โครงการ การประกวดโครงงานของนกวทยาศาสตรร'นเยาว คร(งท 14 (YSC 2012)
โครงการทผานการพจารณา ภาคเหนอ
ท

รหส

โครงงาน

สาขา

ประเภท

โรงเรยน

อาจารยทปรกษา

หวหน!าโครงงาน

ผ"!พฒนา

ผ"!พฒนา

ภาค

1

Y12TENN098

การพฒนาอปกรณก5าเนดไฟฟDาดDวยความรDอนดDวยวสดเทอรโมอ
เล6กทรคท0Lเตร0ยมโดยวธ0 Sol-Gel

วศวกรรมศาสตร

บคคล

จฬาภรณราชวทยาลย
เช0ยงราย

ผศ.ดร.ฐปน0ย สารครศร0

นายพลเดช อนนชย

-

-

เหน#อ

2

Y12TEVN111

ฟลมบรโภคไดDจากแปDงมนส5าปะหลงผสมเจลาตนเพ#Lอการย#ดอาย วทยาศาสตรสLง
การเก6บรกษาผกและผลไมD
แวดลDอม

บคคล

พระหฤทย

นางจนทรจรา ชยอนทร0
อาจ

นางสาววรศรา จอมงาม

-

-

เหน#อ

3

Y12TEVN136

ผลตภณฑพลาสตกช0วภาพจากเศษขนไก4

วทยาศาสตรสLง
แวดลDอม

บคคล

นาบ4อค5าวทยาคม

นายก0รต ทะเย6น

นางสาวสชาดา ธรรมสอน -

-

เหน#อ

4

Y12IPAN003

ผลของแรงตกกระทบท0Lม0ต4อการเปล0LยนแปลงโครงสรDางของหลม
ดกเหล#Lอของตวอ4อนแมลงช Dาง

ฟสกสและ
ดาราศาสตร

บคคล

เม6งรายมหาราชวทยาคม

นายเก0ยรตศกด< อนราษฎร

-

-

เหน#อ

5

Y12IPAN097

การศ@กษาแบบจ5าลองการเก6บประจไฟฟDาจากฟDาผ4า

ฟสกสและ
ดาราศาสตร

บคคล

จฬาภรณราชวทยาลย
เช0ยงราย

นายศรเทพ วรรณรตน

นายนพพล ทว0สข

-

-

เหน#อ

6

Y12IPAN121

การกระโดดของจงโจDน5Fา

ฟสกสและ
ดาราศาสตร

บคคล

สามคค0วทยาคม

นางสาวจนทนา ยายอด

นายณฐพล ศร0พธHราษฎร

-

-

เหน#อ

7

Y12TCHN008

ฟลมเพคตนจากเปล#อกขาวทเร0ยนรกษาบาดแผล

เคม0

บคคล

พระหฤทย

นางจนทรจรา ชยอนทร0
อาจ

นางสาวมานาม โมรชตะ

-

-

เหน#อ

8

Y12TCHN039

การพฒนาชดตรวจสอบ Glucose ในน5Fาปสสาวะ

เคม0

บคคล

แม4พรกวทยา

นายปรภHม อนจบ

นายธ0รวฒน ตาค5าเท0Lยง

-

-

เหน#อ

9

Y12TCHN129

ฮอรโมนออกซนท0Lม0ผลต4อการเจรญเตบโตของรากพ#ชในการขยาย เคม0
พนธโดยวธ0การปกช5าและวธ0การเพาะเมล6ด

บคคล

สามคค0วทยาคม

นายสภณฐ ทาศกด<

นายพงศภรณ ทาศกด<

-

-

เหน#อ

10

Y12TENN010

เคร#LองขดหลดพรDอมวางกลDา

วศวกรรมศาสตร

ท0ม

ท4งโพธ<ทะเลพทยา

นางใกลDร4ง ธวชสานนท

นายทศพร ตลบนาค

นายภHษต บญพวง

นางสาวสพรรณนา ดาร
นกร

เหน#อ

11

Y12TENN026

จกรยานพลงงานเพ#Lอโลกส0เข0ยว

วศวกรรมศาสตร

ท0ม

ปรนสรอยแยลสวทยาลย

นางขตยา จนสงสา

เด6กหญงชนญญา ร#Lน
พทกษ

เด6กชายวชรวทย กOาตDย

เด6กชายปฏพล ตFงตว

เหน#อ

12

Y12TENN040

การเพLมประสทธภาพอฐแดงทDองถLน

วศวกรรมศาสตร

ท0ม

แม4พรกวทยา

นายปรภHม อนจบ

นายกตตคณ เพ6ชรแจDง

นางสาวสมรชน0 ไชยเนตร นางสาวสรนทรา มHล
ประการ

13

Y12TENN067

การพฒนากระดาษสมนไพรพลHคาวดHดซบก`าซเอทล0นส5าหรบผลต วศวกรรมศาสตร
บรรจภณฑกระดาษข@FนรHปเพ#Lอย#ดอายการเก6บรกษากลDวยหอมทอง

ท0ม

จฬาภรณราชวทยาลย พษ นางณฐภสสร เหล4าเนตร
ญโลก

นายจรฏฐธ0ภพ พศพนธ

นายจตรเทพ ใจแสน

นายวชชาวช สว4างทรพย เหน#อ

14

Y12TENN078

การตกของเมล6ดเพกา

วศวกรรมศาสตร

ท0ม

เฉลมขวญสตร0

นายอานนท มากม0

เด6กหญงแพรไหม มากม0

เด6กหญงณชา ขตยศ

เด6กหญงนฏฐน0 ค5าชมภH

เหน#อ

15

Y12TENN116

การผลตแผ4นรองกนน5Fา

วศวกรรมศาสตร

ท0ม

สามคค0วทยาคม

นางสมหวง ยศเสถ0ยร

นายบรศร กองมะล

นายกฤษดา ยานะธรรม

นางสาวเพ0ยงดาว ศร0
ปญญา

เหน#อ

16

Y12TENN120

การเปร0ยบเท0ยบประสทธภาพของหลอดไฟท0LหDมดDวยวสดต4างๆ ใหD วศวกรรมศาสตร
ม0ความใกลDเค0ยงกบหลอดแบล6คไลทในการล4อแมลง

ท0ม

สามคค0วทยาคม

นายมาโนช ด4านพนง

นางสาวเอ#Fออาร0 โจลต
สาหกล

นางสาวณฐกฤตา ไชย
ศลป

นายโสภณฎฐ ม0โส

เหน#อ

เหน#อ

โครงการ การประกวดโครงงานของนกวทยาศาสตรร'นเยาว คร(งท 14 (YSC 2012)
โครงการทผานการพจารณา ภาคเหนอ
ท

รหส

โครงงาน

สาขา

ประเภท

โรงเรยน

17

Y12TENN156

มH4ล0Lอตโนมต

วศวกรรมศาสตร

ท0ม

กาวละวทยาลย

18

Y12TENN174

ประสทธภาพตวกระจายแก`สคารบอนไดออกไซด จากบสกต เถDา วศวกรรมศาสตร
เป0ยก และเถDาลอย

ท0ม

บญวาทยวทยาลย

19

Y12IEGN109

SUNLIGHT เคร#Lองท5าน5Fาอ4นยคพอเพ0ยง

พลงงานและ
ท0ม
วศวกรรมการขนส4ง

ปงพฒนาวทยาคม

20

Y12TEVN021

การศ@กษาอตราส4วนระหว4างเส Dนผมป4นและปลาป4นระดบต4างๆ ท0Lม0
ผลต4อการเจรญเตบโตของเป6ด

วทยาศาสตรสLง
แวดลDอม

ท0ม

21

Y12TEVN037

การศ@กษาประสทธภาพของพ#ชธรรมชาตต4อการดHดซบตะกLวในน5Fา

วทยาศาสตรสLง
แวดลDอม

22

Y12TEVN085

การปรบปรงคณภาพของน5FาทFงจากครวเร#อนดDวยเคร#Lองกงหนน5Fา

23

Y12TEVN095

24

อาจารยทปรกษา
นางธญลกษณ วฒคณ

หวหน!าโครงงาน

ผ"!พฒนา

ผ"!พฒนา

ภาค

นายภานวฒน สรDอย
สวรรณ

นางสาวปยพร จนทรหอม นางสาวจ0ราภรณ กDอนค5า เหน#อ
อDาย

นางสาวปยาภรณ เช0ย
L ว
วานช

นางสาววชญาพร กลยวง นางสาวภทรพร สทธพร
มณ0วฒน

นายช5านาญ อทธยา

นางสาวเมธปยา คHหา

นางสาวณฐกมล บญน`ะ

นายเจรญพร พรรณภคตร เหน#อ

ปว

นายสบรรณ ไชยหาญ

นางสาวชญานศ จตอาร0

นางสาวบศราภรณ บญส
ทธ<

นางสาววภาวน0 ไชยวโน

ท0ม

แม4พรกวทยา

นายปรภHม อนจบ

นางสาวฐตรตน ยงเกต
การณ

นางสาวรฐกานต โพธาชย นายสทธศกด< สมพนธมา เหน#อ

วทยาศาสตรสLง
แวดลDอม

ท0ม

เฉลมขวญสตร0

นางสาวสรางค ประทม
โทน

นางสาวพลอยไพลน
เท0ยนชวลต

นางสาวลกขณา ภH4ใหม4

การศ@กษาความสามารถในการก5าจดไขมนในน5FาทFงโดยจลทร0ยท0L
ท5าใหDเกดสว

วทยาศาสตรสLง
แวดลDอม

ท0ม

จฬาภรณราชวทยาลย
เช0ยงราย

นางคณากร จตรางกHร

นางสาวพมพชนก ต`ะแปง นางสาวพมพวภา สวรรณ นางสาวสธ0รา ขนนาม
ปน
กาศ

เหน#อ

Y12TMAN094

ทฤษฎ0กราฟกบการหาจ5านวนพนธะโคเวเลนต (พนธะชกมาและ
พนธะไพ) ของสารประกอบอนทร0ย

คณตศาสตร

ท0ม

จฬาภรณราชวทยาลย
เช0ยงราย

นางสาวเบญจพร แกDวสา

นายสงกรานต ขตตยะ

นายจราย แกDวศร0ลา

-

เหน#อ

25

Y12TCHN012

การพฒนาชดตรวจสอบเหล6กในน5Fาด#Lมจากสารแทนนนในเปล#อก
กลDวย

เคม0

ท0ม

เฉลมขวญสตร0

นางวมลรตน หาญณรงค

นางสาวณฐนชา ยศ
ปญญา

นางสาวแพรพลอย ภาณ
ทต

นางสาวมนสว0 บางชะวงษ เหน#อ

26

Y12TCHN033

การศ@กษาสารเคม0ท0Lม0สมบตยบยFงการงอกและการเจรญเตบโตของ เคม0
วชพ#ชในนาขDาว

ท0ม

ด5ารงราษฎรสงเคราะห

นายเก0ยรตศกด< อนราษฎร นางสาวธ0รดา มาลานน

นางสาวชาลน0 จนต`ะ

-

เหน#อ

27

Y12TCHN055

สารเคล#อบเมล6ดพนธจากธรรมชาตปDองกนการเจาะท5าลายเมล6ด
พนธพ#ช

เคม0

ท0ม

บDานอมพาย

นางสาวลดดาวลย สด
หอม

นางสาวสภาพร สนตภา
นนท

เด6กหญงรชน0 ศกด<ชย
ปญญา

เด6กหญงพรพมล ศร0พร
โกมลรตน

เหน#อ

28

Y12TCHN064

การศ@กษาอทธพลของสารประกอบซงคออกไซคท0Lผสมในน5Fาตะโก เคม0
ในการเคล#อบร4มกระดาษสาต4อการกนความรDอนและความคงทน
ของร4มกระดาษสา

ท0ม

มงฟอรตวทยาลย

นายจกรพงษ บญตนจ0น

เด6กชายศภย วระวงษ

เด6กชายณฐภHม บญเร#อง

เด6กชายอรยพล ท4มกลDา
หาญกตภHม

เหน#อ

29

Y12TCHN069

ศ@กษาการพฒนาสารเคล#อบเมล6ดพนธขDาวโดยใช Dพอลเมอรชนด
ชอบน5Fาเป6นสารก4อฟลมร4วมกบสารสกดจากตDนแสยก

เคม0

ท0ม

จฬาภรณราชวทยาลย พษ นางณฐภสสร เหล4าเนตร
ญโลก

นางสาวพฒธดา รมมะฉตร นางสาววนษกานต ฉม
แยDม

นางสาวศรนทรทพย
มงคลวจน

เหน#อ

30

Y12TCHN075

แผ4นตรวจสอบฟอรมาล0น

เคม0

ท0ม

จฬาภรณราชวทยาลย พษ นางดวงนภา สมพงษ
ญโลก

นายณฐปพนธ เหล4าบร
นทร#

นายพงศศร เรณมาน

นายโชตทศ ศร0บญ

เหน#อ

31

Y12TPLN101

การศ@กษาจ5านวนโครโมโซมของกลDวยไมDสกลหวายในเขตภาค
เหน#อ

วทยาศาสตรพ#ช

ท0ม

สามคค0วทยาคม

นางสาววนดา จนทร
จ5านงค

นายยทธพงษ เข6มคด

นางสาวกชกร กนทากาศ นางสาวกชนช ค5าพลศกด< เหน#อ

32

Y12TPLN112

การศ@กษาเปร0ยบเท0ยบประสทธภาพของสารสกดพ#ชสมนไพรและ วทยาศาสตรพ#ช
ผลไมDท0Lม0ผลต4อการยบยFงเช#อ
F แบคท0เร0ย

ท0ม

อสสมชญล5าปาง

นายสมศกด< กOาทอง

นางสาวพมพณดา ธนนต นางสาวณชาร0ย ชยชนะ
อทธชย

เหน#อ

เหน#อ

นางสาวรชชาพมพ ช#น
L ใจ เหน#อ
ชน

นางสาวจรภญญา กจ
ประชา

เหน#อ

โครงการ การประกวดโครงงานของนกวทยาศาสตรร'นเยาว คร(งท 14 (YSC 2012)
โครงการทผานการพจารณา ภาคเหนอ
ท

รหส

โครงงาน

สาขา

ประเภท

โรงเรยน

อาจารยทปรกษา

หวหน!าโครงงาน

ผ"!พฒนา

ผ"!พฒนา

ภาค

33

Y12TPLN135

การศ@กษาการเปร0ยบเท0ยบผลการยบยFงเช#อ
F แบคท0เร0ย
Helicobacter pylori ระหว4างสารสกดจากใบพลHกบหญDาแหDวหมH
และขมFน

วทยาศาสตรพ#ช

ท0ม

สามคค0วทยาคม

นายวรยทธ จกรสวรรณ

นางสาวชนาภา แพงทอง นางสาวภHสฎา เพ6ชรแบน

นายพชร ล5าเจ0ยก

เหน#อ

34

Y12TPLN169

วเคราะหปรมาณไนโตรเจนในกากชา ต4อการเจรญเตบโตของคะนDา วทยาศาสตรพ#ช

ท0ม

บญวาทยวทยาลย

นายทว0วฒน มณ0จกร

นางสาวสพชชา ปนทะรส นางสาวสพชชา ตาใจ

นางสาวธ0วรา ทกษณา
พมข

เหน#อ

35

Y12TPLN170

การศ@กษาหารHปแบบของผล@กและปรมาณของแคลเซ0ยมออกซา
เลตในพ#ชผกทDองถLนในจ.ล5าปาง

วทยาศาสตรพ#ช

ท0ม

บญวาทยวทยาลย

นายทว0วฒน มณ0จกร

นางสาวว0รดา ทยาววฒน

นางสาววรญจ แสงพานชย เหน#อ

36

Y12TTRN048

นวตกรรมอปกรณม0ดกร0ดยางพารารHปแบบใหม4

นวตกรรมอปกรณ
การกร0ดยางพารา

ท0ม

โคDงไผ4วทยา

นายเกร0ยงศกด< คงไทย

นางสาวมณทชา สขเป0Lยม นางสาวธดาวรรณ พฒจร -

เหน#อ

37

Y12TTRN076

การศ@กษาคณลกษณะของอปกรณท0Lใช Dกร0ดยางพาราซ@งL ส4งผลต4อ
ปรมาณน5Fายางพารา

นวตกรรมอปกรณ
การกร0ดยางพารา

ท0ม

แม4ใจวทยาคม

นางสาวเพ0ยรกจ นมตรด0

นายจกรพงศ ปนสข

เหน#อ

นางสาวพงคนภา เล#Lองฤ
ทธวฒ

นายนนทวฒน ปญสวรรณ นางสาวกลยรตน แกDวตา

