
ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ 
เร่ือง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบท่ีผานเกณฑการประเมินโครงการประจําป 2557  

 
ตามที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดเปดรับขอเสนอโครงการมหิงสาสายสืบ ประจําป 2557 โดยเปดรับขอเสนอ
โครงการทั้ง 3 ระดับคือ มหิงสาสายสืบ 12 เดือน มหิงสาสายสืบ 6 เดือน มหิงสาสายสืบ 3 เดือน น้ัน 

บัดน้ี ครบรอบการดําเนินโครงการประจําปแลว จงึขอประกาศรายช่ือกลุมที่ผานเกณฑการพจิารณา
การประเมินโครงการและผลงาน และมสีิทธ์ิเขารับ “รางวัลแหงความภาคภูมิใจ ประจําป 2557”  

 
 

ระยะเวลา 3 เดือน 
ลําดับ 
  ท่ี       ชื่อโครงการ         ชื่อกลุม        พ่ีเลี้ยง       โรงเรียน       จังหวัด 
1 โครงการสรรพชีวิตในสวนปา mushroom and mushroom นายสุเทพ สหวัฒนชาติ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย 
2 มหิงสาตะลุยแดนวิหค วิหคปกษา นายสุเทพ สหวัฒนชาติ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย 
3 นักสืบปดทองหลังพระ Your Garden นายยุทธการ เหมกุล โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย 
4 ตามหาเธอแมงกะเบ้ีย ควายปาดําดิน นางสาวบุษมาศ ธาตุไพบูลย โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
    ละหานทราย  
5 อนุรักษปลาในหนองปลาอีด สวนปา นางสาวผาสุก เฉลยผล โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
    ละหานทราย  

 6 นกนอยในพงไพร ไมใกล มหิงสาเด็กแนว โคกใหม นางสาวผาสุก เฉลยผล         โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
 ไมไกลอยูในโรงเรียน   ละหานทราย 

 7 มากมายเผาพันธุ  สายน้ําแหงรัก นางสาวสุดารัตน รัตนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
 ผูกพันในโรงเรียน   ละหานทราย   
8 ทุงนานี้มีอะไร นักสืบตัวนอย นางสาวสุดารัตน รัตนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
    ละหานทราย  
9 ตามหาพ่ีมากขา นักสํารวจตัวจิ๋ว นางสาวสุดารัตน รัตนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
    ละหานทราย  
10 พืชสมุนไพรในโรงเรียน มหิงสาใบเขียว นางทัศนีย สหวัฒนชาติ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
    ละหานทราย  
11 หลากหลายหนาตา..8ขา  แมงมุม Spider นางทัศนีย สหวัฒนชาติ        โรงเรียนอนุบาลโคกใหม  จ.บุรีรัมย 
             ละหานทราย  
12 มหิงสาสายสืบ 6 จิ๋วจอมซา นางสาวสุพัตรา คําเพราะ โรงเรียนบานหมากแหนง จ.อุบลราชธาน ี
13 มหิงสาสายสืบ หวยดํารง กวนโอย นางสาวสุพัตรา คําเพราะ โรงเรียนบานหมากแหนง จ.อุบลราชธาน ี
14 แมลงในโรงเรียน แมลงอนุบาล นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก 
15 ไมประดับ ตนหมาก นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก 
16 ไมดอก ผีเสื้อนอย นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก 
17 รวมใจอนุรักษน้ําตาอางทอง จี๊ดจาด..กับเด็กตรัง นางอารี บัวฝาย โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 
18 ฟกขาว Momordica  นางสาวมาลิน ลูกอินทร โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ จ.นครสวรรค 
19 ไมกินได แคเมืองระแหง นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก 
20 เห็ดบานฉัน เห็ดมหัศจรรย นายคุณวุฒิ แสวงธรรม โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร จ.สมุทรปราการ 
21 มหัศจรรยโพธ์ิเงินโพธ์ิทอง รักษทองถ่ิน นายคุณวุฒิ แสวงธรรม โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร จ.สมุทรปราการ 
22 หาดทรายเขียวชอุมดวย 
 กลุมผักบุงทะเล เอะ นี่หรือผักบุงทะเล นางพรรณี พรหมมี โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ จ.ตรัง 
23 จามจุรีสระศรีเจริญ มะขามปอม นายเจริญ ตาดี โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี 
24 มะเด่ือ สมเปร้ียวมะนาวหวาน นายเจริญ ตาดี โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี 
25 สระบัวหรรษา The winner นางสาวนริศรา ปญเฉลียว โรงเรียนปาแดดวิทยาคม จ.เชียงราย 
26 ดอกกาน ดอกกาน นายสมจิตร ประดิษฐ โรงเรียนหมูบานตัวอยาง จ.ตาก 



27 มหิงสาสายสืบ สมเปร้ียว นางสาวชยาภัสร พรหมทา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ 
28 อนุรักษชายฝงทะเล แปดสหาย พิทักษชายหาด นายศักด์ิชัย ครุฑไชยันต โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ 
29 ศึกษาตนขลูในปาชายเลน เด็กข้ีคุยตะลุยดงขลู นางเพียงใจ เท่ียนสงรัศมี โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ 
30 ศึกษาตนกลอยในปายางนา มหิงสาตามหากลอย นางพเยาว นกะพันธุ โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ 
31 จิตอาสารักษปา มหิงสาตามหาตนหม ี นางปราณี สงเสริม โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ 
32 ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

ในชุมชนโดยใชไลเคน มหิงสาตามหาไลเคน นางเยาวนารถ วงศเรือง โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ 
33 เด็กรักษนกบานทาขาม มหิงสาดูนก นางพรรณี คชโกศัย โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ 
34 ยางนาสูประชาอาเซียน หินกลิ้ง นายศักรินทร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
35 ศึกษาบัวแดง one tow Three นางอํามร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
36 การสํารวจไมพยุง การสํารวจไมพยุง นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
37 ผือหนองสิบ ผือนอยหนองสิบ นายศักรินทร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
38 คืนลําดวนสูชุมชน canny Gang นายศักรินทร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 

 

ระยะเวลา 3 เดือน (รอบ 2) 
ลําดบั 
ที ่ ชือ่โครงการ ชือ่กลุม่ พีเ่ลีย้ง โรงเรยีน จังหวดั 
1 ศึกษาสมุนไพรบานไมรูโรย 18 - นายอภิชาติ ถูสินแกน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.รอยเอ็ด 

ปาสวนพฤกษศาสตร  
2 ศึกษาสมุนไพรวาน อนุรักษสมุนไพร นายอภิชาติ ถูสินแกน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.รอยเอ็ด 

ตูบหมูบในสวนพฤกษศาตร วานตูบหมูบ  
3 ระบบนิเวศในสวนมะมวง exofan แดนมหิงสา นางขวัญชีวิต นุชบัว โรงเรียนธัญรัตน จ.ปทุมธาน ี
4 หมอดินนอย 

พัฒนาดินเสื่อมโทรม อาลาเร นักสํารวจ นางขวัญชีวิต นุชบัว โรงเรียนธัญรัตน จ.ปทุมธาน ี
5 พัฒนาบอน้ํารวมใจ ปลาดุก ดึก ด้ึย นางขวัญชีวิต นุชบัว โรงเรียนธัญรัตน จ.ปทุมธาน ี
6 พืชพรรณหรรษาพาชม ชื่นชม นางสาวพิมพ ปทอง โรงเรียนธัญรัตน จ.ปทุมธาน ี

สวนพฤกษศาสตร  
7 ไมมะคานารู รักษหวยทม นางพัชรา ออนอัฐ โรงเรียนบานหวยทม จ.อํานาจเจริญ 
8 ไมพะยูงล้ําคา(ไมพยูง) รักสิ่งแวดลอม นางพัชรา ออนอัฐ โรงเรียนบานหวยทม จ.อํานาจเจริญ 
9 หวยทมรวมใจ รักน้ํา   หวยทมรวมพลัง นางพัชรา ออนอัฐ โรงเรียนบานหวยทม จ.อํานาจเจริญ 

รักษหนองสิม  
10 ดอกจานบานเรา ดอกจาน นางสาววารุณี ไวนุขัน โรงเรียนบานเขาจาน จ.สระแกว 
11 เร่ืองของกลวย กานกลวย นางสาววารุณี ไวนุขัน โรงเรียนบานเขาจาน จ.สระแกว 
12 มหิงสาสายสืบ สายสืบนอยเจาะลึก  นางอรอนงค เดชโยธิน โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม 
  เครือตดหมา  
13 มหิงสารักพันธุไม (มะ)เกลือหวานน้ําตาลเค็ม นางอรอนงค เดชโยธิน โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม 
14 มหิงสารักพันธุไม ตามหากระเชาสีดา นางอรอนงค เดชโยธิน โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม 
16 มหิงสาสายสืบ ไรเบอร่ีเดอะฟวแอน นางพิมจันทร กองส ี โรงเรียนบานแมระมาดนอย จ.ตาก 
  แมระมาดนอย  
17 มหิงสาสายสืบ Mearamadnois school นางพิมจันทร กองส ี โรงเรียนบานแมระมาดนอย จ.ตาก 
18 มหิงสาสายสืบ The tree นางพิมจันทร กองส ี โรงเรียนบานแมระมาดนอย จ.ตาก 
19 ผักกูด มหิงสาตนกลาสีขาว 5 นายนพประทีป กองสี โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จ.ตาก 
20 ผักหนาม (เกาปอ) มหิงสาตนกลาสีขาว 6 นายนพประทีป กองสี โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จ.ตาก 
21 ปลาซิว จิ๋วแจว มหิงสาตนกลาสีขาว 7 นายนพประทีป กองสี โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จ.ตาก 
22 สายสืบสมอ มหิงสาตนกลาสีขาว 8 นายนพประทีป กองสี โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จ.ตาก 
23 สมุนไพรในปาชุมชน เยาวชนตําบลนาโบสถ นายนพประทีป กองสี โรงเรียนนาโบสถพิทยาคม จ.ตาก 

บานทาทองแดง  
24 อนุรักษพันธุหมอน บุพชาติกลางทุง นายวิทยา นนทนภา โรงเรียนบานเตาบา จ.มหาสารคาม 
25 มหัศจรรยกิ้งกา หนุมนอยวัยซา นางกาญจนา วิชานนท โรงเรียนบานเตาบา จ.มหาสารคาม 



26 ตนคูณของเรา หญิงสาวพราวเสนห นางกาญจนา วิชานนท โรงเรียนบานเตาบา จ.มหาสารคาม 
27 พืชใหญใจดี พืชใหญใจดี นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก 
28 ผํา พรํ่าเพร่ือ นายพันธศักด์ิ สืบเชื้อ โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค 
29 มหิงสาสายสืบ mushroom team นางสาวนุชมาศ สวัสด์ิพาณิชย โรงเรียนปอพานพิทยาคม  จ.มหาสารคาม 
        รัชมังคลาภิเษก  
30 ศึกษาพรรณไม Green Plants นางสาวนุชมาศ สวัสด์ิพาณิชย โรงเรียนปอพานพิทยาคม  จ.มหาสารคาม 
        รัชมังคลาภิเษก  
31 สํารวจระบบนิเวศ  Number one นางพนิดา แกวมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 

ในสวนปาเฉลิมพระเกียรติ   
32 ลานโพธ์ิ ลานศึกษา แกงซามหิงสาสายสืบ TWK นางพนิดา แกวมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 
33 ชีวิตลุมน้ําอิง สายลับ สายน้ํา นางพนิดา แกวมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 
34 พฤกษาพาเพลิน Fruit garden T.W.K นางพนิดา แกวมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 
35 สระคือสรรพ Buffalo Detective TWK. นางพนิดา แกวมาลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย 
36 ชะแวบดูนา พระเกี้ยวนอย นางสาวพรพิมล บูรณศิริ โรงเรียนเตรียมอุดม จ.อุตรดิตถ 

    ศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ  
37 นกอีแจวราชินีแหงทุงบางพลี นกสวยคนนารัก นายคุณวุฒิ แสวงธรรม โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร จ.สมุทรปราการ 
38 ตามหาต๊ักแตนยอดนักสู เด็กยอดนักสู นายคุณวุฒิ แสวงธรรม โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร จ.สมุทรปราการ 

(ต๊ักแตนตอยมวย)  
39 ชายเลนบานฉัน หิรัญญิการ น.ส.ณิศาบุษย ภัครพาณิชพงศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ 
40 เขาชองกระจก คิงคอง น.ส.ณิศาบุษย ภัครพาณิชพงศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ 
41 ไมไผในทองถ่ิน ไมซาง นางพัชราภรณ วิมาลัย โรงเรียนบานในสอย จ.แมฮองสอน 
42 ลูกขามชายเลน ลูกขามนอยรวมพลัง นางสาวฝารีดะ สุวาหลํา อบต.ทาแพ จ.สตูล 
43 ดอยสะเก็น  We can find นายจุลดิษฐ วีรศิลป โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย 
 ปากลางเมืองเชียงราย  
44 รักษดอยสะเก็น สวยรักษโลก นายจุลดิษฐ วีรศิลป โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย 
45 ดอยสะเก็น  ชีวิตติด  นางจันทนา วีรศิลป โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 
 ปอดของคนเชียงราย EN (environment, Nature)     
46 มหัศจรรยแหงปา"ดอยสะเก็น" สวัสดีคะ นางจันทนา วีรศิลป โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 
47 ตนมะหาด(หวยวังยาง)  ควายปาตนกลา นายรุสลาม มะแซ อบต.ทาแพ จ.สตูล 
  รักษบานเกิด  
48 ลําดวนชวนดม   Mahingsa     นางสาวนพมาศ โสบุญ โรงเรียนชุมชนบานหนองแสง จ.อุบลราชธาน ี
49 ศึกษาวานตูบหมูบ     มหิงสาคลาสโนวา  นางสาวนพมาศ โสบุญ โรงเรียนชุมชนบานหนองแสง จ.อุบลราชธาน ี
50 คนหาหญารีแพร  สมาคมคนรักรีแพร  นางสาวนพมาศ โสบุญ โรงเรียนชุมชนบานหนองแสง จ.อุบลราชธาน ี
51  ตามหาน้ําเตานอย มหิงสา Love plant นางสาวนพมาศ โสบุญ โรงเรียนชุมชนบานหนองแสง อุจ.บลราชธาน ี
52  ผีเสื้อในร้ัว คส.      Buterfly นางสุพิชญนันท พวงประทิน โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร จ.สระแกว 
53  พันธุกลวยไมในโรงเรียน ตะลุยแดนสายสืบ นางสุพิชญนันท พวงประทิน โรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคาร จ.สระแกว 
54 Thumbelina นางฟารักน้ํา     Thumbelina นางฟารักน้ํา นางสาวสุจิตรา นอยศรี โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา จ.ขอนแกน 
55  “พลวง”รวมอนุรักษ            อนุรักษนอย นางสาวสุจิตรา นอยศรี โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา จ.ขอนแกน 
  อัศจรรยหรรษา   
56  ตามหา “หญาฮ๋ียุม”            8 ผูพิทักษ นางสาวสุจิตรา นอยศรี  โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา   จ.ขอนแกน 
57  ตนสน                             มหิงสาอนุรักษผืนปา นางพรรณทิพา วิไลพรหม   โรงเรียนตราษตระการคุณ   จ.ตราด  
58  ตนไมแสนสุข(ใตรมจามจุรี)     Tree (ตนไมท่ีเปนท่ีหนึ่ง) นางพรรณทิพา วิไลพรหม   โรงเรียนตราษตระการคุณ    จ.ตราด 
59 ตนไมท่ีใหญโตรักษาไวดวยมือเรา รวมสานตอตนไมไทย นางพรรณทิพา วิไลพรหม   โรงเรียนตราษตระการคุณ  จ.ตราด 
60 อัญชันหรรษา อัญชัน นางสาวชยาภัสร พรหมทา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ 
61 นานาประโยชน  Intelligent  นางสาวชยาภัสร พรหมทา โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ 
 มะมวงหินมะพานต Child seson 2   
62 มหิงสาอนุรักษปาตนน้ํา ควายนอยในปาใหญ นายวิชาญ ยาวิชัย โรงเรียนปงแสนทองวิทยา จ.ลําปาง 
63 น้ําตกน้ํายาง สายธารแหงชีวิต มหิงสา@ศิลาเพชร นางสาวจงรักษ ใหมคํา โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค จ.นาน 
64 มอนผาขาว ธรรมชาติท่ีรัก นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
65 วัดถํ้า Green gen IT นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
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66 โครงการมหิงสา IT  Dragon five นางสาวหนึ่งฤทัย ลําดวง โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
สํารวจมอนพระธาตุจอมคีรี  

67 การทําฝายชะลอน้ํา พิชิตธรรมชาติ วาท่ีรอยตรีวรัญู เรือนคํา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จ.ลําปาง 
68 มหัศจรรยไลเคน Lichennie วาท่ีรอยตรีวรัญู เรือนคํา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จ.ลําปาง 
69 สืบสายพันธุดอกเอื้อง เอื้องคํา วาท่ีรอยตรีวรัญู เรือนคํา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จ.ลําปาง 
70 อนุรักษเจาตนตึงตองปา ตองตึง วาท่ีรอยตรีวรัญู เรือนคํา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จ.ลําปาง 
71 สมอไทยพืชมหัศจรรย บานะ วาท่ีรอยตรีวรัญู เรือนคํา โรงเรียนทุงกวาววิทยาคม จ.ลําปาง 
72 สมุนไพรเขาเขียว โอเฮิรบ (O Herb) น.ส.ณัฏฐกันย วรวงษ โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค 
73 ไลเคนหรรษา สืบสานอนุรักษธรรมชาติ น.ส.ณัฏฐกันย วรวงษ โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค 
74 แมงมุงเพ่ือนฉัน Super Spiderman น.ส.ณัฏฐกันย วรวงษ โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค 
75 สายสืบแมวัง นักสืบสายน้ํา นางแววดาว ยาวิชัย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จ.ลําปาง 
76 สายน้ําแหงชีวิต มหิงสานอย นางแววดาว ยาวิชัย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จ.ลําปาง 
77 มหัศจรรยไมพยุง กวางขาว นายธนิพัฒน ชินออน   จ.ขอนแกน 
78 ระบบนิเวศฝาย บ๊ิก คาราบาว นายธนิพัฒน ชินออน   จ.ขอนแกน 
 วัดพระพุทธบาทเขานอย  
79 หนูนอยตามรอยตุน หนูนอยนักอนุรักษ นางณัฐธีราทิพย ชินออน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแกน 
80 ไผสารพัดประโยชน The star ksw นางณัฐธีราทิพย ชินออน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแกน 
81 เพ่ือนไผ ใยชีวิต ดอกหญาดอย นางสาวศิริกุล จินดาเพชร โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม จ.ตาก 
82 โตยฮอยฝายกนบาตร Follwing the  นางฉวีวรรณ พานธงรักษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลําปาง 
  wild buffaloes  
83 โตยฮอยผอตนสารภีน้ํา สาวนอยแอวหวย นางฉวีวรรณ พานธงรักษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลําปาง 
84 โตยผอตนมะกาด สายสืบรุนใหม ใจอนุรักษ นางฉวีวรรณ พานธงรักษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลําปาง 
85 มานไทรยอย ไทรสามัคคี นางอารี บัวฝาย โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 
86 โครงการสํารวจหนองเตา คลื่นลมในสายน้ํา นางอารี บัวฝาย โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง 
87 ราปน at บุโบย C.P 8 พิทักษราปน นางสาวรสซีมา วาโระ โรงเรียนบานบุโบย จ.สตูล 
88 สมุนไพรปาชายเลน 8 ผูพิทักษอนุรักษสมุนไพร นางสาวรสซีมา วาโระ โรงเรียนบานบุโบย จ.สตูล 
89 ปาชายหาด สาระพี ทะเล นางสาวรสซีมา วาโระ โรงเรียนบานบุโบย จ.สตูล 
90 The body spider Fantastic spider นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
91 พืชถ่ินเดียวเขาหินปูน รักษนะเขาหินปูน นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
92 โครงการสํารวจสมุนไพร P.O.N love forest park นายคลาย มะกล่ําเทศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
93 สํารวจและศึกฟอสซิลฟล  Fusulind Junior นางสาวเสาวลักษ นิ่มตลุง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 

ซูลอนิตบนเขาหินปูน  
94 สมุนไพรไมเลื้อย ไมทรงพลัง นางสาววศิณี วรวงษ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
 (ฮอสะพานควาย)  
95 สมุนไพรพืชปาผาหินปูน ผาหินปูน นางสาวภัทรภร เผยกลิ่น โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 

(กวาวเครือขาว)  
96 สมุนไพรไมกินได หมอยานอย นางสาวอรอุมา ภิญโญมหากุล  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
97 สมุนไพรใตดิน เพชรในตรม นางกนกภรณ นิลสุนธิ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
98 สมุนไพรไมยืนตน(จันทรแดง) ไมจันทรแดง นางภัทรธิราภรณ เบญจมาภา  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค จ.นครสวรรค 
99 สิ่งเล็กๆท่ีเรียกวา "สาย" เยาวชนคนอนุรักษ "สาย" นางพัชรี แอหลัง โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
100 Trees school พลิกพ้ืนตนไม Y.P. Science math นางพัชรี แอหลัง โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
101 อนุรักษปลาลายเสือ  Smoothty zany นางพรรณณี พรหมมี โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 

ฟนฟูตนน้ําลําธาร  
102 อนุรักษหอยปะ นักอนุรักษปกปกหอยปะ นางพรรณณี พรหมมี โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
103 วิถีชีวิตแหงบานสีดาวเรือง เยาวชนนักสืบ นางสาววนิดา บัวแกว โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
104 น้ําตกนานตํานานแหงผืนปา นักสืบสายลับพิทักฺษโลก นางสาววนิดา บัวแกว โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
105 สํารวจปาไม เดอะหนานสะตอเช็คอิน นางสาววนิดา บัวแกว โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
106 โกงกางสรางสุข นักอนุรักษปาโกงกาง นางสาววนิดา บัวแกว โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมย จ.ตรัง 
107 ตามลาหาสิ่งมีชีวิต มหิงสาตะลุยปาใหญ นางกันทิมา จารุมา โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข จ.ตรัง 
 ในปาใหญตะลุย 2 แพรก ดินแดน 2 แพรก   



108 สํารวจความหลากหลาย เงาะปา นางกันทิมา จารุมา โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข จ.ตรัง 
ทางชีวภาพพ้ืนท่ีปาหมูบานซาไก  

109 สํารวจระบบนิเวศปายางนา ทองไปในปายางนา นางกันทิมา จารุมา โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข จ.ตรัง 
110 สํารวจระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  กบไรกะลา นางกันทิมา จารุมา โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข จ.ตรัง 

ภายในและภายนอกถํ้าเขาชางหาย  
111 ตามลาหาสิ่งมีชีวิต เพลินใจในลําหวย นางกันทิมา จารุมา โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข จ.ตรัง 

ในลําหวยใสขุดหิน  
112 ลูกใตใบพืชมหัศจรรย มหิงสาตากฟาวิชาประสิทธ์ิ นางมาลิน ลูกอินทร โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธ์ิ จ.นครสวรรค 
113 แมงกุดจี่ พิทักษรักแมลง นางสาวกัลยณัฎ แสงสุริยา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
114 อนุรักษแคปา The Greens นางสาวกัลยณัฎ แสงสุริยา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
115 อนุรักษสายพันธดอกขะเจียว ดอกขะเจียวไทย นางอํามร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
116 พันธุผีเสื้อ Butterfly นางอํามร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
117 ชีววิทยาของผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อนอย นายชิด วงคใหญ โรงเรียนพนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 
    "พนมอดุลวิทยา"  
118 ลักษณะทางพฤศาสาตร พนมอดุล นางสุกัลยา วงคใหญ โรงเรียนพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

ของตนกระเชาถุงทอง   "พนมอดุลวิทยา" 
119 ทองกวาวริมทุง 7 ชีวิตพิชิตสิ่งแวดลอม นางวังบัวบาน วิชานนท โรงเรียนบานเตาบา จ.มหาสารคาม 
120 มหิงสาสายสืบ ป 9 SEA CUCUMBER  นางสาวอรนุช แกววิเศษ โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
  ไมสวยแตเลาใจ  
121 มหิงสาสายสืบ "หอยชักตีน"  นายกษิดิศ ศรีหมุน โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
  ทําไมตองชักตีน  
122 อนุรักษ พันธุไมพ้ืนเมือง มหิงสา วัยทีน นายอภิชาติ ถูสินแกน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.รอยเอ็ด 
123 กุงเคยฟรุงฟร้ิง "ลุยทะเลลากกุงเคย" นางสาวภัควดี ชูทุงยอ โรงเรียนบานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ) จ.ประจวบคีรีขันธ 
124 อนุรักษ จอ-อา-กอ-จาก นักสํารวจรุนจิ๋ว อิๆ นางสุพัฒนา หวลวงค โรงเรียนบานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ) จ.ประจวบคีรีขันธ 
125 ปลูกปาตนยูคาลิปตัส แปดสหายตะลุยปา นางสาวสุวิมล ชวยรัติแกว โรงเรียนบานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ) จ.ประจวบคีรีขันธ 
126 อนุรักษมวนพล ู มหิงสาชวยหอยมวนพล ุ นางสาวมัลลิกา แซอึ้ง โรงเรียนบานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ) จ.ประจวบคีรีขันธ  
127 มหิงสาสายสืบ  กลุมไลเคนนอย นางณฐมน ทิพยวงศ โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
128 หนองบวกบอน กริฟฟนดอร นางณฐมน ทิพยวงศ โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
129 อัศจรรยตนกก สเบิม นางณฐมน ทิพยวงศ โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
130 มหิงสาสายสืบ Sun Fish นางณฐมน ทิพยวงศ โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
131 มหิงสาสายสืบ นักสํารวจนอย นางณฐมน ทิพยวงศ โรงเรียนปาแดดวิทยาคม  จ.เชียงราย 
132 หอยตลับ(หวาน) มหิงสากาแลกซี ่ นายพยุงศักด์ิ กูลชาง โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
133 มหิงสาตามลาหอยเสียบ มหิงสาตามลาหอยเสียบ นางสาวนาฎอนงค พรมจินดา โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
134 ลิงแสม แสนซน โบเลงขอลุย นายเอกรัฐ ทาพิลา โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
135 นักลาปูลม  รักษโลกจัง นางสาวอริศรา ปาทาน โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
136 นักสืบนอยตามรอยมหิงสา The Power  นางอมรทัต เอียดศรีชาย โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
  Mangrove forest  
137 นักสืบนอยตามรอยมหิงสา ตามหากุง เตนผา นางอมรทัต เอียดศรีชาย โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
138 รักษเกาะปู ดูหญาทะเล Amazing Seagrass นางสาวปยนาฏ ลิ่มหลัก โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
139 นักสืบนอยตามรอย ปู PAPLEAN นางอมรทัต เอียดศรีชาย โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
  อัศจรรยสัตวน้ําสองคลอง รักษคลองสองน้ํา นายไกรสร สุทธิชาติ โรงเรียนเมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 
   



ระยะเวลา 6 เดือน 
ลําดับ 
ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อกลุม พ่ีเลี้ยง โรงเรียน จังหวัด 
1 บอน้ําหรรษา แก็งหัวกะทิ น.ส.พิมพ ปทอง โรงเรียนธัญรัตน จ.ปทุมธาน ี
2 น้ําคลองรังสิตสรางจิตอาสา ปลา ไหล ดุก ด๊ิก น.ส.พิมพ ปทอง โรงเรียนธัญรัตน จ.ปทุมธาน ี
3 ลําธารบานเรา ปูนอยกลอยใจ นางผาสุก แดงอําพล โรงเรียนบานหนองบอนใต จ.นครสวรรค 
4 รักโลกรักสัตว แยผจญภัย นายศิริพงษ แดงอําพล โรงเรียนบานหนองบอนใต จ.นครสวรรค 
5 มหัศจรรยมะเยาหิน เด็กไทย ใฝทําดี นางชนาภัทร โมรีชาติ โรงเรียนบานบอแกว จ.เชียงใหม 
6 Amazing ปูแปง Ko Ko CLUB น.ส.นชุมาศ สวัสด์ิพาณิชย โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.มหาสารคาม 
7 Discovery Herbs The explorer herbs น.ส.นชุมาศ สวัสด์ิพาณิชย โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.มหาสารคาม 
8 มหัศจรรยเห็ดในแดนยานตาขาว YP มหิงสา 5/2 นางพัชรี แอหลัง โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ จ.ตรัง 
9 ศึกษาความหลากหลาย  Butterfly นางสุกัลยา วงคใหญ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา 
 ของผีเสื้อในอําเภอพนมสารคาม  
10 ศึกษาชีววิทยาและนิเวศ  Insceta นางสุกัลยา วงคใหญ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา 
 วิทยาของแมลงแกลบ  
11 ศึกษาชีววิทยาของต๊ักแตน  Mantis นายชิด วงคใหญ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา 
 ตําขาวเอเชียหนามคู  
12 การศึกษาชาปลวก กลุมหนาปลวก น.ส.กลัยณัฐ แสงสุริยา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
13 สํารวจความหลากหลาย ฮ.นกฮูก นายศักรินทร จัตุชัย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ จ.มหาสารคาม 
 ชนิดของนกในสวนปาหลังโรงเรียน  

 

ระยะเวลา 12 เดือน 
ลําดับ     ชื่อโครงการ   ชื่อกลุม      พ่ีเลี้ยง       โรงเรียน จังหวัด 
 ท่ี  
1 เสนทางเดินศึกษา รักษโลกรักษชีวิต น.ส.ณัฏฐกันย วรวงษ โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค 

ธรรมชาติเขาเขียว  

 

 


