
ลําดับ รหัสโครงงาน สาขา ชื่อโครงงาน ผูพัฒนาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษา 1 อาจารยที่ปรึกษา 2 โรงเรียน จังหวัด

1 23YTMAS01130 คณิตศาสตร จํานวนวิธีในการเลน Bloxorz 
บนสี่เหลี่ยมมุมฉากใดๆ

ด.ช. พีรพันธ ภูริภัทรพันธุ 
(หัวหนาทีม), ด.ช. จิรสิน มากบุญ,
 ด.ช. ศุภวิชญ ณ ถลาง

นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ นางสาววิลาวัณย 
สุภาวรรณ

ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

2 23YTCSS00631 คอมพิวเตอร มือชวยบริหาร นางสาว ภษธร เต (หัวหนาทีม), 
นางสาว ธัญชนิต มากชูชิต, 
นางสาว ณัฏฐณิชา แกวสลํา

นาย ภิญโญ ยลธรรมธรรม หาดใหญวิทยาลัย สงขลา

3 23YTCHS00190 เคมี การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณ
โปรตีนในน้ํายางธรรมชาติดวยวิธี
วัดคาความเขมของการกระเจิง
แสงในระบบสี RGB โดยใช 
Arduino

นางสาว ปยธิดา รักษามั่น 
(หัวหนาทีม), นางสาว ปาณิสรา 
พลจรัส

นาง พรพิมล เรืองเพ็ง วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

4 23YTBIS01303 ชีววิทยา การศึกษาปริมาณของแคลเซียม
และแมกนีเซียมในน้ําที่มีความ
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
กุงขาว(L. vannamei)  ใน
สภาวะความเค็มต่ํา (5 ppt)

นางสาว สุธีรา วงศวิวัฒน (หัวหนา
ทีม), นางสาว แววตา ทายหวน

นาง พัชรา พงศมานะวุฒิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 ตรัง

ตรัง

5 23YTBIS01084 ชีววิทยา การสกัดและการเตรียมพรีไบโอติ
กจากแปงปาลมน้ํามันเพื่อ
ประยุกตใชเปน  ผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อสุขภาพ

นางสาว ฟาติน มีสา (หัวหนาทีม),
 นางสาว นราทร ดวงสอดศรี

นางสาว พจนารถ แกนจันทร สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี

โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 23 

ศูนยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค จํานวน 10 โครงงาน

ประกาศผลรอบผลงานโครงงาน สวนภูมิภาค ภาคใต



ลําดับ รหัสโครงงาน สาขา ชื่อโครงงาน ผูพัฒนาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษา 1 อาจารยที่ปรึกษา 2 โรงเรียน จังหวัด

โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 23 

ศูนยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประกาศผลรอบผลงานโครงงาน สวนภูมิภาค ภาคใต

6 23YIPES01102 ฟสิกส พลังงาน 
และดาราศาสตร

สรางทฤษฎีจากแบบจําลอง
สําหรับปรากฏการณมิราจแบบซุ
พีเรียร และมิราจแบบฟาตามอร
กานา

นาย กมลทรัพย ทรัพยมี (หัวหนา
ทีม)

นาย ชนัตว ชามทอง นาง จันทรทิพย จุลศักดิ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

7 23YTMSS01035 วัสดุศาสตร การเตรียมแผนเสนใยสังเคราะห
ธรรมชาติโดยใชกระบวนการ 
electrospinning ดวยพอลิ
แซ็กคาไรดเจลจาก S.commune
 เพื่อพัฒนาตอเปนวัสดุทาง
การแพทย

นาย พัชรพล แกวเนิน (หัวหนา
ทีม), นาย นคเรศ กังสุกุล, นาย 
ศุภณัฐ แซเตื้อง

นาย อนุรุทธิ์ หมีดเส็น วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

8 23YTEVS00008 วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียทนเค็ม
ที่มีประสิทธิภาพในการยอย
สลายน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตที่
ใชแลวที่ปนเปอนในทะเลโดยใช
วิธีทางชีวภาพ

นาย ธณาวุฒิ ประมวลศิลป 
(หัวหนาทีม), นางสาว ปุณิกา 
ทรัพยแตง

นางสาว อาภรณ รับไซ นาง กนกรัตน สิงหนุย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

9 23YTEVS00487 วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

การศึกษาความสามารถทางอัล
ลีโลพาทีของขาวสายพันธุสังข
หยดพัทลุง, เล็บนกปตตานี และ
เบญจงรงค ซึ่งมีอายุการออก
ดอกตางกันที่สงผลยับยั้งการงอก
ของเมล็ดหญาขาวนก 
(Echinochloa crus-galli (L.))

นางสาว จิรประภา รักคง (หัวหนา
ทีม), นางสาว กุลกริยา พานิชกุล, 
นางสาว จิรัชญา เฉลิมชัยพันธุ

นางสาว ภาวิณา หะเทศ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

10 23YTENS00205 วิศวกรรมศาสตร อควาเซลลในเรือนเพาะปลูก นาย เขมมณี คงนอย (หัวหนาทีม),
 นาย กิตตินันท ตัณฑะจินะ

นายดิสทัต ยงประเดิม  นาย สิทธิพงษ ไกรลาศ สตรีระนอง ระนอง



ลําดับ รหัสโครงงาน สาขา ชื่อโครงงาน ผูพัฒนาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษา 1 อาจารยที่ปรึกษา 2 โรงเรียน จังหวัด

โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 23 

ศูนยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประกาศผลรอบผลงานโครงงาน สวนภูมิภาค ภาคใต

1 23YTMAS01885 คณิตศาสตร การสะทอนของวัตถุในกรอบ
สี่เหลี่ยมดานขนานกับปญหาการ
ตวงน้ํา

นางสาว นทกมล พนาพิศาล 
(หัวหนาทีม), นางสาว ชญานิศ 
ทองสม, นางสาว วสา เอกศิลป

นาย ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ นางสาววิลาวัณย 
สุภาวรรณ

ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

2 23YTCSS00726 คอมพิวเตอร ระบบลงเวลาเขาเรียนของ
นักเรียนโดยการจดจําใบหนา

นาย กิตติพงศ เทพอยู (หัวหนา
ทีม), นาย ปณณวิชญ ชัยศิลป

นาง จิราภรณ เมืองประทับ มอ.วิทยานุสรณ สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

3 23YTCSS00327 คอมพิวเตอร การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ 
เพื่อการดูแลรักษา และให
คําแนะนํา สําหรับโรคผิวหนัง

นาย บัญญวัฒ นวลนาค (หัวหนา
ทีม), นาย กฤตเมธ ศรีแกว, 
นางสาว พิชญาภัค แกวสม

นาง พรลดา แกวพิทักษ นางสาว ชฎาพร เชียรศรี วิเชียรมาตุ ตรัง

4 23YICHS01151 เคมี การสังเคราะหอนุภาคนาโนซิล
เวอรจากผักลิ้นหานดวยวิธีการ
ทางชีวภาพ เพื่อยับยั้งเชื้อ
มาลาเรีย

นางสาว กชพร จุลศักดิ์ (หัวหนา
ทีม)

นาง จันทรทิพย จุลศักดิ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

5 23YTBIS01607 ชีววิทยา ผลของสารสกัดแอนโทไซยา
นินจากขาวเหนียวดําและสาร
ชวยติดสีตอประสิทธิภาพของสี
ยอมโครโมโซม

นางสาว อดิศา เทศอาเส็น 
(หัวหนาทีม), นางสาว วิลาศินี 
สุวรรณชาตรี, นาย ฮาดิษ มรรคา
เขต

นางสาว สุวตี มัจฉา นาง วิไลพร กลิ่นสุคนธ ควนโดนวิทยา สตูล

6 23YTPES01638 ฟสิกส พลังงาน 
และดาราศาสตร

วัสดุกันกระแทกจากเสนใยกาบ
หมากผสมน้ํายางพารา

นางสาว ระพี พรรณ  ปานแกว 
(หัวหนาทีม), นางสาว ธิดารัตน 
จินดาสิงห

นาง ธีติมา มูรติการ นาย พรพัฒน ขวัญนิมิตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค จํานวน 11 โครงงาน



ลําดับ รหัสโครงงาน สาขา ชื่อโครงงาน ผูพัฒนาโครงงาน อาจารยที่ปรึกษา 1 อาจารยที่ปรึกษา 2 โรงเรียน จังหวัด

โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 23 

ศูนยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ประกาศผลรอบผลงานโครงงาน สวนภูมิภาค ภาคใต

7 23YTPES01662 ฟสิกส พลังงาน 
และดาราศาสตร

แผนฉนวนกันความรอนจากเสน
ใยธรรมชาติของทะลายปาลม
ผสานดวยน้ํายางธรรมชาติ

นางสาว ศุภรัสมิ์ ทรงศรี (หัวหนา
ทีม), นางสาว ศิดารัตน ศรีทอง, 
นางสาว กัลยกร สุขาพันธ

นาง ธีติมา มูรติการ นางสุทิศา ปานแดง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่

8 23YTMSS00400 วัสดุศาสตร ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพารา
เสริมแรงดวยนาโนเซลลูโลสจาก
เปลือกสมโอ

นาย กฤตพล เพชรแกวณา 
(หัวหนาทีม), นางสาว ทิพรดา 
เบิกบาน

นาง กนกรัตน สิงหนุย วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

9 23YTEVS01396 วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

ศึกษาการยอยสลายกระดาษที่
แตกตางกันและปจจัยที่
เหมาะสมตอการยอยสลาย
กระดาษของหอยเดื่อ 
(Hemipleta Distincta)

ด.ญ. ศิรินากรณ รุณแสง (หัวหนา
ทีม), ด.ญ. นะดา ขนาดผล, ด.ญ. 
เพ็ญพิชชา คลายแกว

นาง พัชรา พงศมานะวุฒิ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 ตรัง

ตรัง

10 23YTEVS01159 วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม

การศึกษาการสกัดสารพอลิ
แซ็กคาไรดจากพืช เพื่อใชเปนสาร
เรงการตกตะกอนของสาร
แขวนลอยในการบําบัดน้ําเสีย

นางสาว จินตจุฑา จินสกุล 
(หัวหนาทีม), นางสาว นภัสสร 
ฟองมณี, นางสาว ณัฐวิภา เชื้อขํา

นาง กนกรัตน สิงหนุย นางสาว ปภาดา บุญสิน วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

11 23YTENS01175 วิศวกรรมศาสตร สมารทยูเทิรน นางสาว ศศิฉาย สุวรรณชาตรี 
(หัวหนาทีม), นางสาว เวธกา อัคร
วิบูลย, นางสาว ปาณิตา ดําจิ

นางสาว สุทธิชา รักชุม สตรีพัทลุง พัทลุง


