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ชือ่ โครงการ

ชือ่ กลุม

พ่เลย้ ง

1

แย้ไมแยแล้ว

วัยใสสายสืบ

นางนภาพร่ฉลูรมั ย์

2

สวนกล้วยรวยรู้

สืบเสาะเลาะรั้ว

นางวนิดา่จานิกร

3

ศึกษาระบบนิเวศสวนแย้

นักอนุรักษ์่RBP

นางนภาพร่ฉลูรมั ย์

4

ระบบนิเวศสวนป่าหน้า
โรงเรียน

นักสืบสายธรรมชาติ

นางสาวสุดารัตน์่ประกอบดี

5

ป่าไม้่นาค้นหา่นาเรียนรู้

มหิงสาสายลุย

นางทัศนีย์่สหวัฒนชาติ

6

ธรรมชาติสร้างชีวิต

รักษ์ธรรมชาติ

นายจักรพงษ์่สุขพราห์ม

7

รมไม้ชายเล

เลโก้กรีน

นายธรายุทธ่ถิ่นกาแบง

8

ทุงหญ้าหลังอาคารทวิภูวดล

มหิงสาตัวจิ๋ว

ดร.ศักรินทร์่จัตุชัย

9

ศึกษาสมุนไพรป่าหลังพิพิธภัณฑ์
บ้านอีสาน

สมุนไพรศึกษา

ดร.ศักรินทร์่จัตุชัย

10

ความหลากหลายของหญ้าตาม
ไปนามา
ทุงนา

นางอํามร่จัตุชัย

11

Vine wood in the forest

นางสาวกชพร่แสงสุรยิ า

12

พันธุ์ไม้ป่ากินได้ในป่าบ้านโกทา ต้อนแลน

นางอํามร่จัตุชัย

13

ศึกษาระบบนิเวศของห้วยบ้าน
คําแก้ว

นางสาวกชพร่แสงสุรยิ า

ยอดนักสืบจิ๋ว

ห้วยละ

โรงเรยน/หนวยงาน
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม่
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม่
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม่
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม่
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม
ละหานทราย
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม
ละหานทราย
องค์การบริหารสวนตําบล
ทุงพอ
โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์
โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์

จังหวัด
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.สงขลา
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

14

สิ่งมีชีวิตในหนองน้ํา

หนองน้ําหรรษา

นางอํามร่จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์

จ.มหาสารคาม

15

สวนพฤกษศาสตร์นารู้

6 สหายสายสืบ

นางสาวกชพร่แสงสุรยิ า

โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์

จ.มหาสารคาม

16

ศึกษาระบบนิเวศในสระน้ําบ้าน
สายธารน้อย
เหลานจั่น

นายศักรินทร์่จัตุชัย

โรงเรียนนาดูนประชา
สรรพ์

จ.มหาสารคาม

17

มะตูมในสวนสมุนไพร

รักษ์มะตูม

นางสาววารุณี่ไวนุขัน

โรงเรียนบ้านเขาจาน

จ.สระแก้ว

18

มารู้จักต้นไกรกันเถอะ

นักอนุรักษ์พิทักษ์ต้นไทร นางสาวพิมพ์ชนุตม์่แก้วพรายตา

โรงเรียนวัดหนองแก
(กลอมวิทยาคาร)

จ.เพชรบุรี

19

ต้นลิ้นฟ้า(ไบรยา)

ต้นกล้านาโบสถ์
พิทยาคม

นายนพประทีป่กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จ.ตาก

20

ต้นมะขามป้อม

เม็ดเลือดสีเขียว

นายนพประทีป่กองสี

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จ.ตาก

21

การศึกษาผีเสื้อบริเวณ scout
land ในโรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

ผีเสื้อ

นางสิรรินทร์่อัศววัฒฑกี

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

จ.เชียงใหม

22

การศึกษาระบบนิเวศบริเวณ
ต้นยูคาลิปตัส่หลังอาคาร่2
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เพชรน้ําเงิน่3 ปี่62

นางลาวัลย์่แหวนเพชร

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

จ.เชียงใหม

23

การศึกษาระบบนิเวศป่ากล้วย่
หลังโรงเรียนสันป่าตอง
เพชรน้ําเงิน 2 ปี่62
วิทยาคม

นางลาวัลย์่แหวนเพชร

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

จ.เชียงใหม

24

การศึกษาระบบนิเวศ่บริเวณ
สวนป่าหลังอาคาร่5

นักสืบน้อยโมริโคโคโร

นายฉัทท์ธวัชฐ์่วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

จ.เชียงใหม

25

การศึกษาระบบนิเวศ่บริเวณ
ป่าไผ่หลังโรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

ป่าไผรั้วน้ําเงิน

นางลาวัลย์่แหวนเพชร

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

จ.เชียงใหม

26

การศึกษาระบบนิเวศ่บริเวณ
SWK เพชรน้ําเงิน
สวนป่าหลังอาคาร่84 พรรษา

นายฉัทท์ธวัชฐ์่วรรณสอน

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

จ.เชียงใหม

27

สํารวจคุณภาพน้ําออกฮู

ละออนแมแจมฮักบ้าน
เกิด

นางสาวดาวเรือง่แสงคํา

โรงเรียนแมแจม

จ.เชียงใหม

28

สํารวจอินทนิล่ถิ่นมวงขาว

สายสืบอินทนิล

นางสาวดาวเรือง่แสงคํา

โรงเรียนแมแจม

จ.เชียงใหม

29

ตามหาผีเสื้อที่ทับทิมสยาม

คนรักษ์ป่า่3018

นางสาวผาสุข่เฉลยผล

โรงเรียนอนุบาลนางรอง
(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

จ.บุรีรมั ย์

30

ดําดี่สีตะโก

ต้นตะโก

นางสาวนิรมล่รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอม
วิทยาคาร่

จ.นครสวรรค์

31

หวาหว้า

หว้าหวาเว้

นางสาวนิรมล่รอดไพ

32

ลีลาวดี(ลีลาเยอะ)

ต้นลีลาวดี

นางสาวนิรมล่รอดไพ

โรงเรียนห้วยน้ําหอม
วิทยาคาร่
โรงเรียนห้วยน้ําหอม
วิทยาคาร่

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

โรงเรียนห้วยน้ําหอม
วิทยาคาร่
โรงเรียนห้วยน้ําหอม
นายชัยยง่เครือภักดี
วิทยาคาร่
โรงเรียนห้วยน้ําหอม
นายชัยยง่เครือภักดี
วิทยาคาร่
โรงเรียนละหานทราย
นายสุเทพ่สหวัฒนชาติ
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
นายสุเทพ่สหวัฒนชาติ
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
นายคมกฤษณ์่เจียมทิพย์
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
นางนิภาภรณ์่แย้มศรี
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
นางสาวศศิปารย์ณิชา่ปุมสันเทียะ
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
นางสาวศศิปารย์ณิชา่ปุมสันเทียะ
รัชดาภิเษก

33

การเวกเด็กเรียน

การเวกน้อยร้อยลีลา

นายชัยยง่เครือภักดี

จ.นครสวรรค์

34

มหัศจรรย์หูกระจง

ต้นหูกระจง

35

ตีนเป็ดน้ําตู้ม

ตีนเป็ดน้ํา

36

สิ่งมีชีวิตที่คาดไมถึง

ดอรานักสํารวจป่า

37

ธรรมชาติรอบตัว

กาสะลอง

38

อนุรักษ์ป่าเพื่อลูกรัชดาทุกคน

กนกศิลปมหิงสา

39

มหิงสารักษ์รักธรรมชาติ

ฮารักษาธรรมชาติ

40

ป่า่(ปา)่นามา

สาวสวนแตง

41

ธรรมชาติสร้างโลก

แมงกะเบี่ย

42

ใต้รมพญาสัตบรรณ

จัสมิน

นางสาวรสซีมา่วาโร๊ะ

โรงเรียนบ้านถนน

จ.ป๎ตตานี

43

อนุรักษ์อินทนิลน้ํา

ป่าไม้ผจญภัย

นางชนชนก่เขียวมงคล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์

จ.กําแพงเพชร

44

Secret of Tabaek (ความลับ
ของตะแบก)

KKRS 401

นางชนชนก่เขียวมงคล

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์
รังสรรค์

จ.กําแพงเพชร

45

ไลเคนในโรงเรียน

ไลเคน

นางสาวนุชมาศ่สวัสดิ์พาณิชย์

46

Mushroom

Mushroom -่team

47

Big Ant

Ant man

48

เอี้ยงน้อยคอยคนชม

นักอนุรักษ์ป๎กษา

นางผาสุก่แดงอําพล

โรงเรียนบ้านบอกะปุง

จ.นครสวรรค์

49

ประดูคูโรงเรียน

ใสเดี่ยวได้หมด

นายศิริพงษ์่แดงอําพล

โรงเรียนบ้านบอกะปุง

จ.นครสวรรค์

50

มะเฟืองเปรี้ยวหวาน

เด็กดีสระศรีเจริญ

นายเจริญ่ตาดี

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

51

ศึกษาระบบนิเวศน้าํ ในบอน้ํา
สาธารณะอําเภอธัญบุรี

5 สหายหัดบิน

นางขวัญชีวิต่นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

52

ศึกษาการเจริญเติบโตของไล
เคนในลานธรรมะ

Team Worko

นางขวัญชีวิต่นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์

โรงเรียนปอพานพิทยาคม่
จ.มหาสารคาม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม่
นางสาวนุชมาศ่สวัสดิ์พาณิชย์
จ.มหาสารคาม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม่
นางสาวนุชมาศ่สวัสดิ์พาณิชย์
จ.มหาสารคาม
รัชมังคลาภิเษก

53

ศึกษาระบบนิเวศในพฤกษา่
8/2

มะนาวแพงมาก

นายยงยุทธ่นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

54

น้ําใสชีวิตสุขสันต์

อิหยังวะ

นายยงยุทธ่นุชบัว

โรงเรียนธัญรัตน์

จ.ปทุมธานี

รําแพน่แดนเมษา

นายชาคริต่เดชโยธิน

โพธิสัตว์สบัดโชค

นายชาคริต่เดชโยธิน

สามเณรปลูกป๎ญญา

นางกันทิมา่จารุมา

55
56
57

มหิงสาสายสืบอนุบาล
มหาสารคาม
มหิงสาสายสืบอนุบาล
มหาสารคาม
ตามหาเสี้ยวดอกขาวของชาว
นาน

โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระธาตุแชแห้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระธาตุแชแห้ง

จ.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
จ.นาน

58

ไผยักษ์่แหงอาณาจักรนาน

หนอไผ

นางกันทิมา่จารุมา

59

อโศกอินเดีย

อโศกทองกวาว

วาที่ร้อยตรีวรัญํู่เรือนคํา

โรงเรียนทุงกว๋าววิทยาคม่ จ.ลําปาง

60

ทองกวาว

Welcome to palas

วาที่ร้อยตรีวรัญํู่เรือนคํา

โรงเรียนทุงกว๋าววิทยาคม่ จ.ลําปาง

นางสรัญญา่เรือนคํา

โรงเรียนทุงกว๋าววิทยาคม่ จ.ลําปาง

นางสรัญญา่เรือนคํา

โรงเรียนทุงกว๋าววิทยาคม่ จ.ลําปาง

61
62

หูกวาง่สรรพคุณและประโยชน์
T.W.S 302
ของต้นหูกวาง
ต้นฮักหลวง่(รักใหญ)่พรรณไม้
มากประโยชน์่แฝงคุณคา
ฮักหนา
วัฒนธรรมไทย

จ.นาน

63

นักสืบป่าสัก

นักสืบป่าสัก

นางสรัญญา่เรือนคํา

โรงเรียนทุงกว๋าววิทยาคม่ จ.ลําปาง

64

แมลงปอ่สระน้ําโรงเรียน
ทุงกว๋าววิทยาคม

นักสืบแมลงปอน้อย

วาที่ร้อยตรีวรัญํู่เรือนคํา

โรงเรียนทุงกว๋าววิทยาคม่ จ.ลําปาง

65

มะขามแอนด์เดอะแก๊งค์

PCT (พีซีที)

นางสาวแววดาว่รู้เพียร

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลําปาง

66

อนุรักษ์ต้นหมาก

Real Dream

นางสาวแววดาว่รู้เพียร

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลําปาง

67

สํารวจกล้วยเถื่อนในโรงเรียน

มหิงสาวัยใส

นางสาววนิดา่บัวแก้ว

68

สํารวจต้นศรีตรัง่ต้นไม้ประจํา
จังหวัดตรัง

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาววนิดา่บัวแก้ว

69

มหัศจรรย์ไผน้ําเต้าในโรงเรียน

มหิงสาน้อยตามรอย
สิ่งแวดล้อม

นางสาววนิดา่บัวแก้ว

70

Redhead

Brain strom

นายพีรพัฒน์่เฮิงโม

71

Macarthurs Palm

Youth of T.W.

นายพีรพัฒน์่เฮิงโม

72

Barometer Bush อัศจรรย์
ดอกไม้พยากรณ์

Power of Science

นายพีรพัฒน์่เฮิงโม

โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

73

ใบเตย

sixpack

นางสาวมาลิน่ลูกอินทร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์

จ.นครสวรรค์

โรงเรียนยานตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนยานตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนยานตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์

จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.ตรัง
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์

74

มะลิ

6IX

นางสาวมาลิน่ลูกอินทร์

75

ต้นมะขาม

Phoebe

นางสาวมาลิน่ลูกอินทร์

76

มะตูม

มะตูมตุมโบ๊ะ

นายพันธ์ศักดิ์่สืบเชื้อ

77

กระดุมทองเลื้อย

gold forest buffalo

นายพันธ์ศักดิ์่สืบเชื้อ

78

อนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นบ้านคลอง
จรเข้ใหญ

ปลาซิวปลาสร้อย

นายคุณวุฒิ่แสวงธรรม

79

ยิ่งรู้จัก่ยิ่งรักผัก

เกงกินผัก

นางธลิตา่ศิรินุพงศ์

80

ไม้มผี ล่คนมีอาหาร

ชอบผลไม้

นายอนันต์่ศิรินุพงศ์

81

สมุนไพรในโรงเรียน

ALL WELL BEING

นายอานนท์่สืบสังข์

82

สนน้อยร้อยลีลา

DREAM

นางสาวณิศาบุษย์่ภัครพาณิช
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์
พงศ์

83

กระรอกน้อยคอยรักษ์

กระรอกน้อย

นางศิริพรรณ่ศิริบญ
ุ นาม

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

84

มหิงสารักษ์กระท้อน

6 สาวสดใส่ใสใจต้น
กระท้อน

นางอรอนงค์่เดชโยธิน

โรงเรียนผดุงนารี

จ.มหาสารคาม

85

สืบสานกล้วยน้อย

The moon

นายอภิชาติ่ถูสินแกน

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

86

อนุรักษ์นมควาย

The sun

นายอภิชาติ่ถูสินแกน

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

87

ศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์หมักมอ

The Queen

นายอภิชาติ่ถูสินแกน

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

จ.ร้อยเอ็ด

88

ศึกษาสัตว์ในนาข้าว

แมลงปอ

นางพัชราภรณ์่วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แมฮองสอน

89

ศึกษาต้นอัญชัญ

อัญชัญ

นางพัชราภรณ์่วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แมฮองสอน

90

ศึกษาต้นน้ํานมสาสี่

นักสืบน้อย

นางพัชราภรณ์่วิมาลัย

โรงเรียนบ้านในสอย

จ.แมฮองสอน

91

หมอนน้อยชาววัง

หมอนน้อยชาววัง

นางสุพัตรา่ดวงเกษมสุข

โรงเรียนวัดวังกะจะ

จ.ฉะเชิงเทรา

92

มหิงสาพาอนุรักษ์

จันตระการตา

นางสุพัตรา่ดวงเกษมสุข

โรงเรียนวัดวังกะจะ

จ.ฉะเชิงเทรา

93

รวมกันอนุรักษ์ต้นขาไก

ขาไกอยาให้ใครมาหยาม นางพัชรี่แอหลัง

โรงเรียนยานตาขาว
รัฐชนูปถัมภ์

จ.ตรัง

โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
(เลื่อนประชาคาร)
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
(เลื่อนประชาคาร)

จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.สมุทรปราการ
จ.สงขลา
จ.สงขลา

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ิิิิิิิิระยะเวลาิ6ิเดิือนิ
ลาดับ
ท่
1

ชื่อโครงการ
มหัศจรรย์ผักกูด

ชื่อกลุม
มหิงสาวัยใส

พ่เลย้ ง
นางชนาภัทร่โมรีชาติ

โรงเรยน
โรงเรียนบ้านบอแก้ว

จังหวัด
จ.เชียงใหม

ิิิิิิิระยะเวลาิ12ิเดิือนิ
ลาดับ
ท่
1
2

ชือ่ โครงการ

ชือ่ กลุม

พ่เลย้ ง

โรงเรยน

จังหวัด

ระบบนิเวศของเขารอยเสือ

พยูนน้อยทองป่าใหญ

นายนิกร่วงษ์คํา

่-

จ.นครสวรรค์

ต้นปรงยืนหยัดเพื่อเขารอย
เสือ

ลากขาขึ้นภูเขา

นางสุวรรณี่พรหมประสิทธิ์

โรงเรียนตาคลีประชา
สรรค์

จ.นครสวรรค์

โรงเรยน/หนวยงาน

จังหวัด

ิิิิิิิิ
ิิิิิิิิพ่เลย้ งใหมิ:ิฝึกอบรมิ
ลาดับ
ท่
1

ชื่อโครงการ

ชื่อกลุม

พ่เลย้ ง

มหิงสาน้อยร้อยดวงใจ

มหิงสารักษ์ป่า

นางจุฬารัตน์่สงสุกแก

2

มหิงสารักษ์น้ํา

มหิงส์สาวสืบ

นางหัทยา่มีพวงผล

3

มหิงสารักษ์โลก

มหิงส์หนุมสายสืบ

นางหัทยา่มีพวงผล

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่

พ่เล้ยงใหมิิ:ิคิูขนานิ(มิเยาวชน)

ลาดับ
ท่

ชือ่ โครงการ

ชือ่ กลุม

พ่เลย้ ง

โรงเรยน/หนวยงาน

จังหวัด

1

มหัศจรรย์ต้นขีเ้ หล็ก

นักสืบตัวน้อย

นางสาวพนิดา่โพธิ์ทอง

โรงเรียนบ้านบอกะปุง

จ.นครสวรรค์

2

มหัศจรรย์ยานาง่พันเลื้อย

แสบซา

นางสาวนาฏนรินทร์่กระนัย

โรงเรียนบ้านบอกะปุง

จ.นครสวรรค์

3

สักทองของไทย

อนุรักษ์สักทอง

นางสาวจริญา่ทองนุน

โรงเรียนบ้านบอกะปุง

จ.นครสวรรค์

4

ชะมวงพรรณไม้ข้างบ้าน

มหัศจรรย์

นางสาวพนิดา่มาโต

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

5

จันผา่ไม้มงคล

พลังสามัคคี

นายกมลศักดิ์่นราจุล

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ

จ.สุพรรณบุรี

6

นักสืบน้อยตามรอยปลาโทง

Spy่of่่Ecology

นางสาวจีรนันท์่ศุภวัฒน์วงศ์

โรงเรียนบ้านบุโบย

จ.สตูล

7

ของขวัญจากผืนป่า

รักษาธรรมชาติ

นางอุทัยวรรณ่คุณวงค์

8

เพชรน้ําเงิน่1่ปี่62

นางศรีไพร่มาเขียว

9

การศึกษาระบบนิเวศ่สวนป่า
ศูนย์วัฒนธรรม่
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
มหิงสาก็อด

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม
จ.บุรีรมั ย์
ละหานทราย
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม่ จ.่เชียงใหม

เทพซานารัก

นายทักษิณ่หอมหวน

10

มหิงสา่Jungle

sixgoneb

นายทักษิณ่หอมหวน

11

ปลวกจอมพลัง

ซุปเปอร์แมน

นางสาวศศิธร่สายวัน

12

สวนหยอมหน้าอาคาร่3

มดน้อย

นางเขมิกา่วงเวียน

13

มหิงสาชาวดอย

โป๊ะพอคี

นายมาโนช่ดวงเกษมสุข

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
โรงเรียนปอพานพิทยาคม่
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
ศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา่"แมฟ้าหลวง"่
บ้านโป๊ะพอคี่
กศน.ทาสองยาง

จ.บุรีรมั ย์
จ.บุรีรมั ย์
จ.มหาสารคาม
จ.บุรีรมั ย์
จ.ตาก

ิิิิิิิิิิิิพ่เล้ยงใหมิิ:ิคิูขนานิ(ไมิมิเยาวชน)
ลาดับ
ท่ิ

ชือ่ โครงการ

ชือ่ กลุม

พ่เลย้ ง

โรงเรยน/หนวยงาน

จังหวัด

1

สิ่งมีชีวิตที่คาดไมถึง

ดอรานักสํารวจป่า

นางสาวกฤษณา่ไสยาศรี

โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก

จ.บุรีรมั ย์

2

มหิงสาพาอนุรักษ์

จันตระการตา

นางสาวธีราภรณ์่ธุยะวัฒน์

โรงเรียนวัดวังกะจะ

จ.ฉะเชิงเทรา

3

พันธุ์ไม้ป่ากินได้ในป่า
บ้านโกทา

ต้อนแลน

นางสาวกมลรัตน์่่สีหาบุญทอง

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จ.มหาสารคาม

ทั้งนีก้ รมสง่่เสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม่จะดําเนินการจัดสง่่ชุ่ดคู่มือโครงการมหิงสาสายสืบ่ข่้อเสนอแนะเพิ่มเติม่และของที่
ระลึกให้กบั กลุ่มเยาวชนต่อไป

