
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

1 25YBIS00517T แผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสท ำควำม

สะอำดมือท่ีมีสำรสกัดดอกไม้ต้ำนเช้ือ

แบคทีเรีย

ชีววิทยำ นำยมูฮ ำหมัดอันวำ หะยีเจะเฮง

นำยอัซมีน ศุภศิริ

นำงสำวสมรักษ์ พันธ์ผล

นำงสำววีรยำ คุ้มเมือง

สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ปัตตำนี ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

2 25YBIS00713T กำรศึกษำสมบัติพรีไบโอติกเบ้ืองต้น

ของเห็ดเเครงเเละเห็ดเสม็ด

ชีววิทยำ นำยนะบีล พันธ์ุฉลำด

นำยฮัซซัน นรำธิปสกุล

นำงสำวสมรักษ์ พันธ์ผล 

นำงสำวจำรุวรรณ มณีศรี

สำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

3 25YBIS01494T ผลของผลิตภัณฑ์ดูแลฟันเทียมแบบ

ใหม่จำกสำรสกัดจำกเปลือกกล้วย

ต่ออคริลิกเรซ่ินฐำนฟันเทียมท่ีมีฤทธ์ิ

ต้ำนเช้ือแบคทีเรีย

ชีววิทยำ นำงสำวอริสรำ เภอเกล้ียง

นำงสำวพริริตำ ชูศรี

นำงสำวอุดมลักษณ์ มำตย์สถิตย์

ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ แก้วมณี

สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ปัตตำนี ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

4 25YCSS01137T เคร่ืองค ำนวณเฉพำะทำงเพ่ือกำร

แก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์

คอมพิวเตอร์ นำยธัญพิสิษฐ เนำวประดิษฐ์

นำงสำวชลธิชำ ปูหยัง 

นำงสำวสุพัตรำ เหมพันธ์

นำยประสิทธ์ิ สืบจักษะ พิมำนพิทยำสรรค์ สตูล ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

5 25YENS00927T หุ่นยนต์พ่นยำ วิศวกรรมศำสตร์ นำงสำวรอดิยะฮ์ อำมะ

นำงสำวนำเดีย สมำแอ 

นำงสำวนูรฮำซำนะห์ ปรียะ

นำยศิริ เอียดตรง ตันหยงมัส นรำธิวำส ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

6 25YENS01612T ระบบเปิด-ปิดสแลนกรองแสงอัตโนมัติ 

เพ่ือลดอุณหภูมิในโรงเรือนผักสลัด

วิศวกรรมศำสตร์ นำงสำวนูรีน เจ๊ะมะหมัด

นำยฟำอีฟ เจ๊ะมะ 

นำงสำวนิสรีน แวยะ

นำยฟัยซอล เปำะแต สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ปัตตำนี ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคใต้ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 11 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 12 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค)ภาคใต ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 1/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคใต้ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 11 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 12 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

7 25YEVS01126T นวัตกรรมลดก๊ำซมีเทนท่ีเกิดจำกกำร

ปลูกข้ำวแบบชุ่มน้ ำ

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวภัทรธิดำ โพธ์ิกลำง

นำงสำวมัชชำวีร์ สมฤดี 

นำงสำวณภัทร ทรัพย์เมฆ

นำยสะอำรอนิง ดำโอะ สุรำษฎร์พิทยำ สุรำษฎร์ธำนี ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

8 25YMSS01247T คำร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุย่ิงยวดจำก

เปลือกต้นกระถินณรงค์

วัสดุศำสตร์ นำยณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนำ

นำงสำวธมลวรรณ ไหมละเอียด 

นำยณฐนนท์ ศรีสุวรรณ

นำงจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

9 25YMSS01525T เม็ดบีทกักเก็บควำมช้ืนจำกวัสดุ

ธรรมชำติ

วัสดุศำสตร์ นำงสำวชลรัตน์ จักรำนนท์

นำงสำวธัญวรัตม์ ทองสลัก

นำยสะอำรอนิง ดำโอะ สุรำษฎร์พิทยำ สุรำษฎร์ธำนี ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

10 25YPES01305T รองเท้ำอัจฉริยะ ฟิสิกส์ พลังงำน และ

ดำรำศำสตร์

นำงสำวพชรพร โกยแก้ว 

นำยระพีพงศ์ ทองพัฒน์ 

นำงสำวชนเนษฎ์ บุญฮก

นำยณพล มณีพงษ์ ภูเก็ตวิทยำลัย ภูเก็ต ชนะเลิศระดับภูมิภำค 

ได้รับทุน 9,000 บำท

11 25YBIS01241 ผลของ Leuconostoc 

mesenteroides จำกล ำไส้กุ้งต่อกำร

หดตัวของล ำไส้ในหนูถีบจักร

ชีววิทยำ นำยดีเด บิลโหด นำงพิศเรศ เมืองนิล หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

12 25YCHS00275T กำรฟ้ืนฟูสภำพสำรละลำยดูดซึมท่ีใช้

แล้วส ำหรับกำรปรับปรุงคุณภำพแก๊ส

ชีวภำพด้วยเซลล์อิเล็กโทรไลซิส

เคมี นำงสำวมำหยำ มำเจ๊ะมะ

นำงสำวฟำเดีย ลอเด็ง

นำงรัตนำ จริยำบูรณ์ 

นำยประวิทย์ คงจันทร์

สำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

13 25YCSS00410 กำรพัฒนำระบบอัตโนมัติเพ่ือหลีกเล่ียง

กำรชนโดยใช้ข้อมูลควำมลึกของภำพ

คอมพิวเตอร์ นำงสำวณัฐวดี ลีภัทรกิจ นำยวชิรพัฒน์ จิวำนิจ 

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

หำดใหญ่วิทยำลัย สงขลำ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค)ภาคใต ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคใต้ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 11 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 12 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

14 25YENS01251T รถเข็นอัจฉริยะ วิศวกรรมศำสตร์ นำยนิติภูมิ เปียกบุตร

นำยวรวิทย์ บุญญวงศ์ 

นำยเกษมสันต์ หนูเกล้ียง

นำงจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

15 25YENS01253T นำฬิกำข้อมืออัจฉริยะ วิศวกรรมศำสตร์ นำยปำรวัตน์ ทิพย์โยธำ

นำยกูศิลป์ ศรุต สัญญำ 

นำยไทธัช โทนำอรรถ

นำงจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

16 25YENS01602T ระบบกระชังปลำกระพงอัจฉริยะ วิศวกรรมศำสตร์ นำยปริวัฒน์ ทองแท้ 

นำงสำวตัสนีม จงรักษ์ 

นำยพงศ์พิสุทธ์ิ เทพทอง

นำยปิยะ พละคช ท่ำศำลำประสิทธ์ิศึกษำ นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

17 25YENS0457TT กำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยภำวะหัวใจวำย

เฉียบพลันด้วยเคร่ือง Heart Alert

วิศวกรรมศำสตร์ นำยณฐภพ แสงเพชร 

นำยอเล็กซ์ ดำห์มันน์

นำยดิสทัต ยงประเดิม สตรีระนอง ระนอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

18 25YEVS00565T กำรสกัดและกำรตรวจสอบคุณสมบัติพ

รีไบโอติกของเพคตินจำกวัสดุเศษเหลือ

ทำงกำรเกษตร

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวนูรีน วำหะรักษ์ 

นำงสำวอำฟีญ่ำ เบ็ญหยีหมำน

นำงสำวพจนำรถ แก่นจันทร์

นำงสำวเทียนทิพย์ ไกรพรม

สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ปัตตำนี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

19 25YIFS00286T ประสิทธิภำพของแบคทีเรียบำซิลลัสใน

กำรยับย้ังเช้ือรำก่อโรคในพืช

สหสำขำ นำงสำววรำงค์ฉัตร พีรดนย์โกเศส

นำงสำวไอศิกำ รอดเจริญ

นำงสำวปฏิมำ เพ่ิมพูนพัฒนำ 

นำงสำวรพีวรรณ โสวรรณปรีชำ

มอ.วิทยำนุสรณ์ สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

20 25YIFS00957T ประสิทธิภำพของโพรไบโอติกต่อกำร

ยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคในกำร

เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ

สหสำขำ นำงสำวอุรชำ นำคกล่อม

นำงสำวภัทรภรณ์ ทำผำ

นำงสำวปฏิมำ เพ่ิมพูนพัฒนำ 

นำงสำวอรทัย แดงสวัสด์ิ

มอ.วิทยำนุสรณ์ สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค)ภาคใต ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 3/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคใต้ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 11 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 12 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

21 25YMSS01348T กำรเตรียมและศึกษำเปรียบเทียบแผ่น

แปะกันยุงจำก Geraniol กับ 

1,8-Cineole ท่ีมี Cyclodextrin

วัสดุศำสตร์ นำยชำนนท์ สินอนันตกุล 

นำยธนกฤต เมฆแก้ว 

นำยสิรวิษณ์ุ วีระวงศ์

นำยเกียรติชัย ด้วงเอียด 

นำงสำวอำทิมำ เทพทอง

อุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย 

พัทลุง

พัทลุง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภำค

22 25YBIS00995T กำรคัดกรอง Trichoderma spp. เพ่ือ

ควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผล

มะม่วงท่ีมีสำเหตุจำก Colletotrichum

 gloeosporioides

ชีววิทยำ นำงสำวปริมปรียำ ย่อดี

นำงสำวธัญพิชชำ ด ำริห์กล้ำ

นำงสำวจรัสลักษณ์ เพชรวัง มอ.วิทยำนุสรณ์ สุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

23 25YBIS01587T กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรต้ำนเช้ือ

รำของน้ ำมันหอมระเหยอบเชยเพ่ือ

ผลิตสำรกันบูดธรรมชำติ ในผลิตภัณฑ์

กำละเเม

ชีววิทยำ นำยศิวัช ปำณะศรี 

นำยภคพล รักษำม่ัน 

นำยปวีร์ ชูสิทธ์ิ

นำยธนพล แก้วอุดม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

24 25YCHS00118T กำรศึกษำประสิทธิภำพสำรเคลือบ

ยำงพำรำแผ่นเพ่ือยับย้ังเช้ือรำจำกสำร

สกัดลิกนินในซังข้ำวโพดและกำบ

มะพร้ำว

เคมี นำงสำวจิรัชญำ ชูอ่อน

นำงสำวศุภำกร ศุภรำนนท์ 

นำยปัณณทัต ภักดีโชติ

นำงสำวภำวิณำ หะเทศ สภำรำชินี จังหวัดตรัง ตรัง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

25 25YCHS00350T ซองเคร่ืองปรุงเพคตินจำกเปลือกด้ำน

ในจ ำปำดะ

เคมี นำงสำวพัทธ์ธีรำ อิสโร

นำงสำวป่ินจรัส รุ่งโรจน์ก ำเนิด

นำยสำธิต บัวด ำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

สตูล

สตูล เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

26 25YCHS01097T กำรใช้สำรสกัดจำกใบรำงจืดผลิตสบู่ใย

ขัดผิวต้ำนอนุมูลอิสระโดยใช้เทคโนโลยี

ไมไครเอนแคปซูเลชัน

เคมี นำยกฤษฏ์ิ ปัญจเวสำรัช

นำยณชพงศ์ ชูโชติ 

นำยสกรรจ์ สำยสำระ

นำงจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค)ภาคใต ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 4/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคใต้ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 11 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 12 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

27 25YCHS01772T กำรศึกษำกำรเปรียบเทียบ

ประสิทธิภำพระหว่ำงกำรใช้สำรสกัด

มิวซิเลจจำกเมล็ดแมงลักกับกำรใช้เจ

ลำตินเป็นองค์ประกอบหลักในเปลือก

แคปซูลน่ิม

เคมี นำงสำวศุภำพิชญ์ ชูแสง

นำงสำววริศรำ รูปสันทัด 

นำงสำวภัทรำนิษฐ์ เรียบร้อย

นำงทัศวรรณ เช่ือเมือง

นำงสำวอุไร หนูแก้ว

สภำรำชินี จังหวัดตรัง ตรัง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

28 25YEVS01249T กำรศึกษำควำมเป็นไปได้จำกกำร

พัฒนำหินเทียมจำกขยะโฟมและ

พลำสติกมำพัฒนำเป็นปะกำรังเทียม

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวนันท์นภัส ขุนเพชร

นำงสำวรพีนภันต์ ชยันต์เกียรติ 

นำงสำวอุษณิษำ หีมมิหน๊ะ

นำงจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมรำชูทิศ นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

29 25YEVS01566T กระถำงดูดซับแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

และย่อยสลำยได้

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำยภำคภูมิ จินดำนุ

นำยกันต์ธีร์ แคนยุกต์

นำยธนพล แก้วอุดม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

30 25YMSS00463T แผ่นฝึกฉีดยำจำกยำงธรรมชำติเพ่ืองำน

สอนทำงพยำบำล

วัสดุศำสตร์ นำงสำวพัทชล ปำนแจ่ม

นำงสำวจุฑำรัตน์ สงสุวรรณ์

นำงสำวพนิตำ สุมำนะตระกูล ป่ำพะยอมพิทยำคม (โครงกำร 

วมว.-ม.ทักษิณ)

พัทลุง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

31 25YMSS00907T กำรเตรียมและพัฒนำสูตรยำงรีไซเคิล

ส ำหรับอุตสำหกรรมรองเท้ำ

วัสดุศำสตร์ นำงสำวโนรฟำตีมี อำรงค์ 

นำงสำวอำวณีย์ อิสลำมกุล

ผศ.ดร. ซีตีไซยีดะห์ สำยวำรี 

นำยอนุวัติ เเซ่ต้ัง

สำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปัตตำนี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

32 25YMSS01507T คุณลักษณะของฟิล์มท่ีย่อยสลำยได้

ทำงชีวภำพจำกแป้งกล้วยพันธ์ุต่ำงๆ

วัสดุศำสตร์ นำงสำวนิบูซลำ หะยีกอเดร์

นำงสำวนูรฟำฎีละห์ ประยูรโต

นำยภควรรษ ทองนวลจันทร์

ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ แก้วมณี

สำธิตวิทยำกำรอิสลำม 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ปัตตำนี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค)ภาคใต ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 5/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคใต้ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 11 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคใต้ จ ำนวน 12 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

33 25YMSS01622T กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์

ต้นแบบแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลจำกคำร์

บอกซีเมทิลเซลลูโลส เจลำติน ไฟโบ

รอิน ไคโตซำนและสำรสกัดจำกว่ำน

หำงจระเข้ชนิดผงเพ่ือใช้ในกำรรักษำ

ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ไม่เกินระดับท่ีสอง

วัสดุศำสตร์ นำงสำวณัฐกฤตำ ศรีจันทร์

นำงสำวพรหมรัศม์ิ แผ่นทอง 

นำงสำวกนกอร พรหมทวด

นำยธนพล แก้วอุดม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมรำช เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภำค
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