราย

20

Nature

Love to walk**

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

21

TABOONLING

ท่าระแนะ

นางพรรณทิพา วิไลพรหม

โรงเรียนตราษตระการคุณ

จ.ตราด

22

สอดสืบเสาะน้ําตกขุนกรณ์

ละอ่อนได่ฮู้

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

23

พรธนา แม่กั๊ด (พัฒนาแม่
กรณ์)

In spyration girls

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

24

ขุณกรณ์พัฒนา

Sluggish

นายจุลดิษฐ วีรศิลป์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

จ.เชียงราย

25

อนุรักษ์กล้วยน้ําว้า

กล้วย กล้วย

นางสาวสุวิมล ช่วยรัติแก้ว

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

26

ศึกษาระบบนิเวศป่ายางนา

มหิงสาขี้คุยตะลุยป่ายาง
นา

นายศักดิ์ชัย ครุฑไชยันต์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

27

โครงการศึกษาเห็ดใน
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

มหิงสาหาเห็ด

นางเยาวนารถ วงศ์เรือง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

28

ศึกษาต้นเป้งทะเล

เด็กรักษ์ป่าชายเลน

นางพเยาว์ นกะพันธุ์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

29

ชีวิตหลากหลายในป่าชาย
เลน

8 สหายพิทักษ์ธรรมชาติ

นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมี

โรงเรียนบ้านท่าขาม

30

มหิงสารักษ์นก

เด็กน้อยพาตะลุย

นายหรรษา เทียนส่งรัศมี

โรงเรียนบ้านท่าขาม

31

ศึกษามะม่วงเบา

มหิงสาตามล่าหาตอแหล

นางสาวนวลจันทร์ สิบธง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

32

ศึกษาต้นไมยราบ

7 สหายซ่ามาปราบ
ยักษ์**

นางสาวอรจิรา หมอนทอง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์
จ.
ประจวบคีรีขันธ์

33

ศึกษาต้นตะบูน

มหิงสา ตะลุยป่าชายเลน

นางวิยฎา หนูสุวรรณ

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

34

ระบบนิเวศบริเวณหน้า
อาคารเรียนศิลปะ

แจ่มใส 2

นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

จ.สุพรรณบุรี

35

ระบบนิเวศบริเวณป่าสัก
หลังโรงเรียน

เป่า ยิง ฉุบ

นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

จ.สุพรรณบุรี

36

แปลงเกษตรการพอเพียง

Wonder Well

นางศิรินภา บัวผ่อง

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

จ.สุพรรณบุรี

37

ศึกษาต้นคล้าน้ําข้างตึก
วิทย์

มหิงสาพนมอดุล**

นางสาววิลาวัลย์ ยั่งยืน

โรงเรียนพนมสารคาม(พนมอดุล
วิทยา)

จ.ฉะเชิงเทรา

38

เฟื่องฟ้าสัญลักษณ์แห่ง
หยาดพิรุณ

เยาวชนตากฟ้า

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

39

งมเข็ม

BEN-6

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

40

บอกกล่าวเล่าขาน ตํานาน
ดอกคูณ

The Language

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

41

ธรรมรักษา

เด็กดีมีธรรมมะ

นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

42

กระชายดํา

พลังช้างสาร**

นางมาลิน ลูกอินทร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

43

ระบบนิเวศในกอบัว

Classic pooh

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

44

การปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิต
รักธรรมชาติ
ดี

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

45

บําบัดน้ําเสีย

น้ําใสไฉไล

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

46

ต้นการะเวก

กากาการะเวก

นายชัยยง เครือภักดี

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

47

กระโดน เดียวดาย

กระโดนไม่เดียวดาย

นายชัยยง เครือภักดี

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

48

ตีนเป็ด

SUPER STUDENT

นายชัยยง เครือภักดี

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

49

ใครไม่สน แต่ต้นสน

Sqweez

นางสาวนิรมล รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

50

ต้นหว้า

ฮึ๊ย...

นางสาวนิรมล รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

51

มหัศจรรย์หมากเหลือง

เห๋...

นางสาวนิรมล รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม

จ.นครสวรรค์

52

ต้นราชพฤกษ์

นักสืบรุ่นเยาว์

นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน

โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร

จ.สระแก้ว

53

ข้าวไรซ์เบอรี่

มหิงสาพาเพลิน

นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน

โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร

จ.สระแก้ว

54

แปลงล้างขวดน่ารู้

8 พลังงานอนุรักษ์
ธรรมชาติ**

นางอรชร จันทร์ผ่อง

โรงเรียนอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

55

แผ่บารมี หูกระจง

Conan of UTD**

นางวราภรณ์ สีนาค

โรงเรียนอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

56

มหัศจรรย์จากสาคู

8G**

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

57

อนุรักษ์ต้นกําชํา

วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

58

ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์
มะม่วงหาวมะนาวโห่

Queen plant

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

59

พร้าวนกขุ้มที่ถูกลืม

สาวสาว Y.P.**

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

60

กล้วยเถื่อน สุขภาพดี

ย.ป. 11**

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

61

ยาร่วงแสนมหัศจรรย์

เด็กเกรียน Y.P

นางพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

62

อีปลวก

เด็กน่านตัวจี๊ดพิชิต
ธรรมชาติ

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จ.น่าน

63

มอสจิ๋วแต่แจ๋ว

มหิงสารักษ์โลก@ป๎ว

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จ.น่าน

64

ไลเคนดัชนีชี้เป็นชี้ตาย

พฤกษา@น่าน

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จ.น่าน

65

ศึกษาระบบนิเวศสวนแย้

วัยใสสายสืบ

นางนภาพร ฉลูรัมย์

โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมัค
ลาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

66

สวนป่ามะค่าแต้

นักสืบรุ่นจิ๋ว**

นางนภาพร ฉลูรัมย์

โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมัค
ลาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

67

มหัศจรรย์หอยท้ายเภา

นักสืบน้อยตามรอยมหิงสา นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

68

Butterflyในดงหญ้า

Butterfly

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

69

นักสํารวจพรรณไม้

นักสํารวจ 2018

นายสมจิตร ประดิษฐ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดกําแพงเพชร

จ.กําแพงเพชร

70

รั้วเงาราชพฤกษ์

SST .1

นายสมจิตร ประดิษฐ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดกําแพงเพชร

จ.กําแพงเพชร

71

ชงโคแสนสวย

พดด้วง

นายสมจิตร ประดิษฐ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดกําแพงเพชร

จ.กําแพงเพชร

72

เส้นสายลายใบ

ไอติมทอด

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร

โรงเรียนบ้านลานเต็ง

จ.ตาก

73

รักษ์เต็ง

มหิงสาลานเต็ง

นางสาวศิริกุล จินดาเพชร

โรงเรียนบ้านลานเต็ง

จ.ตาก

74

ไรน้ํานางฟ้า

นางฟ้าผู้น่ารัก

นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

75

ระบบนิเวศในสวนไผ่

สวนไผ่พงไพร

นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

76

หรรษาป่าชุมชน

พฤกษาน่าชม

นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

77

หนองน้ําบ้านเรา

ผู้พิทักษ์แหล่งน้ํา

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

78

มหิงสาน้อย

สมุนไพรในป่า

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

79

สิ่งมีชีวิตในนาข้าว

Natural Field

นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

80

ป่าดอนปู่ตาบ้านแดงโพงคํา
Forest Pollution
แก้ว

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

81

แม่พะยอมใจดี

ลูกยาง

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

82

สิ่งมีชีวิตในสระน้ําโรงเรียน ป๎กเป้า

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

83

Lumnitzera
littorea(jack) Voigt

Discover ฝาดแดง

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน

จ.สตูล

84

We Love of Pine

5 wonder อนุรักษ์ต้นสน นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน

จ.สตูล

85

Fiddler Crabs Magic

Green Team พิชิตปู
ก้ามดาบ

นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลํา

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน

จ.สตูล

86

มหัศจรรย์พรรณปรงหนู

ปรงหนู

นางสาวขนิษฐา ใจสมุทร

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน

จ.สตูล

87

อนุรักษ์กงกาง

โกงกางใบใหญ่

นางสาวขนิษฐา ใจสมุทร

กลุ่มมหิงสาสายสืบบ้านสายควน

จ.สตูล

88

ต้นจิก (มุจลินท์)

สายสืบ น.ว.

นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง

โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

จ.กระบี่

89

ศึกษาระบบนิเวศ "ทุ่งนา
ป่าตาล"

เพชรบุรีบ้านฉัน**

นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา

โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อม
วิทยาคาร)

จ.เพชรบุรี

90

มหิงสาน้อยร่วมอนุรักษ์
พริกไทย

มหิงสาตามล่าสมุนไพรใน
ท้องถิ่น**

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

91

สํารวจต้นกระโดนและ
ระบบนิเวศในพื้นสําวจ

นักสํารวจสิ่งแวดล้อม**

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

92

มหิงสาน้อยอนุรักษ์ต้น
ชะพลู

silver Bullet**

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

93

มะค่าแต้(แตกแล้วอ้า)

เยาวชนคนรักป่า

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

94

เขียวบินกินใบไม้(แมงกีนูน) คนกินแมลง

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

95

สรรพสิ่งในป่า น่าศึกษา น่า
สาวน้อยสายสืบ
เรียนรู้

นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย

จ.บุรีรัมย์

96

แปดซ่าท้าป่า หลังบ้านพัก

มหิงสา ขาเลาะ

นางสาวบุษมาศ ธาตุไพบูลย์

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย

จ.บุรีรัมย

97

Ketam(ปูดํา)ที่รัก

2 หนุ่ม 6 สาว พิทักษ์ปู
ดํา

นายทวี สุวาหลํา

โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

จ.ยะลา

98

หว้าหินอยู่ข้างบึงบัว

ควายป่าบาราเกตุ 2 (ท่า
แพ)

นายประดิษฐ์ เปรมใจ

กลุ่มเรารักษ์ท่าแพ

จ.สตูล

99

บัวลอยลึกแต่ไม่ลับ

ควายป่าบาราเกตุ 1 (ท่า
แพ)

นายรุสลาม มะแซ

องค์การบริหารส่วนตําบลยาบี

จ.ป๎ตตานี

4 Boys 4 Girls อนุรักษ์
ส้มโบ๊ะ

นางสาวกวิสรา โต๊ะดุสน

โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

จ.สตูล

สํารวจความหลากหลายขอ
101 งมมดในบริเวณโรงเรียน
มดน้อยในป่าใหญ่
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นางชนชนก เขียวมงคล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กําแพงเพชร

102 spiderland แดนหรรษา

Paradise

นางชนชนก เขียวมงคล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กําแพงเพชร

ดอกหญ้าดอกไม้เล็กๆแต่
ยิ่งใหญ่

ดอกหญ้าริมทาง

นางชนชนก เขียวมงคล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กําแพงเพชร

104 สวนสมุนไพรในโรงเรียน

Science Junior

นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

จ.สุพรรณบุรี

105 ไขความลับของต้นคูณ

Science Kids

นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

จ.สุพรรณบุรี

106 อนุรักษ์แก่งทรายงาม

เจ็ดสหายสายอนุรักษ์แก่ง
ทรายงาม

นายพีระพงศ์ ชัยชนะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

แก๊งควายป่าสุดซ่า ตะลุย
ป่าวัดดอยแก้ว

นางสาวพรพิมล บูรณศิริ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

100 จี๊ดจ๊าด ส้มโบ๊ะ

103

107

ตามรอยพระพุทธศาสนา
ไปกับมหิงสาสายสืบ

108 ธารน้ําใสกับหัวใจ 8 ดวง

8 สหายสายน้ําลําธาร

นางสาวพรพิมล บูรณศิริ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

109 มหิงสาพัฒนาสวนป่าสัก

สักน้อยร้อยพัฒนา

นางสาววิไลรักษ์ บุญงาม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

110 เดินดินดํานา

ป๎กษาหาหอย**

นางสาวนัฐพร ดีก่อผล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

111 อนุรักษ์ต้นมะม่วงหิมพานต์

เดือนเมษาเสาะหามะม่วง
หิมพานต์

นางสาวจิราภรณ์ อุ่นทอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

112 หญ้าแฝกแบกดิน

สืบเสาะเซาะดิน**

นางคมคาย ชมภูน้อย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

113 ชีวิตของปลาช่อน(ปลาข่อ)

ช่อนน้อยหวนคืน

นายนพประทีป กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

จ.ตาก

114 ชีวิตแบบปู

crab life

นายนพประทีป กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

จ.ตาก

115 สวนกล้วยในโรงเรียนฉัน

เงาสีขาว(white shadow) นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

จ.
สมุทรปราการ

116 นกในสวนคลองจระเข้ใหญ่ นักสืบนิรนาม

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

จ.
สมุทรปราการ

117 ไม้ผล ในโรงเรียน

รักษ์ผลไม้

นายอนันต์ ศิรินุพงศ์

โรงเรียนวัดเกษตรชลธี

จ.สงขลา

118 B-Bird

นกท่องเวหา**

นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

จ.มหาสารคาม

119 กระบกน่ารู้

เด็กเขลางค์รักสิ่งแวดล้อม

นายวิชาญ ยาวิชัย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

จ.ลําปาง

120 เขาตาม่องล่าย

Totoro

นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิช
พงศ์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

121 ป่ากลางเมือง(ป่าชายเลน)

All Well Being

นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิช
พงศ์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

122 ค่างแว่น แดนใต้

ค่างแว่นเจ้านักสืบ

นายอานนท์ สืบสังข์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

123 Revolution

ระบบนิเวศชายหาด(หาด
วนกร)

นายอานนท์ สืบสังข์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

124 Swallow bridge

BWS นางแอ่น life

นางแววดาว รู้เพียร

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลําปาง

125 ตะลิงเอ๋ย ตะลิงปลิง

ยืนงงในดงตะลิงปลิง**

นางสาวสุพัฒนา หวลวงศ์

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

126 ประดู่แดงในโรงเรียน

ประดู่แดงยู้ฮู้ๆ**

นางรัชฎาวรรณ โชติอุทยางกูร

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

ลูกยาง เดินทาง**

นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้ว**

นางสาวมัลลิกา แซ่อึ้ง

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

129 เล็กพริกขี้หนู

8 สหายสายเห็ด**

นางสาวสายใหม อํานวยธรรม

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

130 8 ชีวิต พิชิตยอดเหลียง

ชื่อยากยาก ไม่เขียนมาก
เจ็บมือ**

นางสาวสายใหม อํานวยธรรม

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

131 เชอรี่ สู้ซี่ สู้ซ่า

Spicy Cherry
เปรี้ยวหวาน**

นางสาวภควดี ชูทุ่งยอ

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

132 หม่อน เฉย เฉย

เด็กเกรียนเหมือนเรียนมา

นางสาวภควดี ชูทุ่งยอ

โรงเรียนบ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)

จ.
ประจวบคีรีขันธ์

ลานช้างสามัคคี**

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

เข้น้อยผจญภัย

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

ZOOZONE**

นางจันทนา วีรศิลป์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จ.เชียงราย

ละอ่อนแม่แจ่มฮักบ้านเกิด นางสาวดาวเรือง แสงคํา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

นักรบสิ่งแวดล้อม

นางสาวดาวเรือง แสงคํา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

8 โพดํา

นางสาวดาวเรือง แสงคํา

โรงเรียนแม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

SWK

นายฉัทท์วัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

snail white กับนักเรียน
ทั้งแปด

นายฉัทท์วัชฐ์ วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

นกเอี้ยง

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

ผีเสื้อ

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

BUCALYPTUS

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

127 ต้นไม้พยากรณ์อากาศ
128

133

ตํานานแห่งมะพร้าวที่
ยาวนาน

สํารวจพันธุ์พืชบริเวณลาน
ช้าง

อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสวน
สมเด็จย่า
สํารวจพันธุ์นกบริเวณหน้า
135
โรงเรียน
134

136 สํารวจคุณภาพน้ําออกฮู
137

นักสืบน้อยตามรอยน้ําใต้
ดินถิ่นกลางทุ่ง

138 สมุนไพรต้นชะพลู
139

การศึกษาระบบนิเวศ
บริเวณหลังอาคาร7

การศึกษาหอยทาก บริเวณ
สวนเกษตร
การศึกษาความ
หลากหลายชนิดของนก
141
บริเวณสวนป่าหน้า
โรงเรียน
การศึกษาความ
หลากหลายชนิดของผีเสื้อ
142
บริเวณสวนพื้นที่ Scout
land
การศึกษาระบบนิเวศ
143 บริเวณต้นยูคาลิปตัส หลัง
อาคาร 2
140

การศึกษาระบบนิเวศป่า
กล้วยหลังโรงเรียน
การศึกษาระบบนิเวศ
145 บริเวณข้างบ่อขยะของ
โรงเรียน
การศึกษาระบบนิเวศ
146
บริเวณป่าไผ่ หลังโรงเรียน
144

ป่ากล้วยหรรษา

นางลาวัลย์ แหวนเพชร

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

ป่าสุดท้ายที่ปลายทาง

นางลาวัลย์ แหวนเพชร

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

ป่าไผ่รั้วน้ําเงิน

นางลาวัลย์ แหวนเพชร

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

147 มหิงสาสายสืบ

ชายผ้าสีดา

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

148 หม่อนน้อยนป่าใหญ่

ห้าหนอนไหมในป่าหม่อน

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

149 มหิงสาสายสืบ

กล้วยพัดปราถนา 6 นารี

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

150 หวายน่ารู้

ลูกหวาย

นางสาววารุณี ไวนุขัน

โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.สระแก้ว

151 มะค่า ไม้มีค่าน่าชม

ไม้มะค่า

นางสาววารุณี ไวนุขัน

โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.สระแก้ว

152 ต้นตะคร้อ..รอก่อน

Junior

นางวิภา หอมชื่น

โรงเรียนบ้านหัวเขา

จ.สุพรรณบุรี

Small Buffalo

นางวิภา หอมชื่น

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จ.สุพรรณบุรี

154 ยางเหรียง

Classic Tws102

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

155 คําเงาะ

อัศจรรย์มหิงสา

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

8 นายร้อย

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

157 มะมื่น(กระบก)

มหิงสาน้อย

นางสรัญญา เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

ฟ๎กข้าว ประโยชน์ของพืช
158 พื้นบ้านลูกจิ๋ว สรรพคุณ
แจ๋ว

Black Davil

นางสรัญญา เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง

159 อนุรักษ์ป่าหรรษา

เสือล่าป่า

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

160 นกน้อยในป่าใหญ่

นักผจญภัยตัวน้อย

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

161 รักษ์ป่าสีเขียว

Future Green

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

153

156

ทองกวาวต้นไม้ประจํา
โสภณฯ

พรรณไม้ในสวนสมุนไพร
โรงเรียน

162 ป่าน้อยร้อยมหัศจรรย์

The Girl

นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

163 มหิงสาท่องทั่วดง

ควายประกายรุ่ง**

นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

ENTOMOLOGY IN
SCHOOL

ควายนิรนาม

นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

165 มหิงสาพาทัวร์ (ป่า)

นักสืบหกหัว

นายยุทธการ เหมกูล

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

166 พนาธารา มหิงสาส่องไพร

รักษ์พนา

นางเรณู วงค์ปินตา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์

ธุดงควัตร

นางกันทิมา จารุมา

วัดพระธาตุแช่แห้ง

จ.น่าน

สามเณรรุ่นใหม่ใจรักษ์
สิ่งแวดล้อม**

นางกันทิมา จารุมา

วัดพระธาตุแช่แห้ง

จ.น่าน

PBC

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

164

สํารวจระบบนิเวศป่า
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
168 และกายภาพในสระน้ํา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ศึกษาและอนุรักษ์ต้นทอง
169
กวาง(ต้นจาน)
167

170

ศึกษาและอนุรักษ์ต้น
ทองกวาว(ต้นจาน)

PBC.

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

171

ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์
หมากเค็ง(ลูกหยี)

Green world

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

172 มหิงสาสายสืบผดุงนารี

6 สาวร่าเริงค้นหาตะแบก นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

173 มหิงสาสายสืบ PN

รักษ์นะ หมากแดง

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

174 ผักสวนครัวทั่วโรงเรียน

เก่งกินผัก

นางธลิตา ศิรินุพงศ์

โรงเรียนระโนดวิทยา

จ.สงขลา

175 มะขามบ้านเอ๋ง

คนรักษ์ป่า 3018

นางสาวผาสุข เฉลยผล

โรงเรียนอนุบาลนางรอง
(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

จ.บุรีรัมย์

176 ดอกไม้ทะเลกับปลานีโม่

Sea-เล

นางอมรทัต เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

177 ปูน้อยในป่าชายเลน

ผู้แทนตัวน้อย

นายสัจจะ เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

178 หยี่เหล่

ตะบูน

นายสัจจะ เอียดศรีชาย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

179 Marvelous Seaweed

Quality Team

นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

180 กั้งตั๊กแตน

Kidbright MK

นายเอกรัฐ ทาพิลา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

181 ปูดํา

Enviranment MK**

นายเอกรัฐ ทาพิลา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

182 แสมขาว

สามัคคี ม.ก

นายเอกรัฐ ทาพิลา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

183 ป.ปูหนีบมือ

ปูเปี้ยว

นายเชี่ยวชาญ คงสกุล

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

184 โพธิ์ทะเล

โพธิ์ทะเล

นางพรรณี แออ้อย

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

185 มหิงสาตามหาเตยปาหนัน

หนูหนูจ๋า พาตะลุย

นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

186 ชมพู่น้ํา

แก้มชมพู

นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

187 หอยขม

Freshy Girls

นายสิทธิโชค งามสุทธิ์

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

ผักเหนาะ

นายไกรสร สุทธิชาติ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

189 พรหมทะเลสีสันใต้ผืนน้ํา

เงือกน้อยนักสืบ

นายศุภสันต์ แก้วสําราญ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

190 กุ้งฝอยคอยรักษ์

มหิงสาตัวใส

นางสาวสุพัตรา คงถิ่น

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

191 ต้นจาก

ลอยแก้ว

นายกษิดิศ ศรีหมุน

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

192 ผีเสื้อ

Butterfly

นางสาวศิริวัลย์ ปากลาว

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

193 แมลงปอ

Dragonfly

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกม
จันทร์

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

194 จุ๊บแจงป่าพังกา

มหิงสาอันดามัน

นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

195 ปลาตีน Mudskipper

MK New Gen

นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

196 สืบดูดินเลน ตระเวนแดนปู รูปูรูปี

นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

จ.กระบี่

197 ลงเลน แลปีปีดํา

AVICENNIACEAE

นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

จ.กระบี่

198 จุมพรวด ไวกว่าจรวด

KPAOS

นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

จ.กระบี่

188

ตาลป๎ตรฤาษีคุณค่าผัก
เหนาะ

199 ขุดรู ดูหอยไม้พุก

เด็กเลพาตะลุย

นางสาวอริศรา ปาทาน

โรงเรียนบ้านคอเอน

จ.ภูเก็ต

200 หนองปล้อง 2018

ผู้พิทักษ์รักษ์ธรรมชาติ

นายเจริญ ตาดี

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

201 เสาลาบ้านเรา

สายสืบตัวเล็กพริกขี้หนู

นายสมปอง ระจิตร์

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

202 มะค่าแต้

เด็กวัด

นางสาววศิณี วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

203 พืชสมุนไพรเขาใบไม้

ก้าวทีละก้าว

นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

204 สํารวจอินทนิลน้ํา

ลอยละลิ้ว

นางเสาวลักษณ์ นิ่มตลุง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

205 พิกุลทอง

ไม่สําคัญ

นางเสาวลักษณ์ นิ่มตลุง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

206 แมงมุมถิ่นเทาแดง

เด็กติด Garena

นางกนกภรณ์ นิลสนธิ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

207 อินทนิลน้ําในรั้วเทาแดง

7 girl

นางกนกภรณ์ นิลสนธิ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

208 World of leaves in T.P. The grand leaves

นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

209 เทคแค (Take Care)

คาแรคาซัง

นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

210 อินทนิลช่อนไว้ใน ต.ป.

ความฝ๎นแห่ง
สิ่งแวดล้อม**

นางสุพัตรา กาจสันเที๊ยะ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

211 ต้นปาล์มหรรษา

ต้นไม้ปริศนา ทั้ง 8 สาว** นางสุพัตรา กาจสันเที๊ยะ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

212 ผจญภัยลิ้นมังกร

Move Word Together

นางรวีวรรณ พูนสุวรรณ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

213 รังมดคดคือรู

เขย่ารูมดดําแดง

นางรวีวรรณ พูนสุวรรณ

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

214 หอยจิ๋วล้านปี

หอยอ่ะหอย

นายคล้าย มะกร่ําเทศ

วนอุทยานถ้ําเพชร-ถ้ําทอง

จ.นครสวรรค์

215 พริกเม็ดเล็กๆ

T.P ศึกษา**

นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผอง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผอง

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นางสาวภัทรภร เผยกลิ่น

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

216

The miracle of cork
Super ปีบ 4.0
tree

217 ผีเสื้อในรั้วเทาแดง

แมงกระบี*้ *

218 สาหร่ายในโรงเรียน

เฒ่าแก่น้อย

นางสาวภัทรภร เผยกลิ่น

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

ศึกษาระบบนิเวศหนอง
จอกคํา

HS Junior

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

220 ป่าชุมชนของคนรักษ์ป่า

คนรักษ์ป่า

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

มะขามป้อม

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

219

221

มะขามป้อม ผลไม้ที่บ้าน
ฉัน

พี่เลี้ยงใหม่ : ฝึกอบรม (รอบ2)
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหาน
ทราย
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก

1

ป่าจ๋าหนูมาแล้ว

หนูน้อยวัยใส หัวใจสีเขียว

นายธีรศักดิ์ ศรีณรงค์

2

ต้นไม้แห่งชีวิต

นักสืบน้อยแห่งป่าใหญ่

นายจักรพงษ์ สุขพราห์ม

3

สวนกล้วยรวยรู้

สืบเสาะเลาะรั้ว

นางวนิดา จานิกร

4

ศึกษาระบบนิเวศสวนป่า
หน้าโรงเรียน

R.B.P. เนวิเกเตอร์

นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี

5

มหิงสาสายสืบ

มหิงสาบูรณาชโลธร

นางณัฐพงศ์ รสหอม

โรงเรียนภัทรบพิตร

จ.บุรีรัมย์

6

รักษ์ไทรทอง

หมู่มวลใต้ร่มไทร

นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลําปาง

7

รักษ์พันธุ์ไม้

ล้มลุกรักษ์โลก

นางสาววรัณญา จุ่นน้อย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลําปาง

8

มหิงสาเฟี๊ยวฟ๊าว

จามจุรี

นางสาวพัชรี โคแสงรักษา

9

มหิงสา รักษ์สวนสวย

ตะเพียนทอง

นางหัทยา มีพวงผล

เด็กในดง

นางสาวมัตติกา บุญมี

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า

จ.บุรีรัมย์

มหิงสา จว.

นางสาวรัชนี กามาด

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

จ.ลําปาง

SAPPAN RILL

นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

จ.ลําปาง

10 ยางนาพาเพลิน
11

แมกไม้ รายล้อม
สวนสาธารณะบ้านเรา

12 IDE IN SPK

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

13

ตํานานสํารวจป่า...โรงเรียน
สูงเนินพิทยาคม

นักสํารวจจิ๋ว**

นางสาวชิยานันท์ ถาวร

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

จ.บุรีรัมย์

14 มหิงสาสายสืบ

สนพ.น้อยร้อยความคิด

นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

จ.บุรีรัมย์

15 มหิงสาน้อยร้อยดวงใจ

แมลงปอ

นางจุฬารัตน์ สงสุกแก

16 มหิงสาซู่ซ่า

Group photo

นางมัทรี ศรีวงยาง

17 มหิงสาส่องไพร

น่ารักใสใส หัวใจมหิงสา

นายอานุภาพ สกิจขวา

18 อนุรักษ์ป่า

รักษ์คุณเท่าฟ้า

นางนิภาภรณ์ แย้มศรี

19 รักษ์สมุนไพรในโรงเรียน

สมุนไพรให้ชีวิต

นางเพ็ญแข ไชยเทพ

20 ยางอินเดียให้ชีวิต

นักสํารวจตัวน้อย

นางสาวชญาธร วงศ์อรัญ

21 ตะเคียนทองก้องโลก

มหิงสาซ่าสายสืบ

นางนันทิวา แถวโสภา

22 มะเกี๋ยง ไม้ดี มีค่า น่ารู้

เด็กเมืองเขลางค์

นางพรรณี ใจสาร

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.ลําปาง

พี่เลี้ยงใหม่ : คู่ขนาน (มีเยาวชน)
ชีวิตหลากหลายใต้ต้น
มะม่วงหิมพานต์
สัมผัสที่แปลกใหม่ใต้ร่ม
2
กระทิง

4007 มหิงสาสายลับ
ปฏิบัติการ**

นายศิรวิทย์ นกะพันธุ์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

มหิงสาล่ากระทิง

นางสาวกรรณิการ์ อาจหาญ

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

3 มหัศจรรย์ต้นโกงกาง

เด็กซ่าป่าโกงกาง

นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุโสระ

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

4 สวนวิทยาศาสตร์น่ารู้

โดเรมอน

นายอดุลย์ จันทร์แจ้ง

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

5 ออ...อ๋อ...เธอชื่อสําโรง

ออ...อ๋อ...เธอชื่อสําโรง

นายนําศักดิ์ หอมชื่น

โรงเรียนสระกระโจม
โสภณพิทยา

จ.สุพรรณบุรี

6 ไส้เดือนเพื่อนดิน

เกลอแก๊งซ่าส์**

นางรุจิฬา วงษ์นิยม

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

7 จามจุรีที่รัก

นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว**

นางกุลฉัตร ผดุงกรรณ์

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

1

8 ผีเสื้อแสนงาม

พลพรรครักธรรมชาติ**

นางพัชณันพ์ เปียร์ปิยะ

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

9 ขี้เหล็กน้อยล้วนสรรพคุณ

มหิงสาขาโจ๋นักสืบรุ่นจิ๋ว** นางสาวพนิดา โพธิ์ทอง

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

10 จันอิน จันโอ จันหอม

3 จัน

นายวรยุทธ วงศ์ประเสริฐ

11 อาราบีก้า ปอเล้อ

อาราบีก้า ปอเล้อ**

นายมาโนช ดวงเกษมสุข

การศึกษาระบบนิเวศ
สวนป่าบริเวณศูนย์
12
เพชรน้ําเงิน 2561
วัฒนธรรม โรงเรียนสันป่า
ตองวิทยาคม

นางศรีไพร มาเขียว

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขา
"แม่ฟ้าหลวง" บ้านปอเล้อ

จ.กระบี่
จ.ตาก

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จ.เชียงใหม่

13 ปลาตีนหรรษา

นักสืบน้อยอนุรักษ์ปลาตีน นางสาวอารยา กนกสุมน

โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

จ.สตูล

14 ตะลุยปากอุบ๊ะ

Eco Tourism

นายธรายุทธ ถิ่นกาแบง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
พอ

จ.สงขลา

15 เพลิดเพลินใต้ร่มกระพี้จั่น

SST.2

นางสาวสุภาพร คําอินต๊ะ

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร

จ.กําแพงเพชร

16 ดูแลโลกด้วยสองมือเรา

มหิงสากู้โลก**

นางจันทร์เพ็ญ นาคนุ่ม

โรงเรียนวัดวังกะจะ

จ.ฉะเชิงเทรา

17 หม่อนน้อยคอยรักษ์

Freestyle

นางสาวธีราภรณ์ ธุยะวัฒน์

โรงเรียนวัดวังกะจะ

จ.ฉะเชิงเทรา

มหิงสาน้อย แง้น ๆ**

นางรุ่งนภา ศิริประเสริฐพร

โรงเรียนตาลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

นีโม่ หนูน้อยใต้น้ํา

นายกฤษฎา แก้วชูดวง

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

20 ข้าหลวงเจ้าค่ะ

ย้อนเวลาหาอดีต

ว่าที่ร้อยตรีถนอมชัย ทับไทร

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

21 Jellyfish

อมตะ

นายวิทวัส ค้าของ

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

นักพรางตัว

นางสาวมนัสชนก แก้วกํายาน

โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่

23 เข็มน้อย ร้อยคุณค่า

นักสืบป่า มหิงสาน้อย

นางสาวสุนีวัลย์ ไชยรัตน์

24 มหิงสาไหลริน

ก็โจ๊ยไง

นายทักษิน หอมหวน

25 นวลจันทร์เจ้าเอย

ป. ปลาตากลม

นางภาวัฒน์วดี รักษารัตน์

Wonders of Morning
Glory
สาหร่ายใบแปะก๊วย
19
คุณค่าแห่งผืนน้ํา
18

22

"ปูปะการัง" สิ่งอัศจรรย์
แห่งท้องทะเล

พี่เลี้ยงใหม่ : คู่ขนาน (ไม่มีเยาวชน)

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.กระบี่

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

1 อนุรักษ์ป่าหรรษา

เสือล่าป่า

นางสาวสุรีรัตน์ อานประโคน

2 นกน้อยในป่าใหญ่

นักผจญภัยตัวน้อย

นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุม
สันเทียะ

3 รักษ์ป่าสีเขียว

Future Green

นางเขมิกา วงเวียน

สาวน้อยสายสืบ

นายณัฐพงศ์ ปะโนรัมย์

5 พืชสมุนไพรเขาใบไม้

ก้าวทีละก้าว

จ่าอากาศเอกธีรเดช ศรีทาเวช

กองบิน 4

จ.นครสวรรค์

6 B-Bird

นกท่องเวหา**

นางสาวศศิธร สายวัน

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

จ.มหาสารคาม

7 ไลเคนดัชนีชี้เป็นชี้ตาย

พฤกษา@น่าน

นางสาวรุ่งนภา ก๋าวี

มูลนิธิฮักเมืองน่าน

จ.น่าน

8 มอสจิ๋วแต่แจ๋ว

มหิงสารักษ์โลก@ป๎ว

นางสาวสุพัตรา มาลัย

โรงเรียนบ้านหลวง

จ.น่าน

4

สรรพสิ่งในป่า น่าศึกษา
น่าเรียนรู้

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
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