
ศูนยพี่เลี้ยง รหัสโปสเตอร ชื่อโรงเรียน ระดับชั้น ชื่องานวิจัยที่นําเสนอโปสเตอร

พะเยา 01-01 ดํารงราษฎรสงเคราะห ม.ปลาย ผลของการจัดเรียงสับปะรดตอตนทุนและความเสี่ยงตอการช้ําของผลในระหวางการขนสง

พะเยา 01-02 เทิงวิทยาคม ม.ตน การศึกษากลุมชาติพันธุกับวิถีชีวิตการใชน้ําในแมน้ําอิง : กรณีศึกษา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พะเยา 01-03 พะเยาพิทยาคม ม.ตน ผลของไคโตซานและแสงสีที่มีตอการงอกของเมล็ดพันธุขาว

พะเยา 01-04 ฟากกวานวิทยาคม ม.ตน การศึกษาสียอมเสนใยผักตบชวาจากธรรมชาติ

พะเยา 01-05 ภูซางวิทยาคม ม.ตน การศึกษาภูมิปญญาการทําน้ําออยบานสบบง

พะเยา 01-06 แมจันวิทยาคม ม.ปลาย การสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคตอบรรจุภัณฑขนมขาวตอกตั้ง

พะเยา 01-07 แมใจวิทยาคม ม.ตน การศึกษามูลคาทางเศรษฐกิจจากปริมาณขยะมูลฝอย ของโรงเรียนแมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

พะเยา 01-08 แมต๋ําวิทยา ม.ปลาย การออกแบบลายผาทอไทลื้อดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

พะเยา 01-09 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ม.ตน อิทธิผลของชนิดขาวตอความเปร้ียวของปลาสม

มหิดล 02-01 ทานตะวันไตรภาษา ม.ตน การทําชาชมพู: รสชาติ กลิ่น สี และความพึงพอใจ

มหิดล 02-02 ทายหาด ม.ตน รูปแบบผลิตภัณฑจากลูกตีนเปดทะเล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

มหิดล 02-03 บานคลองสมบูรณ ม.ตน การพัฒนาสีสันของผามัดยอมจากเปลือกไมเหลือทิ้งจากการเผาถานดวยสารที่มีความเปน กรด-เบส

มหิดล 02-04 บานแพววิทยา (ตี่ตง) ม.ตน ประสิทธิภาพของสารในครัวเรือนในการลดการเกิดสีดําคล้ําของยอดมะพราวที่หั่นแลว

มหิดล 02-05 วัดดอนมะโนรา ม.ตน ศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูที่มีสวนผสมของนํ้ามันมะพราว 

มหิดล 02-06 วัดสวนสม ม.ตน เคร่ืองสกัดน้ํามันหอมระเหยจากอยางงาย

มหิดล 02-07 ศรัทธาสมุทร ม.ตน การทํารองเทาเปลือกหอยเพื่อชวยผอนคลายกลามเนื้อเทา

มหิดล 02-08 สกลวิสุทธิ ม.ปลาย การประดิษฐอุปกรณเก็บมะพราว แบบ Three in One

มหิดล 02-09 อัมพวันวิทยาลัย ม.ตน เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคตอเปลือกสมโอที่เชื่อมดวยนํ้าตาลออยและนํ้าตาลมะพราว

ลําปาง 03-01 จักรคําคณาทร ม.ตน การศึกษารูปแบบของเบาะรองนั่งทอผาเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง

ลําปาง 03-02 แจหมวิทยา ม.ตน การศึกษาการกําจัดหอยเชอรร่ีดวยนํ้าหมักหอยเชอรร่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ลําปาง 03-03 ทุงกวาววิทยาคม ม.ตน การเพาะเมล็ดสมอไทยเพื่อการอนุรักษสูชุมชนอยางยั่งยืน

ลําปาง 03-04 ทุงหัวชางวิทยาคม ม.ตน การพัฒนาสิ่งเหลือใช (ขี้เถา) จากไผหวาน

ลําปาง 03-05 บุญวาทยวิทยาลัย ม.ตน ถานหุงตมจากลิกไนตและถานหินคุณภาพต่ํา (ลีโอนารไดต)

ลําปาง 03-06 พิริยาลัยจังหวัดแพร ม.ตน การกักเก็บความชื้นของฟางขาวในแปลงผักกาด

ลําปาง 03-07 แมพริกวิทยา ม.ปลาย น้ํายาลางจานจากน้ําซาวขาว

รายชื่อโปสเตอรของตัวแทนโรงเรียนที่เขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา สําหรับนําเสนอวันท่ี 28 มีนาคม 2557
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ลําปาง 03-08 วังเหนือวิทยา ม.ตน ศึกษาพลังงานทดแทนจากซัง (แกน) ขาวโพด

ลําปาง 03-09 วิชชานารี ม.ปลาย อุปกรณชวยเก็บสาหรายหางกระรอก

ลําปาง 03-10 เสริมงามวิทยาคม ม.ตน การพัฒนาเครื่องมือถอนตนถั่วลิสง

ลําปาง 03-11 หางฉัตรวิทยา ม.ตน ศึกษาลักษณะของกะลาที่เหมาะสมกับการนวดระบบประสาทของฝาเทา

ศรีสะเกษ 04-01 กระแชงวิทยา ม.ตน การกําจัดเชื้อราในบอเลี้ยงจิ้งหรีด

ศรีสะเกษ 04-02 กันทรลักษวิทยาคม ม.ตน ผลิตภัณฑการแปรรูปไมไผในชุมชน

ศรีสะเกษ 04-03 กันทรอมวิทยาคม ม.ตน ศึกษาผลที่เกิดจากการขายของเกาในครัวเรือนของบานกันทรอม

ศรีสะเกษ 04-04 ขุขันธ ม.ปลาย การเลี้ยงเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูบนฟกทอง ฟกเขียว และมะละกอ เพื่อนําไปใชในการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน Anagyrus lopezi

ศรีสะเกษ 04-05 ขุนหาญวิทยาสรรค ม.ตน กระดาษจากเตยหนามเคลือบดวยน้ํายางพารา

ศรีสะเกษ 04-06 บานตาเอก ม.ตน การผลิตขาวกลองงอก

ศรีสะเกษ 04-07 ไพรบึงวิทยาคม ม.ตน ตนทุนและรายไดจากการทํานาของชาวนา อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 04-08 ละลมวิทยา ม.ตน การศึกษาการใชสารสกัดธรรมชาติในการสกัดโปรตีนเซริซินจากรังไหมเสีย

ศรีสะเกษ 04-09 ลานทรายพิทยาคม ม.ตน การศึกษาสภาพการบริโภคกลวยของชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ศรีสะเกษ 04-10 ศรีตระกูลวิทยา ม.ตน การศึกษาภาวะความเปนผูนําของผูนําชุมชนตามความคิดเห็นของชาวบานบานเคาะ ตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

ศิลปากร 05-01 กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม ม.ตน ผลของอาหารที่ใชเลี้ยงโคนมตอปริมาณแรธาตุในมูลของโคนมที่ใชในการเจริญเติบโตของพืช

ศิลปากร 05-02 ธีรศาสตร ม.ตน การพัฒนาผงปรุงรสจากเห็ดนางฟาภูฐาน

ศิลปากร 05-03 นารีวิทยา ม.ตน การเปรียบเทียบความเหนียวของเชือกกลวยและเชือกผักตบชวา

ศิลปากร 05-04 นารีวุฒิ ม.ตน การศึกษาการใชดินเกษตรจากเศษผักเหลือทิ้งในโรงอาหารโรงเรียนนารีวุฒิตอการเจริญเติบโตของตนผักบุง

ศิลปากร 05-05 บางแพปฐมพิทยา ม.ตน การสํารวจขอมูลผลของขนาดเห็ดหูหนูตอคุณสมบัติทางโภชนาการสําหรับใชในการผลิตรังนกเห็ด

ศิลปากร 05-06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ม.ตน การพัฒนาแนวคิดในการเพิ่มมูลคาไขเค็มดวยบรรจุภัณฑรูปแบบใหม

ศิลปากร 05-07 รัฐราษฎรอุปถัมภ ม.ตน ผลของสารสกัดสมุนไพรตอความสามารถในการไลเพลี้ยออนในระดับหองปฏิบัติการ

ศิลปากร 05-08 รัตนราษฎรบํารุง ม.ตน การเปรียบเทียบการยอยสลายของเศษผักผลไมเพื่อทําเปนน้ําหมักชีวภาพ

ศิลปากร 05-09 ศรีวิชัยวิทยา ม.ตน การพัฒนาแนวคิดใหมสําหรับการจัดรายการอาหารโตะจีนผานการสื่อความหมายมงคลและการออกแบบชื่อ

ศิลปากร 05-10 ศาลาตึกวิทยา ม.ปลาย การตรวจสอบคุณภาพดินสําหรับการเตรียมดินเพื่อปลูกขาวโพดฝกออน

ศิลปากร 05-11 สามพรานวิทยา ม.ปลาย การศึกษาคุณสมบัติของผลมะพราวน้ําหอม 3 ลักษณะในอําเภอสามพรานที่เหมาะสมสําหรับการแปรรูปเปนมะพราวเผา
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สงขลา 06-01 จะนะชนูปถัมภ ม.ปลาย เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุกตางสถานที่

สงขลา 06-02 จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ม.ปลาย เปรียบเทียบสายพันธุของขาวโพดตอปริมาณเบตาแคโรทีน

สงขลา 06-03 ธรรมโฆสิต ม.ตน เครือขายการรับซ้ือน้ํายางสดของคนใน ต.พิจิตร

สงขลา 06-04 พัทลุง ม.ตน การเรงการงอกของเมล็ดขาว

สงขลา 06-05 ระโนดวิทยา ม.ปลาย ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของนํ้าในคลองระโนด

สงขลา 06-06 สทิงพระวิทยา ม.ปลาย ศึกษาคุณสมบัติเสนใยผลตาลสุกเพื่อนํามาใชประโยชน

สงขลา 06-07 หาดใหญวิทยาลัย 2 ม.ปลาย การพัฒนาเครื่องเตือนภัยจากระดับน้ําในคลองอูตะเภา

สุราษฎรธานี 07-01 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี ม.ปลาย การศึกษาประสิทธิภาพผงไลมดจากเปลือกไขเค็ม

สุราษฎรธานี 07-02 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ม.ปลาย บทบาทของผูผสมเกสร (Pollinator) ตอการขยายพันธุของจาก 

สุราษฎรธานี 07-03 บานนาวิทยาคม ม.ตน ประสิทธิภาพของใบสาบเสือในการปองกันแมลงกินใบผัก

สุราษฎรธานี 07-04 เบญจมราชูทิศ ม.ตน ศึกษาการดูดซับสารตะกั่วจากใบเงาะและใบฝร่ัง

สุราษฎรธานี 07-05 ปากพนัง ม.ปลาย ผลของปจจัยทางกายภาพตอความชุกชุมของปลาตีนบริเวณปาชายเลนปากพนัง

สุราษฎรธานี 07-06 พระพรหมพิทยานุสรณ ม.ตน ผลของสารเคมีบางชนิดในการกําจัดเชื้อราสีชมพูของมะนาว

สุราษฎรธานี 07-07 เสม็ดจวนวิทยาคม ม.ตน ธูปจากปาลมนํ้ามัน

อุบลราชธานี 08-01 กูจานวิทยาคม ม.ปลาย การศึกษาการหามเลือดจากยางของกลวย

อุบลราชธานี 08-02 เขมราฐพิทยาคม ม.ตน การผลิตเอทานอลจากกลอย

อุบลราชธานี 08-03 คอวังวิทยาคม ม.ตน ผลของปริมาตรชุดภาชนะน่ึงขาวเหนียวที่มีตอระยะเวลาที่ใชในการน่ึงขาว 

อุบลราชธานี 08-04 คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ ม.ปลาย การศึกษาแนวทางการปองกันการเกิดมอดในกระติบขาว

อุบลราชธานี 08-05 โคกสวางคุมวิทยานุสรณ ม.ปลาย การศึกษาความคงทนในการติดสีของเตยหนามที่ยอมดวยสีสังเคราะห

อุบลราชธานี 08-06 นารีนุกูล ม.ปลาย ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดจากบัวหลวงบุณฑริก

อุบลราชธานี 08-07 น้ําขุนวิทยา ม.ปลาย ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของเทาน้ํา

อุบลราชธานี 08-08 พิบูลมังสาหาร ม.ตน ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสืบสานและอนุรักษการทําขาวเมาของชาวบานตําบลโพธิ์ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี 08-09 สอนแกววองไววิทยา ม.ปลาย พัฒนาตุมตอนสําหรับการตอนกิ่งยางเพื่อการขยายพันธุ

อุบลราชธานี 08-10 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ม.ปลาย การวางแผนการผลิตผากาบบัว

50 โรงเรียนรวมจํานวน ระดับชั้น ม.ตน
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รายชื่อโปสเตอรของตัวแทนโรงเรียนที่เขารวมโครงการเพาะพันธุปญญา สําหรับนําเสนอวันท่ี 28 มีนาคม 2557

24 โรงเรียน

74 โรงเรียน

หมายเหต:ุ ศูนยพี่เลี้ยง มรภ.สุราษฎรธานี มา 8 โรงเรียน แตสงโปสเตอร 7 โรงเรียน เนื่องจากอีก 1 โรงเรียน เปนโรงเรียนใหม

รวมจํานวน ระดับชั้น ม.ปลาย

รวมท้ังหมด


