
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

1 24YIMAS00965 การพัฒนาตัวแบบส าหรับการท านายอุณหภูมิ

พ้ืนผิวโลกในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศ

ไทย โดยใช้ข้อมูล MODIS

เด่ียว คณิตศาสตร์ นายอับบาส หมัดตะพงศ์ (หัวหน้าทีม) นายสล้าง มุสิกสุวรรณ

นางสาวรัตติกานต์ แซ่ล่ิม 

สาธิตอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

2 24YTMAS00162 จ านวนเชิงซ้อนในรูป (i^m)+1/(i^n) เม่ือ m 

และ n เป็น จ านวนเต็ม

ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวยลพักตร์ ขาวดี (หัวหน้าทีม)

นางสาวพรนภัส เเซ่ตัน 

นายทศพล ลอเจริญ

นายทรงกลด พรศิริวงศ์

นายวิฑิตพงค์ พะวงษา 

สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

3 24YTMAS00279 การศึกษารูปร่างท่ีมีพ้ืนท่ีมากที่สุดซ่ึงมีส่วนโค้ง

เป็นภาคตัดกรวยและสามารถผ่านทางเล้ียว

ลักษณะมุมฉากท่ีมีเ สาแบบกลมและแบบ

เหล่ียมได้

ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวอรชิญา สุรภักดี (หัวหน้าทีม)

นางสาวศศลักษณ์ ศรีเทพ

นางสาวภิญญาพัชญ์ ทองประดับ

นางสาวเสาวณี ทองเกิด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ตรัง

ตรัง

4 24YTMAS00350 การศึกษาการเดินของม้าบนกระดานทอรัส ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวภคณาฏ ขยันการ (หัวหน้าทีม)

นางสาวธัญสินี กาญจนนันทวงศ์

นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ตรัง

ตรัง

5 24YTMAS00456 การศึกษาการแก้ปัญหาการตวงน้ าด้วยสอง

ภาชนะ

ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวชัญญาพิชญ์ สุดสม (หัวหน้าทีม)

ด.ญ. ณัฏฐณิชา ชาญโลหะ

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

6 24YTMAS00743 รูปแบบของการแข่งขันท่ีท าให้มีโอกาสชนะมาก

ท่ีสุดตามเง่ือนไขของ finger game

ทีม คณิตศาสตร์ ด.ญ. ปภาวลิน วายุพา (หัวหน้าทีม)

ด.ช. ภูวเดช ตันติสิทธิพร 

ด.ช. วรัญญู ประสบมิตร

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

7 24YTMAS00793 การถอดรหัสจากจตุรัสกลตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ทีม คณิตศาสตร์ ด.ช. กฤตเมธ สมศักด์ิ (หัวหน้าทีม) 

ด.ช. ปกรณ์ เชาวลิต 

ด.ช. กฤติโชค ขันทีท้าว

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

8 24YTMAS00867 เส้นจีออเดสิกบนพ้ืนผิวท่ีเกิดจากการหมุนรอบ

สมาณสัณฐานแบบทรงกระบอกเชิงแรนเดอร์ส

ส าหรับข้อมูลการเคล่ือนท่ีตามแนวเมอริเดียนท่ี

เป็นค่าคงท่ี

ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวฐิติชญา ตลึงจิตร (หัวหน้าทีม) 

นางสาวญาณิศา แสนยาพันธ์ุ

นายรัตนศักด์ิ เหมะ 

นางสาวภัทราภรณ์ กระตุฤกษ์

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

9 24YTMAS01437 เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวสุวิรนันท์ เจริญฤทธ์ิ (หัวหน้าทีม)

นางสาวศุภลักษณ์ สองพัง

นางพัชรีย์ ลันดา วิเชียรมาตุ ตรัง

10 24YTCSS00128 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการท านายการ

ติดเช้ือโควิด-19 จากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ทีม คอมพิวเตอร์ นายฟีนิกซ์ ปาลาเร่ (หัวหน้าทีม) 

นายอะเวรา ร่วมพรภาณุ

นายสล้าง มุสิกสุวรรณ 

นางสาวรัตติกานต์ แซ่ล่ิม

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

11 24YTCSS00430 เคร่ืองจ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้สูงอายุด้วยการ

รู้จ าใบหน้า

ทีม คอมพิวเตอร์ นายธีธัช สระขาว (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฐวดี นาคเล็ก 

นายจิรภัทร คงช่วย

นายณภัทร แก้วภิบาล ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-

ม.ทักษิณ)

พัทลุง

12 24YTCSS00478 เกมเพ่ือพัฒนาผู้ท่ีมีแนวโน้มจะมีความบกพร่อง

ด้านการค านวณ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 

และปีท่ี2

ทีม คอมพิวเตอร์ นายภัทรพล ศรีเปารยะ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวธัญญ์ชนก สุระสังวาลย์ 

นางสาวปาริชาต พิสุทธ์ิเสถียรกุล

นางสาวรจเรข อธิสุวรรณ 

นายวีระยุทธ์ิ นิลละออ

สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

13 24YTCSS01367 มาตรวัดน้ าอัจฉริยะ ทีม คอมพิวเตอร์ นางสาวชยิสรา ชัยทอง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวชนัฐกานต์ ไทรงาม 

นางสาวพิมพิศา รักษา

นายวีระยุทธ์ิ นิลละออ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

14 24YTCSS01370 การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ าท่วมฉับพลัน

ล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมน าหน GNSS

 ด้วยบอร์ด Sony Spresense กรณีศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลทางน้ าหลาก ณ น้ าตกบือยอง 

ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

ทีม คอมพิวเตอร์ นายซัฟรี มะตีเยาะ (หัวหน้าทีม) 

นายอากิต มูยุ มูยุ 

นายอัสรี แวหามะ

นายฮาพีฟี สะมะแอ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

15 24YTCSS01588 แอปพลิเคช่ันควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ตัด

หญ้า

ทีม คอมพิวเตอร์ นายธนภัทร์ จับจันทร์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสมใจ จันทร์สงฆ์ 

นางสาวซูรีนา เจ๊ะมะยิ

นายศิริ เอียดตรง

นายอัดลี ดือราซอ 

ตันหยงมัส นราธิวาส

16 24YTCHS00030 แผ่นรักษาแผลจากไคโตซาน และ PVA ท่ีมี

ส่วนผสมของสารสกัดใบกะเม็งและต้นหัสคุณ 

ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ทีม เคมี นายวิชชา เล้ียงกิจพิพัฒน์ (หัวหน้าทีม) 

นายธัชกร เท่ียงบุญกุล 

นายริฟฮาน ดือราแม

นายสาธิต บัวด า 

ผศ.ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล

สตูล
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

17 24YTCHS00038 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพในดอกไม้กินได้บางชนิดและ

ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งผสมดอกไม้กินได้

ทีม เคมี นางสาวนฤมล ภูมิไชยา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวมนัสนันท์ รัตนเกียรติขจร

นางสาวปารมี หนูน่ิม 

นางสาวสิตานันท์ พุ่มแก้ว

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

18 24YTCHS00115 ยางน าไฟฟ้าจากการผสมยางธรรมชาติกับกราฟีน ทีม เคมี นางสาวปิยมน เสรีก าธร (หัวหน้าทีม) 

นางสาวโกลัญญา ฝอยทอง

รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์

นางสาวสกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ 

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

19 24YTCHS00117 ปุ๋ยน้ าจากเซร่ัมน้ ายางธรรมชาติส าหรับการปลูก

ผักอินทรีย์

ทีม เคมี นางสาวณัฐวรา ศรีพล (หัวหน้าทีม) นางสาว

ณัฐกฤตา ปลอดทองสม

รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์

นางสาวสกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์ 

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

20 24YTCHS00118 วิศวกรรมเน้ือเย่ือเลียนแบบธรรมชาติท่ีท าจาก

พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมเจลาตินเพ่ือใช้เป็น

แผ่นป้องกันส าหรับประยุกต์ใช้งานด้าน

ทันตกรรมรากฟัน

ทีม เคมี นางสาววิชญามณฑ์ แหวนเพ็ชร (หัวหน้าทีม)

นางสาวสลิลทิพย์ สังข์เมฆ

นางสาวอัษฎาพร ต้ังประเสริฐ 

นางสาวอรณุมา อินทฤทธ์ิ

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

21 24YTCHS00326 การบ าบัดน้ าขาออกจากการผลิตแก๊สชีวภาพ

ร่วมกับการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์และการ

ผลิตมีเทนโดยเซลล์อิเล็กโทรไลซิสจุลินทรีย์

ทีม เคมี นางสาวภัทร์นรินท์ บัวขาว (หัวหน้าทีม) 

นางสาวนูอัยม์ บนีอะหมัด

นางรัตนา จริยาบูรณ์ 

นายประวิทย์ คงจันทร์

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

22 24YTCHS00386 โครงร่างวิศวกรรมเน้ือเย่ือเลียนแบบธรรมชาติท่ี

ท าจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมไหมไฟโบรอิน

เพ่ือประยุกต์ใช้งานด้านกระดูกข้อเข่า

ทีม เคมี นางสาวมนัสวี จินา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพริดา ณ ระนอง

นางสาวอัษฎาพร ต้ังประเสริฐ 

นางสาวปาณิสรา สีภักดี

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

23 24YTCHS00427 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดช่ันจากโลหะ

เงิน

ทีม เคมี นายกรวิชญ์ ด้วงฉีด (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฐวิภา ทองดี

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง

นางสาวฐาปนี จโนภาส 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

24 24YTCHS00439 การศึกษาอัตราส่วนระหว่างคาเฟอีนกับสีย้อมไว

แสงจากเปลือกมังคุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพให้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ทีม เคมี นายณัฐพล เดชาธีระวงค์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวทอฝัน สุนทรากร

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

25 24YTCHS00459 ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตแคทาไลซิสใน

กระบวนการย่อยสลายพลาสติก

ทีม เคมี นายวรินทร ทองร่วง (หัวหน้าทีม) 

นายจามิกร กรองเห็น

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

26 24YTCHS00525 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก

เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ และเปลือก

มะม่วงในการลดการเกิดสีน้ าตาลของมะเขือ

เปราะและหัวปลี

ทีม เคมี นางสาววริษา สงพราหมณ์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวฑิฌาพร ไพศาลศักด์ิทวี

นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง

ตรัง

27 24YTCHS00783 โครงงานการสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของ

ลิกนินโมเลกุลต่ าจากผักตบชวากับน้ ามันพืชเพ่ือ

ใช้เป็นวัสดุกันน้ า

ทีม เคมี นายก้องภพ เก้ือสังข์ (หัวหน้าทีม) 

นายธนภัทร ฤทธิจักร

นายทัศน์ปองคุณ ดาราจร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

28 24YTCHS00847 แผ่นมาส์กหน้าจากแบคทีเรียเซลลูโลส ทีม เคมี นางสาวพิชญ์สินี ภิญญานิล (หัวหน้าทีม) 

นางสาวแพรวา แสงนวล

นายวิบูลย์ ป้องกันภัย

นางสาวสิตานันท์ พุ่มแก้ว 

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

29 24YTCHS00891 การสกัดน้ ามันจากยีสต์ท่ีสะสมลิปิดจากดอกไม้

และผลไม้ในธรรมชาติของพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

ทีม เคมี นายอด๊ีป หีมสุหรี (หัวหน้าทีม) 

นายณัฏฐ์ วงศ์รัตน์

นายธนากร จันทสุบรรณ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

30 24YTCHS01291 ผลิตภัณฑ์สารสกัดไคโตซานจากเปลือก

หอยแมลงภู่และสารสกัดจากใบย่ีหร่าเพ่ือชะลอ

การสุกของกล้วยหอมทอง

ทีม เคมี นายนรวิชญ์ มาลีวัด (หัวหน้าทีม) 

นางสาวธีร์จุฑา ว่องภาณุสกุล

นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล

สตูล

31 24YTCHS01312 บรรจุภัณฑ์ชะลอการสุกของมะม่วงจากเปลือก

กล้วย

ทีม เคมี นางสาวธารทิพย์ กางพาพันธ์ (หัวหน้าทีม)

นางสาวพิชชาอร มุสิกโร

นางฒามรา พรหมหอม

ผศ.ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร 

มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

32 24YTCHS01376 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแอนโทไซยา

นินจากว่านหอมแดงต่อการต้านอนุมูลอิสระ

และยับย้ังการเหม็นหืนของกุนเชียง

ทีม เคมี นางสาวหทัยภัทร กาญจนศรีเมฆ (หัวหน้าทีม) 

ด.ญ. ณัฐกฤตา ลันดา

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง

ตรัง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

33 24YTBIS00022 การศึกษาประสิทธิภาพในการย้อมเซลล์พืชด้วย

สีสกัดธรรมชาติจากพืชกลุ่มแคโรทีนอยด์ท่ีพบ

ในท้องถ่ิน

ทีม ชีววิทยา นางสาวพิชชาภา ด้วงสุด (หัวหน้าทีม) 

นางสาวมณีรตน์ หนูข า 

นางสาวนรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์

นางคนึงนิตย์ ไชยมณี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล

สตูล

34 24YTBIS00052 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับย้ัง

เช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังของ

ขม้ินชัน

ทีม ชีววิทยา นางสาวสัณห์ฤทัย บุญช่วย (หัวหน้าทีม) 

นางสาวปทิตตา เจริญรักษ์

นายนิทัศน์ เพราแก้ว 

นายกีรติ กุลวานิชไชยนันท์

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

35 24YTBIS00059 การบ่มเซร่ัมน้ ายางด้วยแบคทีเรียโพรไบโอติก 

เพ่ือใช้เป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ทีม ชีววิทยา นางสาวณัฐชพร แซ่จิว (หัวหน้าทีม)

นางสาวณัชชา จิรัฐิติโชติ

นางสาวปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา

นางสาวอรทัย แดงสวัสด์ิ 

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

36 24YTBIS00111 การศึกษาสารสกัดจากใบตองและสารละลายไค

โตซาน เพ่ือใช้ในการเคลือบบรรจุภัณฑ์บรรจุ

อาหาร ท่ีมีผลต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของ

เช้ือ Escherichia coli

ทีม ชีววิทยา นายม่ิงตระการ บุญสุข (หัวหน้าทีม) 

นางสาวญาณิศา แซ่ว่อง

นายปิยะชนก์ เถาสุวรรณ 

นางสุวิภา อ้ึงไพบูลย์

หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

37 24YTBIS00122 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากวุ้นสาหร่ายผมนาง

ร่วมกับไคโทซานเพ่ือการยืดอายุการเก็บรักษา

ของผลส้มเขียวหวาน

ทีม ชีววิทยา นายชนันธร ศิริกิจ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวศวรรยา ริยาพันธ์

นางสาวนิตยา อัมรัตน์

นางสาวอุษา เพชรบ้านนา 

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

38 24YTBIS00245 ผลของสารสกัดฟริเดลีนจากรากกัญชาท่ีปลูก

โดยระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการประยุกต์ใช้ใน

ด้านของเวชส าอางในรูปแบบของแผ่นแปะสิว

ทีม ชีววิทยา นายนายภูษิต อรุณเรือง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวนัสริน แวสแลแม

นายเอกนรินทร์ เรืองรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

39 24YTBIS00274 ไบโอ กลิตเตอร์ ทีม ชีววิทยา นางสาวอติกานต์ โลหะตันติวรกุล (หัวหน้าทีม)

นางสาวอัสมา มาลินี 

นางสาวภัทรนันท์ ส าแดง

นายประสิทธ์ิ สืบจักษะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

40 24YTBIS00319 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากวุ้นสาหร่ายผมนาง

ร่วมกับแทนนินจากสารสกัดเปลือกกล้วย เพ่ือ

การยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธ์ุ

นี้าดอกไม้

ทีม ชีววิทยา นางสาววริศรา นทีธร (หัวหน้าทีม) 

นางสาววิสสุตา หนูสิงห์

นางสาวนิตยา อัมรัตน์ 

นางสาวอุษา เพชรบ้านนา

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

41 24YTBIS00429 การศึกษาฤทธ์ิต้านมะเร็งตับของแคโรทีนอยด์

สกัดจากคราบกระดองปูทะเลเพ่ือประยุกต์ใช้

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ทีม ชีววิทยา นางสาวนัทธมน คงเทียบ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวฟิรดาว บือราเฮง

นางสาวธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ 

ดร. จิติมา สุวรรณมาลา

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

42 24YTBIS00617 ผลของโปรตีนเกาะจับไคตินจากเมล็ดยางพารา

ต่อเช้ือราก่อโรคพืชและแนวทางการเสริมฤทธ์ิ

ชีวภาพ

ทีม ชีววิทยา นางสาวนิฮุสณา นาดามัน (หัวหน้าทีม) 

นางสาวศศิตา เซ๊ะ

นายอภิชัย บัวชูก้าน 

นางวไลรัตน์ บัวชูก้าน

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

43 24YTBIS01187 การสกัดและเตรียม เซลลูโลส ไตรอะซิเตต จาก

เปลือกข้าวโพดเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับ

น้ ามัน

ทีม ชีววิทยา นายนิอัรกานต์ อัลอิดรีสี (หัวหน้าทีม) 

นายวาริษ รัตนญาติ

นางสาวซุกรียะห์ เด็นมาน๊ิ หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา

44 24YTBIS01206 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ไคโตซาน 

และอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการเพ่ิม

ปริมาณของกล้วยไม้แวนด้าใบร่องในหลอด

ทดลอง

ทีม ชีววิทยา ด.ญ. ณัฐธิดา จันทบูรณ์ (หัวหน้าทีม) 

ด.ญ. ชาลิสา หวามา 

ด.ช. ณัฐวุฒิ วิเชียรรัตน์

นายรนนท์ นุ่นสิงห์ สตรีระนอง ระนอง

45 24YTBIS01211 ผลของสูตรอาหาร น้ าตาลซูโครส และไคโตซาน

ร่วมกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ท่ีมีต่อการ

เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเอ้ืองมัจฉาชมพูในสภาพปลอด

เช้ือ

ทีม ชีววิทยา ด.ญ. สิริกุลฤดี แซ่ตัน (หัวหน้าทีม) 

ด.ญ. พอพชร พุ่มสุวรรณ

ด.ญ. พลอยณกุล ผุสดี

นายรนนท์ นุ่นสิงห์ สตรีระนอง ระนอง

46 24YTBIS01465 การเพ่ิมคุณภาพผักโขมไมโครกรีนภายใต้ระบบ

ควบคุมแสงเทียม LED

ทีม ชีววิทยา นางสาววารดาห์ ยูโซะ (หัวหน้าทีม) 

นางสาววาชิญา มะและ

นายเอกนรินทร์ เรืองรักษ์ สาธิตอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

47 24YTBIS01549 ฤทธ์ิต้านเช้ือราและต้านไบโอฟิล์มของวัสดุเสริม

ฐานฟันเทียมชนิดอ่อนร่วมกับสารสกัดจาก

เปลือกสละ

ทีม ชีววิทยา ด.ช. อานัส แนงด า (หัวหน้าทีม) 

นางสาวนดา บือราเฮง

นางสาวอุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ 

นายสุบฮาน สาและ

สาธิตอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

48 24YIPES00201 การแกว่งของลูกตุ้มท่ีมีกระแสลมรบกวน เด่ียว ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายวิชยุตม์ นาคะศูนย์ (หัวหน้าทีม) นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด 

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

49 24YTPES00208 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเก็บเสียงของแก๊ส ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายกฤตธรรม หวังสุทธปิติ (หัวหน้าทีม) 

นายวทัญญู ทองราช 

นายธนโชติ เพชรจ ารัส

นายณพล มณีพงษ์ 

นายญาณกร โชคประเสริฐ

ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

50 24YTPES00628 เฝือกอ่อนจากยางพาราธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิ

ลิกาจากชานอ้อย

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวชนากานต์ รัตนบุรี (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฐรัตน์ เพ็ชรรัตน์

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

51 24YTPES00971 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท างานของ

เคร่ืองยนต์จากโลหะไนตินอล

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายพีรภัทร เท่ียงธรรม (หัวหน้าทีม) 

นายญาณพัฒน์ ไกรจันทร์

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง

ตรัง

52 24YTPES01144 การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพของเจล

แอลกอฮอล์โดยใช้กฎของสเนลล์

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายหัสวัฒ ธีระกุล (หัวหน้าทีม) 

นางสาวศุภาวรรณ วงศ์สีด า 

นายศุภกฤต เจ๊ะนะ

นายประสิทธ์ิ สืบจักษะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล

53 24YTPES01541 การพัฒนาเส้นใยนาโนสลายตัวในน้ าอี่นด้วย

กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิง เพ่ือการข้ึนรูป

แผ่นกรองหน้ากากอนามัย

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวพิชามญช์ุ คงเรือง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสิริยากร สุริยนต์

นายอดินันท์ เจ๊ะซู มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

54 24YTMSS00434 วัสดุป้องกันกล้ามเน้ือหดเกร็งและรองรับแรง

กระเเทกเน่ืองจากการหกล้มจากน้ ายางพารา

ทีม วัสดุศาสตร์ นายวุฒิภัทร อินทร์ทองค า (หัวหน้าทีม) 

นายศรัณยู นิธิคุณากร 

นายวิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม

นางศรินยา สวาหลัง 

นางนิธินาถ แซ่ต้ัง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล

สตูล

55 24YTMSS01075 การศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจล

แอลกอฮอล์จากแป้งข้าวจ้าวผสมน้ ายางพารา

ทีม วัสดุศาสตร์ นายกิตตินันท์ รู้ฤกษ์ (หัวหน้าทีม) 

นายณภษร นนทิพิเชฐ

นางสาวอาภาศรี ชุ่มช่ืน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง

ตรัง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

56 24YTMSS01372 การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพท่ีมี

ส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึกเพ่ือวัด

ปริมาณการปนเป้ือนของสารฟอร์มาลดีไฮด์

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวพิมพ์มาดา ด าริการ (หัวหน้าทีม) 

นางสาววิชชุลดา ย่ิงดัง

นางพรพิมล เรืองเพ็ง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

57 24YTMSS01581 ฟิล์มชีวภาพจากล าต้นผักกะเฉดและล าต้น

ผักหวานบ้าน

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวอุมาภรณ์ ปากบารา (หัวหน้าทีม)

นางสาวณัฐธิดา เกิดแก้ว

นางสาวจิราพร ศิริรัตน์

นางสาวณริศรา อรรฆยมาศ 

วิเชียรมาตุ ตรัง

58 24YTEVS00012 การศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพทีของข้าว

ไร่พันธ์ุเม็ดฝ้าย (Oryza sativa L.) ในระยะต้น

กล้า ท่ีส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ

ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายพรพิสิทธ์ิ สุขรัตน์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวอภิษฎา แพ่งพิสาร 

นายมูฮาหมัด ขาวดี

นางสาวภาวิณา หะเทศ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

59 24YTEVS00287 การพัฒนาดินให้ย่อยสลายโพลิเอทิลีน โดย

จุลินทรีย์จากล าไส้แมลงปีกแข็ง

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายพงศธร อู้สกุลวัฒนา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวรินรดา สุวรรณดี

นางสาวปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา 

นางสาวอรทัย แดงสวัสด์ิ

มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

60 24YTEVS00400 Bioplastic จากเทาน้ า ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวสินิชญาณ์ิ นิธจุฑาวิวัฒน์ 

นางสาวกรกนก ก๊กใหญ่ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวนัสริน อุไรกิจ

นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา 

นางสาวอัญญาพร สุคนธพันธ์

อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี

61 24YTEVS00565 การผลิตน้ าส้มฆ่ายางจากกล้วยหอม กล้วยไข่ 

และกล้วยเล็บมือนางด้วยกรรมวิธีธรรมชาติเพ่ือ

เปรียบเทียบระยะเวลาในการจับตัวของน้ า

ยางพาราสด

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวสันต์ฤทัย โออินทร์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวดวงฤทัย ศรีเพ็ชร 

นางสาวศศิกานต์ จันทรเดช

นางสาวอุไร หนูแก้ว สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

62 24YTEVS00661 ถังขยะฆ่าเช้ือส าหรับหน้ากากอนามัย ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาววรรลดา จุเส้ง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพัชรณิชา คงชม 

นางสาวกันต์ปันนี บุญเลิศสิริ

นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ

นางสาวศศิรินทร์ หม่ืนราช 

สตรีระนอง ระนอง

63 24YTEVS00759 ก าแพงดักจับขยะโดยใช้ฟองอากาศ ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

ด.ช. กันตินันท์ ประโยชน์ (หัวหน้าทีม) 

ด.ช. พัทธ์ เดชเจริญ 

ด.ช. ภูริต อัศวธีระ

นายวีรภัทร์ โปณะทอง 

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

64 24YTEVS00785 การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่

แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหม่ีก่ึง

ส าเร็จรูปเพ่ือทดแทนพลาสติก

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายณัฐภัค จักรีลา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวภัทร วิธานติรวัฒน์ 

นางสาวกัญญารัตน์ เท่ียงธรรม

นางกฤติกา บริรักษ์นรากุล

นางสาวหน่ึงฤทัย เกียรติพิมล 

สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง

65 24YTEVS01390 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับ

สารอินทรีย์จากผงถ่านกัมมันต์และคาร์บอกซี

เมทิลเซลลูโลสจากต้นกก ชานอ้อย ใบสับปะรด

และกาบมะพร้าว

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวจันทิรา ง่วนสน (หัวหน้าทีม) 

นายวรธน กังแฮ 

นางสาวสิรินทิพย์ ปานสิทธ์ิ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุลยกุล วิเชียรมาตุ ตรัง

66 24YTEVS01399 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

เห็ดเสม็ดเพ่ือชักน าเส้นใยเห็ดเสม็ดสู่การเกิดดอก

เห็ด

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวปกเกศ ช่วยรักษา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวศศิธร เนตรประไพ

นายอนุรุทธ์ิ หมีดเส็น วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

67 24YTEVS01503 วัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางธรรมชาติผสม

ถ่านกัมมันต์

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายมูฮ าหมัดอิลฮัม ดือราซอ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวซอเฟ๊ียะ กียะ

ผศ.ดร. นาบิล หะยีมะแซ 

นายอารีเฟ็น รัศมีศาสน์

สาธิตอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

68 24YTEVS01548 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากของเหลือใช้ใน

โรงงานปลาป่นและศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ย

อินทรีย์น้ าต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายซูไฮรี ราโมง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวธนภรณ์ แก้วมาก

นางสาวณัฏฐากร วรอัฐสิน สาธิตอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี

69 24YTENS00233 ชุดทดลองสร้างน้ าจากอากาศ ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวสิตางศ์ุ เรืองญา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวนันทิกาญจน์ สุขขวัญ

นายพสงค์ แรงสิงห์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

70 24YTENS00373 เคร่ืองเตือนกินยาส าหรับคนสูงอายุ ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายธนพัฒน์ จุฑามณี (หัวหน้าทีม) 

นายธนพัฒน์ ศิริพันธ์ุ 

นายซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา

นายจิรายุทธ แสงสิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

สตูล

สตูล

71 24YTENS00779 เคร่ืองเก็บไมโครพลาสติกชายหาด ทีม วิศวกรรมศาสตร์ ด.ญ. กานตี เถาวัลย์ (หัวหน้าทีม) 

ด.ญ. ซิซีเลีย เฮลส์วิค 

ด.ญ. ณภัทร อ่ึงทอง

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

72 24YTENS01280 การพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ บังคับผ่าน

โทรศัพท์

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวณัฐชยา เอียดแก้ว (หัวหน้าทีม) 

นางสาวกรชนก สูญกรรมรัตน์

นายสมศักด์ิ กัญจนกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

73 24YTENS01448 ระบบเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ า เเละเเจ้ง

เตือนอุทกภัยเเบบอัตโนมัติ

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายธนวัฒน์ รักซ้อน (หัวหน้าทีม) 

นายธีรวัต บุญกิจ

นางสาวอาภาศรี ชุ่มช่ืน

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง

ตรัง

74 24YTIFS00983 ประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินจากสารสกัดไพล

 ขิง และกะทือ ในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus และ Escherichia 

coli

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและ

ชีวสารสนเทศ

ศาสตร์ วิทยาการ

ข้อมูล จุลชีววิทยา)

นายพงศ์พิพัฒน์ มีแก้ว (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสิราวรรณ ขันนุ้ย 

นางสาวสุทธิกานต์ มันทุ่ย

นางสาวกัณฐาภรณ์ คงอินทร์ 

นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุลยกุล

วิเชียรมาตุ ตรัง

75 24YTIFS01507 การศึกษาเชิงลึกเพ่ือเข้าใจธรรมชาติและ

ลักษณะการกลายพันธ์ุของ COVID-19

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและ

ชีวสารสนเทศ

ศาสตร์ วิทยาการ

ข้อมูล จุลชีววิทยา)

นายชินดนัย ณ ตะก่ัวทุ่ง (หัวหน้าทีม) 

นายกันตพงศ์ พันธ์ุศิโรรัตน์ 

นายสุธีกานต์ อยู่เย็น

ดร.กอบชัย ดวงรัตนเลิศ 

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
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