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

รหส

โครงงาน

สาขา

ประเภท

โรงเรยน

อาจารยทปรกษา

หวหนาโครงงาน

ผ#พฒนา

ผ#พฒนา

ภาค

1

Y12IEVS064

การพฒนาคณภาพของหนงเทยมจากแผ"นแบคทเรยเซลล&โลส

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

บคคล

สราษฎร+พ,ทยา

นางสวาร พงศ+ธระวรรณ

นายพรวส พงศ+ธระวรรณ

-

-

ใต5

2

Y12IEVS067

การศMกษาชน,ดของขยะอ,นทรย+ทEใช 5ในการเลDยงไส 5เดAอนด,นสายพนธ+
Eudrilus eugeniae เพAEอผล,ตป_ยหมกม&ลไส 5เดAอนด,น

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

บคคล

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นายเสกสรรค+ ดาราจร

นางสาวหทญา พรมรตน
พงศ+

-

-

ใต5

3

Y12IEVS069

ประส,ทธ,ภาพของรงสอลตราไวโอเลGตชน,ดซในการลดการปนเปADอนของ ว,ทยาศาสตร+สง,E
เชAอ
แวดล5อม
D จล,นทรย+ในก5งแห5ง

บคคล

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวสปรยา ผดงศกด,:

-

-

ใต5

4

Y12IEVS070

ผลของสถงและวสดหลบซ"อนต"ออตราการอดของล&กป&ม5า

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

บคคล

สาธ,ตมหาว,ทยาลยสงขลา
นคร,นทร+

นายช,นวฒน+ พ,ทกษ+สาล

นางสาวชต,กาญจน+ พ,ทกษ+ สาล

-

ใต5

5

Y12ICHS037

ใบรางจAดกBาจดฟอร+มาลนในอาหารทะเล

เคม

บคคล

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวน,ศานาถ ทองเกADอ -

-

ใต5

6

Y12ICHS042

การว,เคราะห+หาสารตะกEวในนBDาชา

เคม

บคคล

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวปณฑ,ตา ตณฑชน -

-

ใต5

7

Y12ICHS046

สารสกดใบเงาะป"าช"วยร"นระยะเวลาในการแขGงตวของนBDายางพารา

เคม

บคคล

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวรจ,เรศ เสวพงศ+

-

-

ใต5

8

Y12IPLS054

การใช 5สารสกดจากสาหร"ายไส 5ไก"

ว,ทยาศาสตร+พAช

บคคล

สาธ,ตมหาว,ทยาลยสงขลา
นคร,นทร+

ผศ.ดร.ระพพร เรAองช"วย

นางสาวญาณ,ศา สจจาภรณ+ -

-

ใต5

9

Y12IPLS056

ประส,ทธ,ภาพของสารสกดจากพAชสมนไพรบางชน,ดในการยบยDงเชAอ
D รา ว,ทยาศาสตร+พAช
Phytophthora parasitica

บคคล

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวว,สรตน+ เง,นทอง

-

-

ใต5

10

Y12IPLS057

พAชชDนตBEาขยBDามาลาเรย(ฤทธ,:ต5านเชAอ
D มาลาเรย Plasmodium
falciparum ของสารสกดจากมอสส+สายพนธ+ต"าง ๆ ทEพบใน
ประเทศไทย

ว,ทยาศาสตร+พAช

บคคล

บ&รณะรBาลMก ตรง

ภญ.ดร.สกญญา เดชอด,ศย นายธรรมรงค+ ตDงซ 5าย

-

-

ใต5

11

Y12TENS002

เครAEองขอดเกลGดปลา

ว,ศวกรรมศาสตร+

ทม

กลยาณศรธรรมราช

นางสาวน,ตยา ทวก,จการ

นางสาวน,ศรา สขหวาน

นางสาวสายฝน ศรนBDาทอง นายรบพร ทองเรAอง

ใต5

12

Y12TENS008

แบบจBาลองกBาแพงกDนแรงดน

ว,ศวกรรมศาสตร+

ทม

หาดใหญ"ว,ทยาลย

นายสมเกยรต, ยงจน

นายณฐพล รตนม&สก
,

นายณฐพงศ+ ตนตะยาภ,รมย+ นางสาวภณฑ,รา แซ"หล,น
กล

ใต5

13

Y12TENS011

ชดอปกรณ+ผล,ตไฟฟ5า โดยอาศยแรงกดทบจากยานพาหนะ

ว,ศวกรรมศาสตร+

ทม

พ,ชยรตนาคาร

นายศ,ร,พงษ+ เทศนา

นายเสฎฐวฒ, เศรษฐยกา
นนท+

นายจตรงค+ ย,EงเมAอง

ใต5

14

Y12TENS021

ฝ5าเพดานจากไม5อดของสมนไพร

ว,ศวกรรมศาสตร+

ทม

เดชะปตตนยานก&ล

นางกลวรา เตGมรตน+

นางสาวกรกช จ,ยาเพชร

นางสาวอนญญา รตนพ,บ&รณ+ นางสาวสมฤทย พรหม
ปลอด

15

Y12TEVS020

การชะลอความเหEยวของดอกมะล,

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

กลยาณศรธรรมราช

นางสาวน,ตยา ทวก,จการ

นางสาวอภ,สรา บวแก5ว

เดGกหญ,งชนน,กานต+ ศร
ตะบBา

นางสาวประกายร5ง ศรนวล ใต5
ปาน

16

Y12TEVS021

การทBานBDาหมกชวภาพจากเปลAอกป&ม5าทEมผลต"อการเจร,ญเต,บโตของต5น ว,ทยาศาสตร+สง,E
กล5วยไม5
แวดล5อม

ทม

ศรยาภย

นางกาญจน+รตน+ แสงแก5วพะ เดGกหญ,งวลยลษณ+ เลา
เนาว+
ว,ลาศ

เดGกหญ,งมลล,กา แบบอ5น

เดGกหญ,งลล,ตา แก5วนาบอน ใต5

17

Y12TEVS022

การบBาบดนBDาเสยจากสาหร"ายผกกาดทะเล

ทม

เดชะปตตนยานก&ล

นายทวศกด,: แก5วทอน

นางสาวน,ซาลฮะห+ เจSะอาล นางสาวณฐร,กา กส,วฒ,

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

นางสาวจฑามาศ ณ
สงขลา

นายวรภพ จนทร+บ&รณศ,ร,

ใต5

ใต5

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

รหส

โครงงาน

สาขา

ประเภท

โรงเรยน

18

Y12TEVS023

การผล,ตอ,ฐบลGอคจากวสดเหลAอใช 5และหญ5าเนเปยร+

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

เดชะปตตนยานก&ล

19

Y12TEVS024

การลดสารอ,นทรย+ทEก"อให5เก,ดสารกล"มไตรฮาโลมเทนในนBDาด,บประปา
คลองอ&"ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกก&เลชEน ของสารส 5มร"วมกบวสด
เพ,Eมประส,ทธ,ภาพจากธรรมชาต,

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

20

Y12TEVS026

การศMกษาการด&ดซบตะกEวด5วยแกลบ

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

21

Y12TEVS030

การศMกษาผลกระทบของสารนาโนไทเทเนยมไดออกไซด+ต"อพAชและ
สตว+

22

Y12TEVS035

23

อาจารยทปรกษา
นายพงศ+ศกด,: เหล"า
เจร,ญสข

หวหนาโครงงาน

ผ#พฒนา

ผ#พฒนา

ภาค

นายปราโมทย+ น,ต,วฒนชย นายอนศาสน+ เกยรต,ศกด,:
โสภณ

นายซ&เฟยน แวหามะ

ใต5

มหาวช,ราวธ จงหวดสงขลา นางสาวสมจ,ต ผอมเซ"ง
ในพระอปถมภ+

นายอภ,ศกด,: ทศน

นางสาวชน,ตา แซ"จง

-

ใต5

ทม

จฬาภรณราชว,ทยาลย
นครศรธรรมราช

นางสาวมนต+ตรา ไกรนรา

นางสาวกลวด คณาว,ทยา

นางสาวกณท,มา น,ยะก,จ

นางสาวศตพร คณาพ,สฐ, กล ใต5

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

พรหมครพ,ทยาคม

นางพชรมน ไตรเมศ

นายป,พ,พฒน+ ปรารถนา

นายก,ตต,พงษ+ ฉ,มฉBEา

นางสาวศศ,นภา ศรอดม

ใต5

การสกดสารจากสมนไพรเพAEอประยกต+ใช 5เปGนวตถกนเสย

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

เดชะปตตนยานก&ล

นางกลวรา เตGมรตน+

นางสาววสนนท+ เส 5งส 5น

นางสาวอธ,ษฐาน น5ยชวด

-

ใต5

Y12TEVS043

บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

สราษฎร+พ,ทยา

นางสวาร พงศ+ธระวรรณ

นายณฐพงษ+ ช,ณรา

นายจตพร ฉวศกด,:

นางสาวนนทกานตร+ ล"อง
โลด

ใต5

24

Y12TEVS046

ผลของการใช 5สารจากการสกดดอกแล5วและตะไคร5ต"อการไล"ยง และ
แมลงสาบ

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

ศรยาภย

นางกาญจน+รตน+ แสงแก5วพะ เดGกหญ,งธ,ษณา สกส,
เนาว+

เดGกหญ,งธนญญา สรเพชร

เดGกหญ,งณฐจกานต+ เพGชศร ใต5

25

Y12TEVS065

การบBาบดนBDาเสยจากโรงยางด5วยล&กป,งปองนาโนไททาเนยมได
ออกไซด+

ว,ทยาศาสตร+สง,E
แวดล5อม

ทม

บ5านตาขนว,ทยา

นางนร,ศา บระชด

นางสาวกมลท,พย+ องกาบ

นางสาวมาน,ดา น"นแก5ว

นางสาวส,ร,รตน+ ศภลกษณ+

26

Y12TMAS005 ความสมพนธ+ระหว"างปร,มาตรขงแก5วนBDาทรงกระบอกกบขนาดมมการ
เอยงของแก5วนBDา ทEทBาให5นBDาไหลออกในปร,มาณทEแตกต"างกน

คณ,ตศาสตร+

ทม

หาดใหญ"ว,ทยาลย

นายบรรด,ษฐ+ จนทร+ผด

เดGกชายสรว,ชญ+ สาคร,นทร+ เดGกชายปญญพฒน+ บรณ
พร

27

Y12TMAS006 ปญหาการเปลAEยนสของก,Dงก"าภายใต5เงAEอนไขบงคบ

คณ,ตศาสตร+

ทม

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นายก,ตต,พงษ+ ไหลภาภรณ+ นางสาวนร,ศศา กบยากาญ นางสาวบญลกษณ+ สประด, จน+
ษฐ

ใต5

28

Y12TCHS004 เปรยบเทยบปร,มาณสาร D-limonene ในเปลAอกส 5มเขยวหวาน 2 สาย
พนธ+

เคม

ทม

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวพอใจ น,ตยานนทะ นางสาวพ,มพกานต+ รอด
เพชร

ใต5

29

Y12TCHS005 ไหมขดฟนจากไคโตซาน

เคม

ทม

เดชะปตตนยานก&ล

นางกลวรา เตGมรตน+

นางสาวกรว,ภา ผลสก

30

Y12TCHS010 การป5องกนการเหมGนหAนของนBDามนมะพร5าวด5วยแทนน,นสกดจากพAช

เคม

ทม

จฬาภรณราชว,ทยาลย
นครศรธรรมราช

นางสาวถาวร ทองแก5ว

นางสาวปนสยา เดชสรางค+ นางสาวพรไพล,น เลAEองลAอ ธรรม

ใต5

31

Y12TCHS011 การผล,ตฉนวนความร5อนจากเยAEอชานอ5อยและนBDายางธรรมชาต,

เคม

ทม

เดชะปตตนยานก&ล

นางกลวรา เตGมรตน+

นางสาวยมลพร มห,Dน

นางสาวยมลภทร มห,Dน

-

ใต5

32

Y12TCHS012 การพฒนาคณภาพผ5ามดย5อมด5วยนาโนซ,งค+ออกไซด+

เคม

ทม

พรหมคร

นางพชรมน ไตรเมศ

นางสาวมาช,ดา เลขผล

นางสาวธ,ดารตน+ หน&เมAอง

นางสาวมนสชนก สบรรณ

ใต5

33

Y12TCHS028 ยาสฟนจากผกหวาน

เคม

ทม

จฬาภรณราชว,ทยาลย
นครศรธรรมราช

นางสาวมนตรา ไกรนรา

นายมนสว อดรภาศ

นายณฐดนย พทธ,ศาวงศ+

นายกฤตพจน+ พรหมทอง

ใต5

34

Y12TCHS030 ศMกษาฤทธ,:การต5านอนม&ลอ,สระของสารสกดจากส"วนเปลAอกและเมลGด
ทบท,ม

เคม

ทม

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวกมลวรรณ กาญจนะ นางสาวชน,ภรณ+ นาวารตน+

-

ใต5

ใต5

เดGกชายพระนาย หมAEนเมAอง ใต5

-

นางสาวส,ร,กลยา มากแก5ว นางสาวหสสยา นBามะม"วง ใต5

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

รหส

โครงงาน

สาขา

ประเภท

โรงเรยน

อาจารยทปรกษา

หวหนาโครงงาน

ผ#พฒนา

เดGกหญ,งอโรชา ศ,ลาคปต+

ภาค

35

Y12TCHS034 สเพ5นท+จากนBDายางสตบรรณ

เคม

ทม

คระบรชยพฒนาพ,ทยาคม/ นางวนด ชมทอง
พงงา

เดGกหญ,งธนกาญจน+ อตตะ
การองก&ร

36

Y12TPLS002

เปรยบเทยบการเจร,ญเต,บโตของเอGมบร,โอถEวฝกยาวสม"วงแดงบน
อาหาร MS ทEเต,มไซโตโคน,นจากพAชหวร"วมกบไคเนต,น 1 ม,ลล,กรม/
ล,ตร

ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

หาดใหญ"ว,ทยาลย

นางมยร วฒ,สท
, ธ,

นางสาวนชนาฎ แสงจนทร+ นางสาวใยฝ5าย เช,ดธรรมธร นายภ&ม,ทร+ เสาร+แก5ว

ใต5

37

Y12TPLS003

เปรยบเทยบความเข5มข5นของสารละลายด"างทบท,มทEผสมในกระดาษ
กบการชะลอการสกของกล5วยนBDาว5าโดยว,ธการห"อ

ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

หาดใหญ"ว,ทยาลย

นางสาวสธ,ดา รตนมณ

นางสาวณฐชานนท+ กน
ทาสม

นางสาวปานไพล,น
ชยว,วฒน+พงศ+

นางสาวส,ร,มา จ,ตมานะ

ใต5

38

Y12TPLS011

การเพ,Eมคณภาพของอ5อยด5วยซ,ล,คอน

ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

กลยาณศรธรรมราช

นางสาวน,ตยา ทวก,จการ

นางสาวกาญจนา ศรภาว,
นทร+

นายวฒนพงศ+ ซ"นห5วน

นางสาวปวณ+นช สายทอง ใต5

39

Y12TPLS019

การลดการเคลAEอนไหวของปลาดกด5วยสมนไพร

ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

สราษฎร+พ,ทยา

นายเฉล,มพร พงศ+ธระวรรณ นางสาวพรรณน,ภา จนทร+ศร นางสาวท,พย+มณ ชาต,สทธ,: นางสาวศภากร เกลDยงมณ

ใต5

40

Y12TPLS022

การศMกษาการลดความเคGมของด,นโดยใช 5แกลบและฟางข5าวในการปล&ก ว,ทยาศาสตร+พAช
ข5าว

ทม

ศรยาภย

นางกาญจน+รตน+ แสงแก5วพะ นางสาวกาญจนาวด บญ
เนาว+
สมบ&รณ+

เดGกหญ,งณ,ชา คชร,นทร+

-

ใต5

41

Y12TPLS031

การศMกษาผลกระทบของคลAEนไมโครเวฟต"อการเจร,ญเต,บโตของต5นถEว
เขยว

ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

เบญจมราช&ท,ศ
นครศรธรรมราช

นางจนทร+ท,พย+ จลศกด,:

นางสาวเมธาว กาญจน
คลอด

-

ใต5

42

Y12TPLS032

การศMกษาสารในจาวมะพร5าวในการกระต5นการเจร,ญเต,บโตของกล5วยไม5 ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

ศรยาภย

นางกาญจน+รตน+ แสงแก5วพะ นางสาววร,ศา จ,นาไหม
เนาว+

เดGกหญ,งชน,นาฎ ทองคBา

เดGกหญ,งส,ตานนท+ บญญตา ใต5

43

Y12TPLS058

สารไฮบ,สซ,นในดอกกระเจsยบแดงยบยDงเชAอ
D รา Colletotrichum
gloeosporioides(Penz.) ทEทBาให5เก,ดโรคใบจดน&นในยางพารา

ว,ทยาศาสตร+พAช

ทม

จฬาภรณ+ราชว,ทยาลย ตรง นางพชรา พงศ+มานะวฒ,

นางสาวชนกกานต+ ท,พย+
รตน+

นางสาววสารช วงช"วย

นางสาวสาล,น วรพนธ+

44

Y12TTRS001

มดกรดยางสะดวกใช 5

นวตกรรมอปกรณ+
การกรดยางพารา

ทม

จฬาภรณ+ราชว,ทยาลย ตรง นางพชรา พงศ+มานะวฒ,

นายจ,ราย แซ"พ&"

นายสรวชร หาญศ,ร,สวสด,:

นายฉนทวชร เบญจนราพนธ+ ใต5

45

Y12TTRS002

มดกรดยางสบายมAอ

นวตกรรมอปกรณ+
การกรดยางพารา

ทม

จฬาภรณ+ราชว,ทยาลย ตรง นางพชรา พงศ+มานะวฒ,

นายศฤงควฒน+ สวรรณล,ข,ต นายกอบชย ชายภกตร+

46

Y12TTRS003

พฒนามดกรดยางพารา

นวตกรรมอปกรณ+
การกรดยางพารา

ทม

จฬาภรณ+ราชว,ทยาลย ตรง นางพชรา พงศ+มานะวฒ,

47

Y12TTRS004

มดกรดยางอตโนมต,

นวตกรรมอปกรณ+
การกรดยางพารา

ทม

จฬาภรณ+ราชว,ทยาลย ตรง นางก,ดาการ บณยน,ธ,โชต,

นางสาวภณ,ต,พร ไสยแก5ว

เดGกหญ,งศรสวรรค+ หน&ดBา

ผ#พฒนา

ใต5

ใต5

นายก,ตต,ธช สชาตตระก&ล

ใต5

เดGกหญ,งสาว,ตร จ,ตสข

เดGกหญ,งฐ,ตานนท+ เจยวกSก เดGกหญ,งสกญญา ชนาชน

ใต5

เดGกชายปรเมษฐ+ แก5วช"วย

เดGกชายกปตน อ"อนชล

ใต5

เดGกชายสหสวรรษ เดEยว
ท,พย+สคนธ+

