ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการประจาปี 2561
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจําปี 2561 โดยเปิดรับข้อเสนอ
โครงการทั้ง 3 ระดับคือ มหิงสาสายสืบ 12 เดือน มหิงสาสายสืบ 6 เดือน มหิงสาสายสืบ 3 เดือน นั้น
บัดนี้ ครบรอบการดําเนินโครงการประจําปีแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการ
ประเมินโครงการและผลงาน และมีสทิ ธิ์เข้ารับ “รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจําปี 2561”
ระยะเวลา 3 เดือน
ลาดับ
ที่ ชื่อโครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นานา สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
มหิงสาสายสืบอนุบาล 1
จักจั่น แมลงดึกดําบรรพ์
200 ล้านปี
มดแดง เจ้าแห่งพลัง
มหัศจรรย์แมลงน้ํา
มหิงสาสายสืบ
วาสนา
เต่า เต่า เต่า
สิ่งแวดล้อมที่ทอแลโก
ศึกษาต้นดีกุ
มหัศจรรย์ จันผา
นกยูงน้อย ร้อยหาง
ไอ้ก่าฮาลั่นโลก
มดแดงน้อยร้อยลีลา
ผีเสื้อสตาร์วอร์
พรรณไม้ในสวนปุา100ปี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
มหิงสาเสาะหาพืชสมุนไพร
โกทาในพงไพร
แมลงปอริมคลองบ้านหนอง
เปีอยน้อย
กล้วยไม้ปุาพาเพลิน
Spider in School
ผักพื้นบ้านอาหารชุมชน
ผู้เฒ่าแห่งปุาใหญ่
โลกใต้สะพาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

มหิงสา Junior
พยอมลืมนา
หลงเสียงนาง

นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ
นายชาคริต เดชโยธิน
นางชุติมา นันทะแสน

โรงเรียนอนุบาลละหานทราย
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

จ.บุรีรัมย์
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

มดคันไฟ
Explores

นางชุติมา นันทะแสน
นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

จ.มหาสารคาม

Halo Small
อนุรักษ์เต่า
ทอแลโก
ดีกุ
วัยใส หัวใจบริสุทธิ์
หางนกยูง จูงควายปุา
โนมิตะสายสืบ
โดราเอม่อนสายสืบ
สายลับนักสืบ
เมล็ดพันธุ์ทองกวาว

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา
นางพัชรา อ่อนอัฐ
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
นายศิริพงษ์ แดงอําพล
นางผาสุก แดงอําพล
นายศิริพงษ์ แดงอําพล
นางผาสุก แดงอําพล
นายสมปอง ระจิตร์
ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนคํา

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
โรงเรียนบ้านห้วยทม
โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

เภสัชนักสืบ
มหิงสาพาสํารวจ
Dragonfly

นางอํามร จัตุชัย
นางอํามร จัตุชัย
นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

The gang orchid
Spiderman
นักสํารวจ
กระจิ๊กลิ๊ก
Survey
พฤษา

นายศักรินทร์ จัตุชัย
นายศักรินทร์ จัตุชัย
นายศักรินทร์ จัตุชัย
นางสาวกชพร แสงสุริยา
นางสาวกชพร แสงสุริยา
นางสาวกชพร แสงสุริยา

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

aquatic animals

นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.ราชบุรี
จ.อํานาจเจริญ
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.ลําปาง

26

ต้นกะจะ

27
28

ไทรน้อยริมคลองจรเข้ใหญ่
อนุรักษ์ต้นหว้า ต้นไม้
ประจําจังหวัด
ศึกษาระบบนิเวศต้นโพธิ์
ในโรงเรียน
ผักหวานบ้านเรา

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สารพัดตดหมูตดหมา
รักษาชีวิต
รู้รักชีวิตล้างพิษด้วยรางจืด
นอหนูตัวน้อยสู่การศึกษา
มะเกลือ
ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปอด่อน
อนุรักษ์สมุนไพรในปุา
สํารวจต้นยูคาลิปตัสรอบ
สนามฟุตบอล
สํารวจต้นกระถินบนดอย
หลวงพ่อหนุ่ม
การเดินทางของต้นเทียน
ลีลาวดี ดอกไม้ปุามหาราชินี
ดาวกระจาย สีสันบนพื้นดิน

ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ 2)
ลาดับ
ที่
ชื่อโครงการ
1
2
3

มหิงสาสายสืบ
มหิงสามะค่าโมง
กัลปพฤกษ์ร่วมใจให้ผูกพัน

4
5

โครงการมหิงสาสายสืบ
มหิงสาสายสืบสํารวจต้น
ขี้เหล็กบริเวณหลังดอย
หลวงพ่อหนุ่ม
มหิงสาสายสืบ
(สํารวจข้าวอินทรีย์)
ม.หมาก สดใส
สับปะรดสี
ขุณกรณ์พัฒนา
อนุรักษ์กล้วยน้ําว้า
มหัศจรรย์พรรณไม้
"ต้นบุกรอ"
มหัศจรรย์พรรณไม้
"ต้นตะลิงปิง"

6
7
8
9
10
11
12

มหิงสาสายดันนางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
โรงเรียนวัดวังกะจะ
ตะวันเย็น
กูเกิลบอย
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่
8 สหายอนุรักษ์ต้นหว้า นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา โรงเรียนวัดหนองแค
(กล่อมวิทยาคาร)
เด็ก ย.ป. นักอนุรักษ์ นางสาววนิดา บัวแก้ว
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ฉะเชิงเทรา

มหิงสาวัยใส
นางสาววนิดา บัวแก้ว
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8 สาว Y.P อนุรักษ์ นางสาวพรรณี พรหมมี
ต้นพาโหม
ราชาแห่งการถอนพิษ นางพัชรี แอหลัง
602
Every day
นายอภิชาติ ถูสินแก่น

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

The King
นักอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ทีเร็กซ์

นายอภิชาติ ถูสินแก่น
นายอภิชาติ ถูสินแก่น
นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.ร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
จ.เชียงราย

สุวรรณนาราย

นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

ทูตน้อยมหิงสา
นายพีรพัฒน์ เฮิงโม
PURPLE RANGERS นายพีรพัฒน์ เฮิงโม
T.W. Junior
นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ชื่อกลุ่ม

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

พี่เลี้ยง

จ.สมุทรปราการ
จ.เพชรบุรี
จ.ตรัง

โจ๊กเกอร์น้อย
มะค่าโมงโคงเคง
เต่างอยละอ่อนน้อย
เมืองเทิง
มะขามเกิ้ม
Sea almond

นางสาวพรปวีณ์ พรหมทา
นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จ.ราชบุรี
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

นางณฐมน ทิพย์วงศ์
นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม
โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

ข้าวหอมมะลิ

นางณฐมน ทิพย์วงศ์

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม

จ.เชียงราย

ข้าวยาก หมากแพง
Morgan
Sluggish
กล้วย กล้วย
เด็กซ่าส์พิทักษ์บุกรอ

นางสาวนริศรา ป๎ญเฉลียว
นางสาวนริศรา ป๎ญเฉลียว
นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
นางสาวสุวิมล ช่วยรัติแก้ว
นางสุนทรี ศรีทัศน์

โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม
โรงเรียนปุาแดดวิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตะลิงปิงหวาน

นางสุนทรี ศรีทัศน์

โรงเรียนบ้านสวนหลวง

จ.ประจวบคีรีขันธ์

13

19

ศึกษาระบบนิเวศปุายางนา
ปุายางนา
โครงการศึกษาเห็ดใน
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
ศึกษาต้นเปูงทะเล
ชีวิตหลากหลายใน
ปุาชายเลน
มหิงสารักษ์นก
ศึกษามะม่วงเบา
หาตอแหล
ศึกษาต้นไมยราบ

20

ศึกษาต้นตะบูน

21

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ระบบนิเวศบริเวณ
หน้าอาคารเรียนศิลปะ
ระบบนิเวศบริเวณปุาสัก
หลังโรงเรียน
แปลงเกษตรการพอเพียง
เฟื่องฟูาสัญลักษณ์แห่ง
หยาดพิรุณ
งมเข็ม
บอกกล่าวเล่าขาน
ตํานานดอกคูณ
ธรรมรักษา
กระชายดํา
กระโดน เดียวดาย
ใครไม่สน แต่ต้นสน
มหัศจรรย์หมากเหลือง
ต้นราชพฤกษ์
ข้าวไรซ์เบอรี่
แผ่บารมี หูกระจง
มหัศจรรย์จากสาคู
พร้าวนกขุ้มที่ถูกลืม
อีปลวก

38
39
40

มอสจิ๋วแต่แจ๋ว
ไลเคนดัชนีชี้เป็นชี้ตาย
สวนปุามะค่าแต้

41

มหัศจรรย์หอยท้ายเภา

42
43
44
45

Butterflyในดงหญ้า
ระบบนิเวศในสวนไผ่
หรรษาปุาชุมชน
หนองน้ําบ้านเรา

14
15
16
17
18

22
23
24
25
26

มหิงสาขี้คุยตะลุย

นายศักดิ์ชัย ครุฑไชยันต์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

มหิงสาหาเห็ด

นางเยาวนารถ วงศ์เรือง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เด็กรักษ์ปุาชายเลน
นางพเยาว์ นกะพันธุ์
8 สหายพิทักษ์ธรรมชาติ นางสาวเพียงใจ เทียนส่งรัศมี

โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เด็กน้อยพาตะลุย
มหิงสาตามล่า

นายหรรษา เทียนส่งรัศมี
นางสาวนวลจันทร์ สิบธง

โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

7 สหายฆ่าปราบ
ยักษ์
มหิงสา ตะลุยปุา
ชายเลน
แจ่มใส 2

นางสาวอรจิรา หมอนทอง

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางวิยฎา หนูสุวรรณ

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี

เปุา ยิง ฉุบ

นางกนกวรรณ โสวรรณรัตน์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี

Wonder Well
เยาวชนตากฟูา

นางศิรินภา บัวผ่อง
นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
จ.นครสวรรค์

BEN-6
The Language

นายพีรพัฒน์ เฮิงโม
นายพีรพัฒน์ เฮิงโม

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

เด็กดีมีธรรมมะ
พลังช้างสาร
กระโดนไม่เดียวดาย
Sqweez
เห๋...
นักสืบรุ่นเยาว์
มหิงสาพาเพลิน
Conan of UTD
8G
สาวสาว Y.P.
เด็กน่านตัวจี๊ด
พิชิตธรรมชาติ
มหิงสารักษ์โลก@ป๎ว
พฤกษา@น่าน
นักสืบรุ่นจิ๋ว

นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ
นางมาลิน ลูกอินทร์
นายชัยยง เครือภักดี
นางสาวนิรมล รอดไพ
นางสาวนิรมล รอดไพ
นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน
นางวราภรณ์ สีนาค
นางพัชรี แอหลัง
นางพรรณี พรหมมี
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม
โรงเรียนห้วยน้ําหอมวิทยาคม
โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร
โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว
จ.อุตรดิตถ์
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.น่าน

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา
นางสาวจงรักษ์ ใหม่คํา
นางนภาพร ฉลูรัมย์

จ.น่าน
จ.น่าน
จ.บุรีรัมย์

นักสืบน้อยตาม
รอยมหิงสา
Butterfly
สวนไผ่พงไพร
พฤกษาน่าชม
ผู้พิทักษ์แหล่งน้ํา

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม
รัชมัคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านบุโบย

นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ
นางสาวกชพร แสงสุริยา
นางสาวกชพร แสงสุริยา
นางอํามร จัตุชัย

โรงเรียนบ้านบุโบย
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.สตูล
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

จ.สตูล

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

มหิงสาน้อย
ปุาดอนปูุตาบ้านแดง
โพงคําแก้ว
แม่พะยอมใจดี
ต้นจิก (มุจลินท์)
ศึกษาระบบนิเวศ
"ทุ่งนาปุาตาล"
สํารวจต้นกระโดนและ
ระบบนิเวศในพื้นสํารวจ
มหิงสาน้อยอนุรักษ์ต้นชะพลู
มะค่าแต้(แตกแล้วอ้า)
เขียวบินกินใบไม้(แมงกีนูน)
สรรพสิ่งในปุา น่าศึกษา
น่าเรียนรู้
หว้าหินอยู่ข้างบึงบัว

สมุนไพรในปุา
Forest Pollution

นางอํามร จัตุชัย
นายศักรินทร์ จัตุชัย

ลูกยาง
สายสืบ น.ว.
เพชรบุรีบ้านฉัน

จ.มหาสารคาม
จ.กระบี่
จ.เพชรบุรี

นักสํารวจสิ่งแวดล้อม

นายศักรินทร์ จัตุชัย
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตา โรงเรียนวัดหนองแก
(กล่อมวิทยาคาร)
นางสาววนิดา บัวแก้ว
โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์

silver Bullet
เยาวชนคนรักปุา
คนกินแมลง
สาวน้อยสายสืบ

นางสาววนิดา บัวแก้ว
นางชุติมา นันทะแสน
นางชุติมา นันทะแสน
นางทัศนีย์ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่
ละหานทราย
กลุ่มเรารักษ์ท่าแพ

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

องค์การบริหารส่วนตําบลยาบี

จ.ป๎ตตานี

63
64
65
66

ควายปุาบาราเกตุ 2
นายประดิษฐ์ เปรมใจ
(ท่าแพ)
บัวลอยลึกแต่ไม่ลับ
ควายปุาบาราเกตุ 1
นายรุสลาม มะแซ
(ท่าแพ)
สํารวจความหลากหลายของ มดน้อยในปุาใหญ่
นางชนชนก เขียวมงคล
มดในบริเวณโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
spiderland แดนหรรษา
Paradise
นางชนชนก เขียวมงคล
ดอกหญ้าดอกไม้เล็กๆ
ดอกหญ้าริมทาง
นางชนชนก เขียวมงคล
แต่ยิ่งใหญ่
สวนสมุนไพรในโรงเรียน
Science Junior
นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ
อนุรักษ์แก่งทรายงาม
เจ็ดสหายสายอนุรักษ์ นายพีระพงศ์ ชัยชนะ
แก่งทรายงาม
ชีวิตของปลาช่อน(ปลาข่อ) ช่อนน้อยหวนคืน
นายนพประทีป กองสี
นกในสวนคลองจระเข้ใหญ่ นักสืบนิรนาม
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ไม้ผล ในโรงเรียน
รักษ์ผลไม้
นายอนันต์ ศิรินุพงศ์
กระบกน่ารู้
เด็กเขลางค์รักสิ่งแวดล้อม นายวิชาญ ยาวิชัย

67
68
69

ปุากลางเมือง(ปุาชายเลน)
ค่างแว่น แดนใต้
Revolution

70
71
72
73

หวายน่ารู้
มะค่า ไม้มีค่าน่าชม
ต้นตะคร้อ..รอก่อน
ทองกวาวต้นไม้ประจํา
โสภณฯ
มะมื่น (กระบก)
ฟ๎กข้าว ประโยชน์ของ
พืชพื้นบ้านลูกจิ๋ว
สรรพคุณแจ๋ว
นกน้อยในปุาใหญ่

57
58
59
60
61
62

74
75
76

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

จ.ตรัง

จ.สตูล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กําแพงเพชร
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กําแพงเพชร
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จ.กําแพงเพชร

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
นายอานนท์ สืบสังข์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
นายอานนท์ สืบสังข์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จ.สุพรรณบุรี
จ.อุตรดิตถ์

นางสาววารุณี ไวนุขัน
นางสาววารุณี ไวนุขัน
นางวิภา หอมชื่น
นางวิภา หอมชื่น

โรงเรียนบ้านเขาจาน
โรงเรียนบ้านเขาจาน
โรงเรียนบ้านหัวเขา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

จ.สระแก้ว
จ.สระแก้ว
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี

มหิงสาน้อย
Black Davil

นางสรัญญา เรือนคํา
นางสรัญญา เรือนคํา

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

จ.ลําปาง
จ.ลําปาง

นักผจญภัยตัวน้อย

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์

All Well Being
ค่างแว่นเจ้านักสืบ
ระบบนิเวศชายหาด
(หาดวนกร)
ลูกหวาย
ไม้มะค่า
Junior
Small Buffalo

จ.ตาก
จ.สมุทรปราการ
จ.สงขลา
จ.ลําปาง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

รักษ์ปุาสีเขียว
Future Green
ปุาน้อยร้อยมหัศจรรย์
The Girl
มหิงสาท่องทั่วดง
ควายประกายรุ่ง
ENTOMOLOGY IN SCHOOL ควายนิรนาม
มหิงสาพาทัวร์ (ปุา)
นักสืบหกหัว
พนาธารา มหิงสาส่องไพร
รักษ์พนา
สํารวจระบบนิเวศปุาอนุรักษ์ ธุดงควัตร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
สามเณรรุ่นใหม่ใจ
และกายภาพในสระน้ํา
รักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหิงสาสายสืบ PN
รักษ์นะ หมากแดง
ผักสวนครัวทั่วโรงเรียน
เก่งกินผัก
มะขามบ้านเอ๋ง
คนรักษ์ปุา 3018

นายสุเทพ สหวัฒนชาติ
นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
นายยุทธการ เหมกูล
นางเรณู วงค์ปินตา
นางกันทิมา จารุมา
นางกันทิมา จารุมา
นางอรอนงค์ เดชโยธิน
นางธลิตา ศิรินุพงศ์
นางสาวผาสุข เฉลยผล

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง

โรงเรียนผดุงนารี
โรงเรียนระโนดวิทยา
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ดอกไม้ทะเลกับปลานีโม่
Sea-เล
นางอมรทัต เอียดศรีชาย
โรงเรียนเมืองกระบี่
ปูน้อยในปุาชายเลน
ผู้แทนตัวน้อย
นายสัจจะ เอียดศรีชาย
โรงเรียนเมืองกระบี่
หยี่เหล่
ตะบูน
นายสัจจะ เอียดศรีชาย
โรงเรียนเมืองกระบี่
Marvelous Seaweed
Quality Team
นางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก
โรงเรียนเมืองกระบี่
กั้งตั๊กแตน
kidbrith M.K
นายเอกรัฐ ทาพิลา
โรงเรียนเมืองกระบี่
แสมขาว
สามัคคี ม.ก
นายเอกรัฐ ทาพิลา
โรงเรียนเมืองกระบี่
ป.ปูหนีบมือ
ปูเปี้ยว
นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
โรงเรียนเมืองกระบี่
ชมพู่น้ํา
แก้มชมพู
นางสาวนาฎอนงค์ พรมจินดา โรงเรียนเมืองกระบี่
ตาลป๎ตรฤาษีคุณค่าผักเหนาะ ผักเหนาะ
นายไกรสร สุทธิชาติ
โรงเรียนเมืองกระบี่
ต้นจาก
ลอยแก้ว
นายกษิดิศ ศรีหมุน
โรงเรียนเมืองกระบี่
ผีเสื้อ
Butterfly
นางสาวศิริวัลย์ ปากลาว
โรงเรียนเมืองกระบี่
แมลงปอ
Dragonfly
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนเมืองกระบี่
จุ๊บแจงปุาพังกา
มหิงสาอันดามัน
นางสาวอรนุช แก้ววิเศษ
โรงเรียนเมืองกระบี่
ปลาตีน Mudskipper
MK New Gen
นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก
โรงเรียนเมืองกระบี่
สืบดูดินเลน ตระเวนแดนปู รูปูรูปี
นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่
จุมพรวด ไวกว่าจรวด
KPAOS
นางสาวศิริวรรณ เนียมหวาน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่
หนองปล้อง 2018
ผู้พิทักษ์รักษ์ธรรมชาติ นายเจริญ ตาดี
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
เสาลาบ้านเรา
สายสืบตัวเล็กพริกขี้หนู นายสมปอง ระจิตร์
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
มะค่าแต้
เด็กวัด
นางสาววศิณี วรวงษ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
พืชสมุนไพรเขาใบไม้
ก้าวทีละก้าว
นางสาวณัฏฐกันย์ วรวงษ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
World of leaves in T.P. The grand leaves
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
เทคแค (Take Care)
คาแรคาซัง
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
รังมดคดคือรู
เขย่ารูมดดําแดง
นางรวีวรรณ พูนสุวรรณ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
หอยจิ๋วล้านปี
หอยอ่ะหอย
นายคล้าย มะกร่ําเทศ
วนอุทยานถ้ําเพชร-ถ้ําทอง
The miracle of cork tree Super ปีบ 4.0
นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผอง
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ปุาชุมชนของคนรักษ์ปุา
คนรักษ์ปุา
นางพัชราภรณ์ วิมาลัย
โรงเรียนบ้านในสอย

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.น่าน
จ.น่าน
จ.มหาสารคาม
จ.สงขลา
จ.บุรีรัมย์
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
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.สุพรรณบุรี
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.แม่ฮ่องสอน

ระยะเวลา 6 เดือน
ลำดับ
ที่ ชื่อโครงกำร
1
2

จันผา
พลับพลึงสีชมพู

ชื่อกลุ่ม

พี่เลี้ยง

โรงเรียน

จังหวัด

ควายปุาฝึกสํารวจ
ลูกพิรุณ

นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ
นางสาวมาลิน ลูกอินทร์

โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การขยายเครือข่าย(แบบคู่ขนาน) ประจาปี 2561
ลาดับ
ที่
ชื่อโครงการ
ชื่อกลุ่ม
พี่เลี้ยงใหม่ : คู่ขนาน (มีเยาวชน)
1
พลูด่างมหัศจรรย์ ผดุงนารี มหัศจรรย์พลูด่าง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชีวิตหลากหลายใต้ต้น
มะม่วงหิมพานต์
สัมผัสที่แปลกใหม่
ใต้ร่มกระทิง
มหัศจรรย์ต้นโกงกาง
สวนวิทยาศาสตร์น่ารู้
ออ...อ๋อ...เธอชื่อสําโรง
ไส้เดือนเพื่อนดิน
จามจุรีที่รัก
ผีเสื้อแสนงาม
ปลาตีนหรรษา

007 มหิงสาสายลับ
ปฏิบัติการ
มหิงสาล่ากระทิง
เด็กซ่าป่าโกงกาง
ZAKA แพนด้า
ออ...อ๋อ...เธอชื่อสําโรง
เกลอแก๊งซ่าส์
นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว
พลพรรครักธรรมชาติ
นักสืบน้อยอนุรักษ์
ปลาตีน
Eco Tourism
นีโม่ หนูน้อยใต้น้ํา

ตะลุยปากอุบ๊ะ
สาหร่ายใบแปะก๊วย
คุณค่าแห่งผืนน้ํา
ข้าหลวงเจ้าค่ะ
ย้อนเวลาหาอดีต
Jellyfish
อมตะ
"ปูปะการัง" สิ่งอัศจรรย์แห่ง นักพรางตัว
ท้องทะเล

พี่เลี้ยงใหม่ : คู่ขนาน (ไม่มีเยาวชน)
1
นกน้อยในป่าใหญ่
นักผจญภัยตัวน้อย
2
พืชสมุนไพรเขาใบไม้
ก้าวทีละก้าว
3
รักษ์ป่าสีเขียว
Future Green

พี่เลี้ยง

โรงเรียน/หน่วยงาน

จังหวัด

นางศิรพรรณ ศิริบุญนาม

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

นายศิรวิทย์ นกะพันธุ์

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกรรณิการ์ อาจหาญ

โรงเรียนบ้านท่าขาม

จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุโสระ
นายอดุลย์ จันทร์แจ้ง
นายนําศักดิ์ หอมชื่น
นางรุจิฬา วงษ์นิยม
นางกุลฉัตร ผดุงกรรณ์
นางพัชณันพ์ เปียร์ปิยะ
นางสาวอารยา กนกสุมน

โรงเรียนบ้านท่าขาม
จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง
จ.นครสวรรค์
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง
จ.สตูล

นายธรายุทธ ถิ่นกาแบง
นายกฤษฎา แก้วชูดวง

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพอ จ.สงขลา
โรงเรียนเมืองกระบี่
จ.กระบี่

ว่าที่ร้อยตรีถนอมชัย ทับไทร
นายวิทวัส ค้าของ
นางสาวมนัสชนก แก้วกํายาน

โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่

จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่

นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์
จ่าอากาศเอกธีรเดช ศรีทาเวช
กองบิน 4
จ.นครสวรรค์
นางเขมิกา วงเวียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์

ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ
เรื่อง รายชื่อพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การขยายเครือข่าย(แบบฝึกอบรม) ประจาปี 2561
ลาดับ
ที่
1

ชื่อโครงการ
ไม้ใหญ่หน้าโรงเรียน

พี่เลี้ยงใหม่ : ฝึกอบรม (รอบ2)
1
ต้นไม้แห่งชีวิต
2
มหิงสาเฟี๊ยวฟ๊าว
3
IDE IN SPK
4
มหิงสาซู่ซ่า
5
อนุรักษ์ป่า
6
รักษ์สมุนไพรในโรงเรียน
7
ตะเคียนทองก้องโลก

ชื่อกลุ่ม
Groot team

พี่เลี้ยง
นางจิราพร ใจแปง

โรงเรียน/หน่วยงาน
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

จังหวัด
จ.ลาปาง

นักสืบน้อยแห่งป่าใหญ่
จามจุรี
SAPPAN RILL
Group photo
รักษ์คุณเท่าป่า
สมุนไพรให้ชีวิต
มหิงสาซ่าสายสืบ

นายจักรพงษ์ สุขพราห์ม
นางสาวพัชรี โคแสงรักษา
นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร
นางมัทรี ศรีวงยาง
นางนิภาภรณ์ แย้มศรี
นางเพ็ญแข ไชยเทพ
นางนันทิวา แถวโสภา

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.ลาปาง
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

