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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 
1 23YTMAS01130 คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

2 23YTMAS01351 ความสัมพันธ์ของจำานวนเชิงรูปหลายเหลี่ยม คณิตศาสตร์ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

3 23YTMAS01439 คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

4 23YTMAS01857 คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

5 23YTMAS01885 คณิตศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

6 23YTCSS00327 คอมพิวเตอร์ วิเชียรมาตุ ตรัง

7 23YTCSS00631 มือช่วยบริหาร คอมพิวเตอร์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

8 23YTCSS00726 คอมพิวเตอร์ สุราษฎร์ธานี นางจิราภรณ์ เมืองประทับ

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คใต้ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3000 บ�ท จำ�นวน 45 โครงง�น

จำานวนวิธีในการเล่น Bloxorz บนสี่เหล่ียมมุมฉากใดๆ ด.ช. พีรพันธ์ ภูริภัทรพันธ์ุ 
ด.ช. จิรสิน มากบุญ 
ด.ช. ศุภวิชญ์ ณ ถลาง
นางสาวอัสมา มาลินี 
นางสาวอติกานต์ โลหะตันติวรกุล 
นางสาวภัทรนันท์ สำาแดง

นางฉ๊ะ หมาดมาสัน 
นางสาวฟารีด๊ะ สันตี

การแบ่งกลุ่มเรียนในสถานการณ์ Covid ภายใต้
เง่ือนไขจำากัดโดยใช้ทฤษฏี Block Design (BIBD)

นางสาวภัคจิรา อาบสุวรรณ 
นางสาวแพรชมภู นาวี 
นางสาวศศิธร จิรวัฒนวิจารณ์

การสะท้อนของส่วนของเส้นตรงรอบรังสีท่ีแบ่งมุมรอบ
จุดศูนย์กลาง

ด.ญ. ชัญญาพิชญ์ สุดสม 
ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ 
ด.ญ. กุลปริยา ยุธิษยานุวัฒน์

การสะท้อนของวัตถุในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขนานกับ
ปัญหาการตวงนำ_า

นางสาวนทกมล พนาพิศาล 
นางสาวชญานิศ ทองสม 
นางสาววสา เอกศิลป์

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการดูแลรักษา 
และให้คำาแนะนำา สำาหรับโรคผิวหนัง

นายบัญญวัฒ นวลนาค
นายกฤตเมธ ศรีแก้ว 
นางสาวพิชญาภัค แก้วสม

นางสาวชฎาพร เชียรศรี นางพร
ลดา แก้วพิทักษ์

นางสาวภษธร เต 
นางสาวธัญชนิต มากชูชิต 
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วสลำา

ระบบลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียนโดยการจดจำา
ใบหน้า

นายกิตติพงศ์ เทพอยู่ 
นายปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คใต้ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3000 บ�ท จำ�นวน 45 โครงง�น

9 23YICHS01151 เคมี นางสาวกชพร จุลศักดิ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

10 23YTCHS00190 เคมี นครศรีธรรมราช นางพรพิมล เรืองเพ็ง

11 23YTCHS00256 เคมี สุราษฎร์ธานี นางสาวกรกนก ศรีนวลสุข

12 23YTCHS00955 เคมี สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี นางจรีรัตน์ รวมเจริญ

13 23YTCHS01289 เคมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา

14 23YTCHS01343 เคมี ปัตตานี นางสาววีรยา คุ้มเมือง

15 23YTCHS01565 เคมี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี นายพรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

16 23YTBIS01084 ชีววิทยา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี นางสาวพจนารถ แก่นจันทร์

17 23YTBIS01147 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นายอรรถพล ขันแก้ว

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากผักลิ_นห่าน
ด้วยวิธีการทางชีวภาพ เพื่อยับยั_งเชื_อมาลาเรีย

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในนำ_ายาง
ธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงใน
ระบบสี RGB โดยใช้ Arduino

นางสาวปิยธิดา รักษามั่น 
นางสาวปาณิสรา พลจรัส

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดย
กระบวนการหมักร่วมPOMEและมูลสัตว์ชนิดต่างๆที่
ผ่านการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยไบโอชาร์

นางสาวสุภัทรา สุขเกลี_ยง
นางสาวกฤติยาภรณ์ เพชรเขาทอง 
นางสาวปัทมา ปานอั_ง

รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์
ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวพันธุ์พื _นเมือง 
“เลือดปลาไหล” เพื่อประยุกต์ใช้ในเวชสำาอาง

นางสาวชนาภัทร แก้วมุนีโชค 
นางสาวฟาติล อีบุ๊

การตรวจวัดปริมาณไอออนทองแดงในนำ_าโดยใช้
กระดาษกรองเคลือบด้วยสารสกัดจากกะหลำ่าปลีม่วง

นายภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ 
นายถิรวิทย์ ทองประดับ

การพัฒนาแผ่นฟิล์มระงับกลิ่นปาก จาก 
Carboxymethyl Cellulose ในเปลือกทุเรียน

นางสาวอาวาติ๊ฟ กะลูแป 
นางสาวมุนา หะยีบือราเฮง

สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟกระดาษจากโคนกาบใบปาล์ม
นำ_ามันเคลือบดินเหนียวเบนโทไนต์ช่วยยืดอายุของผล
ไม้

นางสาวกรธิดา ทุ่งยอ 
นางสาววิภาวดี เหนือคลอง 

การสกัดและการเตรียมพรีไบโอติกจากแป้งปาล์ม
นำ_ามันเพื่อประยุกต์ใช้เป็น  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

นางสาวฟาติน มีสา 
นางสาวนราทร ดวงสอดศรี

ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดแครงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และปริมาณโปรตีน

นายเตชินท์ บัวแดงดี 
นายเฉลิมชัย ขุนอินทร์
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คใต้ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3000 บ�ท จำ�นวน 45 โครงง�น

18 23YTBIS01277 ชีววิทยา ปัตตานี

19 23YTBIS01303 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

20 23YTBIS01471 ชีววิทยา สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง นางสาวชญากานต์ จิตเอื_อเฟื้อ

21 23YTBIS01514 การเพาะเห็ดนางฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ชีววิทยา สุไหงโกลก นราธิวาส นางสาวฟาตีเมาะ แยนา

22 23YTBIS01522 ชีววิทยา นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

23 23YTBIS01557 ชีววิทยา สุราษฎร์ธานี

24 23YTBIS01607 ชีววิทยา ควนโดนวิทยา สตูล

25 23YTBIS01664 ชีววิทยา พัทลุง นางสาวเตือนตา ร่าหมาน

26 23YIPES01102 นายกมลทรัพย์ ทรัพย์มี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

การศึกษาฤทธ์ิต้าน Candida albicans และความ
เป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุช่องปาก ของสารสกัดจากใบขลู่
ผสมใบมะม่วงหิมพานต์สำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูแลช่องปาก

นางสาวนิฮุซนา มูซอ 
นางสาวฮัมดียะห์ จาเงาะ

สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

นางสาวอุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ 
นางสาวธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์

การศึกษาปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมในนำ_า
ท่ีมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว(L. 
vannamei)  ในสภาวะความเค็มตำ่า (5 ppt)

นางสาวแววตา ท้ายห้วน 
นางสาวสุธีรา วงศ์วิวัฒน์

ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยไมโคร
พลาสติกของตัวอ่อนด้วงสาคูและหนอนทราย

นางสาวชนาธิป จิตบุญ 
นางสาวสิรภัทรา สังยวน 
นางสาวภัทราวรรณ เอ้งเถี_ยว
นายฟาอิส เส็นคง 
นางสาวเพ็ญพิชชา พินโท 
นายฟาฎีล บากา

เจลนำ_ามันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอยับยั_งการ
ลุกลามของแผลจากแมลงก้นกระดก

นางสาวนาถชนก ขำาณรงค์ 
นางสาวอณัฐญา บุญชะนะ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

การประยุกต์ใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เคลือบด้วยนำ_ามัน
มะพร้าวบริสุทธ์ิเป็นแผ่นปิดแผล

นางสาวรติมา ศิริกาศ 
นายณภัทร รัตนบุรี

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี นางโสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 
นายวิบูลย์ ป้องกันภัย

ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดำาและ
สารช่วยติดสีต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซม

นางสาวอดิศา เทศอาเส็น 
นางสาววิลาศินี สุวรรณชาตรี 
นายฮาดิษ มรรคาเขต

นางสาวสุวตี มัจฉา 
นางวิไลพร กลิ่นสุคนธ์

การเปล่ียนเพศปลานิลโดยใช้สารสกัดจากวัชพืชโคก
กระสุน

นางสาวมนัสนันท์ อักษรผอม 
นางสาวอังค์วรา สังขสัญญา

ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-
ม.ทักษิณ)

สร้างทฤษฎีจากแบบจำาลองสำาหรับปรากฏการณ์มิราจ
แบบซุพีเรียร์ และมิราจแบบฟาตามอร์กานา

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ 
นายชนัตว์ ชามทอง
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คใต้ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3000 บ�ท จำ�นวน 45 โครงง�น

27 23YTPES01510 ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา นายฮาพีฟี สะมะแอ

28 23YTPES01638 วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยกาบหมากผสมนำ_ายางพารา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี นางธีติมา มูรติการ

29 23YTPES01662 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี นางธีติมา มูรติการ

30 23YTMSS00400 วัสดุศาสตร์ นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

31 23YTMSS00659 วัสดุศาสตร์ สุราษฎร์ธานี นางสาวสกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

32 23YTMSS01035 วัสดุศาสตร์ นครศรีธรรมราช นายอนุรุทธ์ิ หมีดเส็น

33 23YTMSS01619 วัสดุศาสตร์ สุราษฎร์ธานี นางสาวกรกนก ศรีนวลสุข

34 23YTEVS00008 นครศรีธรรมราช

การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการติดตามขยะอวกาศด้วย 
Raspberry Pi3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบดาวเทียมไทย
คม 3 และไทยคม 7

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายชารีฟ สาและ 
นายนัสรุลย์ ตาเละ 
นายซอลาฮุดดีน กาแม

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นางสาวระพีพรรณ ปานแก้ว 
นางสาวธิดารัตน์ จินดาสิงห์

แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติของ
ทะลายปาล์มผสานด้วยนำ_ายางธรรมชาติ

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นางสาวศุภรัสมิ์ ทรงศรี 
นางสาวศิดารัตน์ ศรีทอง 
นางสาวกัลยกร สุขาพันธ์

ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโน
เซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
นางสาวทิพรดา เบิกบาน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

อิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิ
ลาสโตเมอร์จากการเบลนด์แป้งเทอร์โมพลาสติกกับ
ยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นกระถางต้นไม้ย่อยสลาย
ทางชีวภาพ

นางสาวอรพรรณ ราชยม 
นางสาวสิรภัทร จันทร์มณี

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

การเตรียมแผ่นเส้นใยสังเคราะห์ธรรมชาติโดยใช้
กระบวนการ electrospinning ด้วยพอลิแซ็กคาไรด์
เจลจาก S.commune เพื่อพัฒนาต่อเป็นวัสดุทางการ
แพทย์

นายพัชรพล แก้วเนิน 
นายนคเรศ กังสุกุล 
นายศุภณัฐ แซ่เตื_อง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

การศึกษาประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาจากวัสดุลิกโน
เซลลูโลสและกระดองปู

นางสาวเกศกนก สุบรรณ 
นายจีระลักษณ์ ปานแก้ว

รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์
ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

การคัดแยกเชื_อแบคทีเรียทนเค็มที่มีประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายนำ_ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วที่ปน
เป้ือนในทะเลโดยใช้วิธีทางชีวภาพ

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
นางสาวปุณิกา ทรัพย์แต่ง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย 
นางสาวอาภรณ์ รับไซ
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35 23YTEVS00200 นครศรีธรรมราช นางสาวนุสรา คงทอง

36 23YTEVS00240 นครศรีธรรมราช

37 23YTEVS00487 สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง นางสาวภาวิณา หะเทศ

38 23YTEVS01028 วัสดุยางธรรมชาติสำาหรับดูดซับโลหะหนัก สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี นายนาบิล หะยีมะแซ

39 23YTEVS01159 นครศรีธรรมราช

40 23YTEVS01255 นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

41 23YTEVS01396 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

42 23YIENS01499 ปลอกรัดพยุงเข่าจากยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

พลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสเส้นใยต้นบอน เสริม
ความแข็งแรงด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวเนตรฤทัย วงศ์แก้ว 
นางสาวพรปวีณ์ สิงห์นุ้ย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

การศึกษาประสิทธิภาพเชื_อแอคติโนมัยสีทในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อบำาบัดนำ_าเสียปนเป้ือนไขมันและนำ_าเสีย
ปนเป้ือนโลหะหนัก

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวธาริณี บุญฤทธิ์ 
นางสาวฐิติญากร สมบุญ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

นางสาวนุสรา คงทอง 
นางสาวฐาปนี จโนภาส

การศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวสาย
พันธุ์สังข์หยดพัทลุง เล็บนกปัตตานี และเบญจงรงค์ 
ซ่ึงมีอายุการออกดอกต่างกันที่ส่งผลยับยั_งการงอกของ
เมล็ดหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.))

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรประภา รักคง 
นางสาวกุลกริยา พานิชกุล 
นางสาวจิรัชญา เฉลิมชัยพันธุ์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นายภูผา จินตะสะวิน 
นางสาววิภารวี เด่นปรีชาวงศ์

การศึกษาการสกัดสารพอลิแซ็กคาไรด์จากพืช เพื่อใช้
เป็นสารเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอยในการ
บำาบัดนำ_าเสีย

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวจินต์จุฑา จินสกุล 
นางสาวนภัสสร ฟองมณี 
นางสาวณัฐวิภา เชื_อขำา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย 
นางสาวปภาดา บุญสิน

การสังเคราะห์ไบโอชาร์ที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กจาก
เปลือกทุเรียน เพื่อดูดซับพาราควอตในนำ_าเน่าเสีย

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวชนกนันท์ รักกมล
นายชนาธิป เชาวนการกิจ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

ศึกษาการย่อยสลายกระดาษที่แตกต่างกันและปัจจัยที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลายกระดาษของหอยเดื่อ 
(Hemipleta Distincta)

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ด.ญ. ศิรินากรณ์ รุณแสง 
ด.ญ. นะดา ขนาดผล 
ด.ญ. เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว
นางสาวญาณญา ทองบัว 
นางสาวพิชชา ธานีรัตน์ 
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43 23YTENS00205 อควาเซลล์ในเรือนเพาะปลูก วิศวกรรมศาสตร์ สตรีระนอง ระนอง

44 23YTENS01175 สมาร์ทยูเทิร์น วิศวกรรมศาสตร์ สตรีพัทลุง พัทลุง นางสาวสุทธิชา รักชุม

45 23YTENS01729 วิศวกรรมศาสตร์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นายสะอารอนิง ดาโอะ

นายเขมมณี คงน้อย 
นายแทนภูมิ พุ่มสุวรรณ 
นายกิตตินันท์ ตัณฑะจินะ

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ 
นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ

นางสาวศศิฉาย สุวรรณชาตรี 
นางสาวเวธกา อัครวิบูลย์ 
นางสาวปาณิตา ดำาจิ

อุปกรณ์ช่วยติดตาพืช (แบบเพลทและแบบตัวที) นางสาวปุญญิศา จันทรพูน 
นางสาวบัณฑิตา ทองมงคล 
นางสาวสุตาภัทร สุดใหม่
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