ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับสมัครโครงการมหิงสาสายสืบ ประจาปี 2561
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา 3 เดือน
ลำดับ
ที่
ชื่อโครงกำร

ชื่อกลุ่ม

1

เข้าปุาหาไลเคน

ว่าไงไลเคน

2

นานา สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว มหิงสา Junior

3

ใต้ร่มจามจุรีที่หนูรัก

4

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงำน

จังหวัด

นางมินตรา เกษน้อย

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

จ.อุบลราชธานี

นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนอนุบาลละหานทราย

จ.บุรีรัมย์

เด็กดอนสานักรักษ์โรงเรียน 3 นางเนื้อทอง วชิรกิจโกศล

โรงเรียนบ้านดอนสานัก

จ.ประจวบคีรีขันธ์

มหิงสาสายสืบอนุบาล 1

พยอมลืมนา

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

5

มหิงสาสายสืบอนุบาล
รางจืด

ห้าสหายรางจืด

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

6

มหิงสาชายผ้าสีดา

สะใบสีดา

นายชาคริต เดชโยธิน

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม

7

จักจั่น แมลงดึกดาบรรพ์
200 ล้านปี

หลงเสียงนาง

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

8

มดแดง เจ้าแห่งพลัง

มดคันไฟ

นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.มหาสารคาม

9

Swallow bridqe

BWS นางแอ่น life

นางสาวแววดาว รู้เพียร

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

10 มะเกลือเพื่อรักษ์

สายลับนักสืบ

นางสาวแววดาว รู้เพียร

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

11 สารวจธรรมชาติ

เด็กวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐชญา ยศข่าย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

12 โครงการอนุรักษ์ต้นก้ามปู

BWS ช่วยสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐชญา ยศข่าย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

การศึกษาระบบนิเวศ
13 สวนสมเด็จพระเทพ 60
พรรษา

มหิงสาพาสารวจ

นางสาวณัฐชญา ยศข่าย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

14 มหัศจรรย์แมลงน้า

Explores

นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

จ.มหาสารคาม

15 มหิงสาสายสืบ

aquatic plant team

นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

จ.มหาสารคาม

16 มหิงสาสายสืบ

aquatic animals

นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก

จ.มหาสารคาม

17 นนทรี

นักสืบน้อยบ้านสวน

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

จ.ราชบุรี

18 วาสนา

Halo Small

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

จ.ราชบุรี

19 รักษ์ไทร

หักมุมไทรน้อย

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จมหาสารคาม

20 มหิงสาสายสืบผดุงนารี

รักษ์คุณ เท่าฟูา

นางอรอนงค์ เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จมหาสารคาม

21 แมลงเม่าน่ารู้

แมงเม่า

นางพัชรา อ่อนอัฐ

โรงเรียนบ้านห้วยทม

จ.อานาจเจริญ

22 เต่า เต่า เต่า

อนุรักษ์เต่า

นางพัชรา อ่อนอัฐ

โรงเรียนบ้านห้วยทม

จ.อานาจเจริญ

23 สิ่งแวดล้อมที่ทอแลโก

ทอแลโก

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

24 ศึกษาต้นดีกุ

ดีกุ

นางพัชราภรณ์ วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แม่ฮ่องสอน

25 มหัศจรรย์ จันผา

วัยใส หัวใจบริสุทธิ์

นายศิริพงษ์ แดงอาพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

26 ไอ้ก่าฮาลั่นโลก

โนมิตะสายสืบ

นายศิริพงษ์ แดงอาพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

27 นกยูงน้อย ร้อยหาง

หางนกยูง จูงควายปุา

นางผาสุก แดงอาพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

28 ตามล่าหามดแดง

โดราเอม่อนสายสืบ

นางผาสุก แดงอาพล

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

29 ผีเสื้อสตาร์วอร์

สายลับนักสืบ

นายสมปอง ระจิตร์

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

30 สมุนไพรในหมู่บ้าน

นภา เวหาเหิน

นางสาวสุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

31 สารวจสัตว์น้าห้วยดารง

ซุปเปอร์อนุรักษ์สัตว์น้าห้วย
ดารง

นางสาวสุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

32 มหิงสา

บัณฑิตน้อยสายลับ

นางสาวสุพัตรา คาเพราะ

โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง

จ.อุบลราชธานี

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลาปาง

33

เพชรฆาตปีกสีรุ้ง นักล่าแห่ง
เพชรฆาตทองกวาว
เวหา

พรรณไม้ในสวนปุา100ปี
34 กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

เมล็ดพันธุ์ทองกวาว

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลาปาง

35 ยางนา พญาไม้พื้นเมือง

Yang na T.W.S

ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลาปาง

36 มหิงสาเสาะหาพืชสมุนไพร

เภสัชนักสืบ

นางอามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

37 โกทาในพงไพร

มหิงสาพาสารวจ

นางอามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

Dragonfly

นางอามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

The gang orchid

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

38

แมลงปอริมคลองบ้านหนอ
เปีอยน้อย

39 กล้วยไม้ปุาพาเพลิน

40 Spider in School

Spiderman

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

41 ผักพื้นบ้านอาหารชุมชน

นักสารวจ

นายศักรินทร์ จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

42 ผู้เฒ่าแห่งปุาใหญ่

กระจิ๊กลิ๊ก

นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

43 โลกใต้สะพาน

Survey

นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

ความหลากหลายทาง
44 ชีวภาพของสถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช

พฤษา

นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

นายยงยุทธ นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

นางขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

นางขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

ศึกษาความสัมพันธ์ของ
เฟิร์นข้าหลวงหลังลายใน
50 ระบบนิเวศสวพฤกษศาสตร์ We Love KP Garden
โรงเรียนคณะราษฎร์บารุง
ปทุมธานี

นางขวัญชีวิต นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

51 ต้นกะจะ

มหิงสาสายดันตะวันเย็น

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข

โรงเรียนวัดวังกะจะ

จ.ฉะเชิงเทรา

52 เรารักษ์ปุา ปุารักเรา

พากันเรียน

น.ส.ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

53 ระบบนิเวศคลองจรเข้ใหญ่

นักสืบน้อยพาตะลุย

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่

จ.สมุทรปราการ

54 ไทรน้อยริมคลองจรเข้ใหญ่

กูเกิลบอย

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่

จ.สมุทรปราการ

8 สหายอนุรักษ์ต้นหว้า

น.ส.พิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา

สามเณรก้าวหน้า

นางกันทิมา จารุมา

ธรรมธุดงค์

นางกันทิมา จารุมา

สามเณรน้อย

นางกันทิมา จารุมา

45 พัฒนาคุณภาพน้าสระมรกต พัฒนาคุณภาพน้าสระมรกต
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ
ของมะยมในระบบนิเวศ
ศึกษาพัฒนาความสาคัญ
47 ว่านหางจระเข้ในสวน
สมุนไพร
สายทานสายใยบาบัดน้าเสีย
48
ณ วัดนาบุญ

ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ
ของมะยมในระบบนิเวศ
ศึกษาพัฒนาความสาคัญ
ว่านหางจระเข้ในสวน
สมุนไพร
สายทานสายใยบาบัดน้าเสีย
ณ วัดนาบุญ

49 มอสเจ้าป๎ญหา

มอสเจ้าป๎ญหา

46

55

อนุรักษ์ต้นหว้า ต้นไม้
ประจาจังหวัด

56 สารวจชนิดไผ่ในน่าน
สารวจดอกเสี้ยวในวัดพระ
มหาธาตุ เจ้าภูเพียงแช่แห้ง
ไม้อิงอาศัยในวัดพระธาตุ
58 เจ้าภูเพียงแช่แห้ง
พระอารามหลวง
57

โรงเรียนวัดหนองแค(กล่อม
วิทยาคาร)
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระ
ธาตุแช่แห้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระ
ธาตุแช่แห้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระ
ธาตุแช่แห้ง

จ.เพชรบุรี
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.น่าน

59 ก้านกล้วยผจญภัย

กล้วย กล้วย

นางสาวสุวิมล ช่วยรัติแก้ว

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เด็ก ย.ป. นักอนุรักษ์

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

มหิงสาวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นางสาววนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

หวานเป็นลม ขมเป็นยา

นางสาวพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

8 สาว Y.P อนุรักษ์ต้นพาโหม นางสาวพรรณี พรหมมี

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

8 ผู้กล้า ตามล่า หามะพร้าว
ไฟ

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

65 สมุนไพรไทย สมุยบ้านเรา

วิถีชีวิตสมุยบ้านเรา

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

66 รู้รักชีวิตล้างพิษด้วยรางจืด

ราชาแห่งการถอนพิษ 602

นางพัชรี แอหลัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

Every day

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

The King

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

Skot

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

68 อนุรักษ์สมุนไพรในปุา

นักอนุรักษ์พันธุ์ไม้

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

69 ค้นพบกอยจืด

Horry

นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

ทีเร็กซ์

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

จ๊กม๊ก

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

สวยพี่สวย

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

สุวรรณนาราย

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

74 สารวจต้นสนข้างหอประชุม Agent X

นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดวง

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

75 มะเกี่ยง ไม้ดี มีค่า น่ารู้

เด็กเมืองเขลางค์

นายวิชาญ ยาวิชัย

จ.ลาปาง

76 การเดินทางของต้นเทียน

ทูตน้อยมหิงสา

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

77. ลีลาวดี ดอกไม้ปุามหาราชินี

PURPLE RANGERS

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

78. ดาวกระจาย สีสันบนพื้นดิน

T.W. junior

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

60

ศึกษาระบบนิเวศต้นโพธิ์
ในโรงเรียน

61 ผักหวานบ้านเรา
รักษ์บอระเพชร(เจ็ดหมูน)
บ้านเรา
สารพัดตดหมูตดหมา
63
รักษาชัวิต
ร่วมกันอนุรักษ์
64
ต้นมะพร้าวไฟ
62

นอหนูตัวน้อยสู่การศึกษา
มะเกลือ
ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์
66
ปอด่อน
ศึกษาและอนุรักษ์ต้นก้ามปู
67
(ต้นสาสา)
65

สารวจต้นยูคาลิปตัสรอบ
สนามฟุตบอล
สารวจต้นไมยราบ รอบดอย
71
หลวงพ่อหนุ่ม
สารวจต้นมะขามรอบสนาม
72
ฟุตซอล
สารวจต้นกระถินบนดอย
73
หลวงพ่อหนุ่ม
70

ระยะเวลา 6 เดือน
ลำดับ
ที่
ชื่อโครงกำร

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงำน

จังหวัด

1

ขันทองพยาบาท

นิศากรเหลือง

นางสาวณัฎฐกันย์ วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

2

ช้างน้าว

อัศวขาว

นางสาววศิณี วรวงษ์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

จ.นครสวรรค์

3

ปูนามาโรงเรียน

Phanomadun Countey
นายชิด วงค์ใหญ่
Crape

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

จ.ฉะเชิงเทรา

4

ถั่วดาวอินคา

P.A. 2018

นายชิด วงค์ใหญ่

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

จ.ฉะเชิงเทรา

5

สัตว์น้าในคลองบ้านบ่อแก้ว

Green Day

นางชนาภัทร โมรีชาติ

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

จ.เชียงใหม่

6

จันผา

ควายปุาฝึกสารวจ

นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

7

พลับพลึงสีชมพู

ลูกพิรุณ

นางสาวมาลิน ลูกอินทร์

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

พี่เลี้ยงใหม่ : คู่ขนาน (มีกลุ่มเยาวชน) ระยะเวลา 3 เดือน
ลำดับ
ที่
ชื่อโครงกำร
ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงำน

จังหวัด

1

พลูด่างมหัศจรรย์ ผดุงนารี

มหัศจรรย์พลูด่าง

นางศิรพรรณ ศิริบุญนาม

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

2

กิ้งกือพาทัวร์

กัญชาลี FC

นายสมพร สุพรรณ์

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

3

สักทองบ้านเรา

การะเกด 61

นางสาวปิยพร อินทวัน

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

4

ต้นซึกนะออเจ้า

5 เสือผู้พิทักษ์

นายพูนสุข สุวรรณ์

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

5

มหัศจรรย์ ใต้ดินถิ่น
ไส้เดือน

รักนี้อีกยาวไกล

นางสาวนิธิพร เฟื่องคร

โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง

จ.นครสวรรค์

6

ผจญภัยกระแตไต่ไม้

มหิงสา

นางวลัยพร เชื้อตาแสง

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

จ.อุบลราชธานี

7

ทองกวาว

มหิงสาทองกวาว TWS

นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลาปาง

พี่เลี้ยงใหม่ : ฝึกอบรม ระยะเวลา 3 เดือน
ลำดับ
ที่
ชื่อโครงกำร
ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงำน

จังหวัด

1

รักษ์พันธุ์ไม้

ล้มลุกรักษ์โลก

นางสาววิรัณญา จุ่นน้อย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

2

เรียนรู้ไลเคน

YSPE

นางสาวสุธาลิณี ตั้งตัว

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

3

อนุรักษ์แหล่งน้า

The good water

นางสาววรรษวรรณ พรรณรัตน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

4

รักษ์ไทรทอง

หมู่มวลใต้ร่มไทร

นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

5

รักษ์ธรรมชาติ

Innocent has been

นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์
ป๎ญญา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

6

ต้นมะม่วงหิมพานต์ กับความ
มหิงสา จว.
หลากหลายในโรงเรียน

นางสาวรัชนี กามาด

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

จ.ลาปาง

7

ไม้ใหญ่หน้าโรงเรียน

Groot team

นางจิราพร ใจแปง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

จ.ลาปาง

8

กระบกน่ารู้

เด็กเขลางค์รักสิ่งแวดล้อม

นางพรรณี ใจสาร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

จ.ลาปาง

9

สมุนไพรพื้นบ้าน ร่วมสร้าง
ความรู้

นักสืบน้าเงินขาว

นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

จ.ลาปาง

10

รักษาห้วยหลวงด้วยมือเรา

เซลล์สน

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

โรงเรียนลาปางกัลยาณี

จ.ลาปาง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม จะดาเนินการจัดส่งชุดคู่มือโครงการมหิงสาสายสืบ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
และของทีร่ ะลึกให้กับกลุ่มเยาวชนต่อไป

