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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ช่ือโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

1 23YTMAC00337 คณิตศาสตร์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี

2 23YTMAC00695 การระบายสีกราฟเคย์เลย์ผลบวก คณิตศาสตร์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

3 23YTMAC01416 คณิตศาสตร์ ชลบุรี นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา

4 23YTMAC01740 คณิตศาสตร์ ลพบุรี นางสาววัชรี จันทร์เผือก

5 23YICSC00103 คอมพิวเตอร์ นายปุณณวิช ธุวจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

6 23YICSC01119 คอมพิวเตอร์ นางสาวปัญชิกา หล่อธราประเสริฐ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

7 23YTCSC00129 คอมพิวเตอร์ กำาเนิดวิทย์ ระยอง

8 23YTCSC00159 คอมพิวเตอร์ กำาเนิดวิทย์ ระยอง

9 23YTCSC00209 คอมพิวเตอร์ กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวธนวรรณ ล้ีบุญงาม

10 23YTCSC00258 คอมพิวเตอร์ กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวอาจรีย์ ธิราช

11 23YTCSC00315 คอมพิวเตอร์ ปทุมธานี

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คกล�งและภ�คตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 74 โครงง�น

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมในการโน้มตัวเม่ือเดิน
ข้ึนพื้นเอียงกับแรงลัพธ์ของนำ้าหนักกระเป๋าเป้

นางสาวณฐมน ชอบธรรมดี  
นางสาวภัทรปภา น้อยนาค
นางสาวรัชนิกา ทองเผือก

นายโสรัฐ ขันติกุล 
นางหทัยชนก ขันติกุล

นายต้นกล้า วิบูลย์เลิศวัฒนะ
นายกฤติน วามานนท์ 
นายเมธาวิน พูลเพิ่ม

นายจักรพล สาใจ 
นายพร้อมพงศ์ กวีกิจธนา

แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
โคโรนาไวรัส 2019

นางสาวปุณยนุช วีรทัตประภา  
นางสาวอัณณ์ สกุลสันติพร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี

แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์สำาหรับการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในจังหวัดลพบุรี

นางสาวอิชยา บุญนาค  
นางสาวกนกพร พาลีตา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี

พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถอธิบายกลไกการเรียนรู้ได้
ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำานาย
การเกิดอาการชักจากคลื่นไฟฟ้าสมอง

นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์ 
นายธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร

การนำา Deep Neural Network มาพัฒนากระบวนการ
แปลภาพเป็นสัญญาณที่วัดได้จากเครื่อง fMRI

นายพิษณุ จันทรเสวต 
ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

การจำาแนก hit compound ตามเป้าหมายยาโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบถ่ายโอนเชิงลึก (Deep Transfer 
Learning) ในการค้นหายาสำาหรับโรคหัวใจล้มเหลว ด้วย
ชุดข้อมูลขนาดเล็ก

นางสาวปารจรีย์ อ้ึงอุดรภักดี  
นายธนาสรรค์ คำาดี

นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ 
นายธนศานต์ นิลสุ

การเข้ารหัสด้วยคล่ืนสมองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
และทฤษฎีกราฟในการวิเคราะห์ผล

นายราธา โรจน์รุจิพงศ์  
นายกรณ์ สุรพัฒน์

นางสาวธนวรรณ ลี้บุญงาม 
นายธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร

การประยุกต์ใช้ Machine learning ในการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมองจากภาพ MRI

นายณัฐพล จันทร์ไพสิฐ  
นายกฤติธี รัชชนันท์

การคาดการณ์วัณโรคจากภาพเอกซเรย์ปอดโดยใช้หลัก
การ image processing และ deep learning

นางสาวฐานิกา กุลธนปรีดา  
นางสาวภารดี สุวรรณวงศ์ 
นางสาวนัชชา กิจควรดี

การพัฒนาโมเดลสำาหรับการคัดแยกโรคผิวหนังที่มีจำานวน
ชุดข้อมูลน้อยด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

นายวรันธร จันทร์สว่าง  
นายธนกฤต เอ่ียมวิไล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

นายวสิศ ลิ้มประเสริฐ 
นายขุนทอง คล้ายทอง



ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ช่ือโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คกล�งและภ�คตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 74 โครงง�น

12 23YTCSC00446 คอมพิวเตอร์ กำาเนิดวิทย์ ระยอง

13 23YTCSC00585 ไม้เท้าสมาร์ทเเอพสำาหรับผู้พิการทางสายตา คอมพิวเตอร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

14 23YTCSC01554 คอมพิวเตอร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร นางธันยธร ตวงวาสนา

15 23YICHC00507 เคมี นายปาลทัต กังวานรัตนศิลป์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นางสาวนภาพร ยังวิเศษ

16 23YICHC01422 เคมี นางสาวจิรนันท์ อภิกุศโลปกรณ์ ปทุมธานี

17 23YTCHC00031 เคมี ปทุมธานี

18 23YTCHC00042 เคมี ปทุมธานี นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

19 23YTCHC00050 เคมี กำาเนิดวิทย์ ระยอง

20 23YTCHC00118 เคมี กำาเนิดวิทย์ ระยอง

21 23YTCHC00208 เคมี ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง

การเรียนรู้โครงสร้างและคุณสมบัติของโมเลกุลด้วยเทคนิค
ผสมผสาน Multi-Task Learning และ Transfer 
Learning ที่นำาไปสู่การค้นหายาเพื่อเป็นตัวยับยั้งสำาหรับ
เอนไซม์โปรตีเอส ในกลุ่มไวรัสเอชไอวี และตับอักเสบซี

นายธีรดณย์ ศักดิ์เพชร  
นายพัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร

นายธนศานต์ นิลสุ 
นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์

นางสาวณัฐณิชา ก้อนผูก  
นางสาวจารวี สำาริดดี 
นางสาวเชษฐ์ธิดา ไชยสีมา

ดร. เรวัตร ใจสุทธิ

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์จาก
รูปภาพโครงสร้างแบบเส้นพันธะตามระบบ IUPAC

นายณัฏฐ์ ปรัชญกุล  
นางสาวพัชร์ธมน พงศกรพิสิฐ 
นายณรบดี สอนหลวย

สมาร์ทโฟนร่วมกับแล็บบนสำาลีก้านและรีเอเจนต์ธรรมชาติ
เพื่อการตรวจวัดซัลไฟต์
การศึกษากระบวนการยับย้ังวิถีไกลโคไลซิสโดยใช้ 
phosphoenolpyruvate เพื่อยืดระยะเวลาการเก็บ
กลูโคสในหลอดเก็บเลือดฝาสีเขียว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

นางสาวสุณิสา คงคาลัย 
อ.ดร ธารารัตน์ ขาวเขียว

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในข้าวแดง ข้าวไรซ์
เบอร์รี และข้าวหอมมะลิ

ด.ญ. ณภัทร บัวพา  ด.ญ. ธณัชดา ปิ่น
ปฐม ด.ญ. พรปวีณ์ ขำาวงษ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

นางสาวสุพรรษา เบ็ญมาศ 
นางสาววรางคณา ธุภักดี

การศึกษาตะกอนดินประปาร่วมกับสารตัวเติมในการดูดซับ
ไนเตรตและฟอสเฟต เพื่อลดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันใน
แหล่งนำ้าจืด

นางสาวศิรภัสสร บัณฑิตสกนธ์  
นางสาวดมิสา แจ่มนภา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบไอออนโลหะหนักชนิด
กระดาษ

นายกิจการ นำาสว่างรุ่งเรือง  
นายดวิษ บุญยกิจโณทัย 
นายธิติ เถลิงบุญสิริ

ดร.สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

การดัดแปรคลอโรฟิลล์เพื่อเป็นรงควัตถุจากธรรมชาติ
สำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

นายเสฏฐนันท์ ทรวงบูรณกุล  
นายสพล ไม้สนธ์ิ 
นายศุภวิชญ์ พรหมโคตร

นายพัฒนนาวี นาเลาห์ 
นางสาวประสงค์พร เรืองพีระศิริ

การศึกษาประสิทธิภาพเซรั่มจากสารสกัดหยาบว่านตาล
เด่ียวที่ผ่านกระบวนการนาโนเอนแคปซูเลช่ัน

นายสุรพัศ เจริญกิจเสรีวงศ์  
นายฐิติชัย พรสุริยะศักดิ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ช่ือโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คกล�งและภ�คตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 74 โครงง�น

22 23YTCHC00272 การเพิ่มประสิทธิภาพนาโนเคราตินเพื่อบำารุงผมเสีย เคมี กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวจันทร์จิรา มณีสาร

23 23YTCHC00318 เคมี ชลบุรี นางอัญมณี พุทธมงคล

24 23YTCHC00349 เคมี กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวประสงค์พร เรืองพีระศิริ

25 23YTCHC00587 เคมี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

26 23YTCHC01477 เคมี ปทุมธานี นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

27 23YIBIC00769 ชีววิทยา นายวศิน พิพัฒน์มโนมัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

28 23YIBIC00910 ชีววิทยา นายธีรภัทร ศรีแก้ว ฉะเชิงเทรา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

29 23YIBIC01191 ชีววิทยา นายกรวิชญ์ ปอยสูงเนิน เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

30 23YTBIC00361 ชีววิทยา กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวอาจรีย์ ธิราช

31 23YTBIC00443 ชีววิทยา ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง

นายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์  
นางสาวพิม โชติณภาลัย

อุปกรณ์แบบกระดาษอย่างง่ายสำาหรับตรวจวัดปริมาณ 
Hypoxanthine เพื่อบ่งบอกความสดของปลา

นายอรรธพร ศรประสิทธ์ิ  
นายภวิล อรุณพันธ์ุ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี

แอปพลิเคช่ันตรวจวัดความเข้มของสีบนกระดาษ
สังเคราะห์ เพื่อหาปริมาณโลหะหนักในสารตัวอย่าง

นายอดุลย์โรจน์ เศรษฐบุตร 
นายคุณานนต์ นิธิกุล

การสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขาม เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเช้ือ
ราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

นางสาวกิรณา นิรมิตรมหาปัญญา 
นางสาวณชนก สุรวัตร 
นางสาวชวัลรัตน์ คงปรีดี

นางวรรณนภา ธุววิทย์ 
นางสาวพรพิมล ทดทะศรี

การศึกษาคุณสมบัติของเรซินอิพอกซีแบบยืดหยุ่นและซิลิ
กอนไดออกไซด์จากระบวนการรีไซเคิลแผ่นวงจรพิมพ์เพื่อ
พัฒนาวัสดุยืดหยุ่นที่มีความสามารถในการโฟโตแคตะไล
ติก

นายชวิศ รัตนเพียรชัย  
นางสาวนำ้าเพชร มีอิสสระ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อหมูด้วยแก๊สโอโซนร่วมกับการ
บรรจุสุญญากาศ

นางสาววารินทร์ ผิวอ่อน 
นายพูนทวี แซ่เตีย

การศึกษาสัณฐานวิทยาปลอกหุ้มตัวหนอนของผีเส้ือหนอน
ปลอกและเลียนแบบรูปทรงในการเป็นวัสดุห่อผลไม้ป้องกัน
แมลงวันทอง มดแดง และเพล้ียแป้ง

พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

การหาความเข้มข้นของฮอร์โมน HCG และ 
Progesterone ที่สามารถกระตุ้นเซลล์ผนังมดลูกของ
มนุษย์ (Human Endometrial cell line: RL95-2) ให้
สามารถพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนมนุษย์ภายนอก
ร่างกาย

ดร. ชนติ จันทรโชติชัชวาล 
นายพิษณุ จันทรเสวต

ผงเพิ่มเสถียรภาพของดินจากแบคทีเรียกลุ่มผลิตเอนไซม์ยู
รีเอส Bacillus subtilis

นายนราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์  
นายเอกอมร ศรีจอมขวัญ
นางสาวพจน์อาภา พวงลำาใย

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดชีวิตของจิ้งโกร่งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กล่องเลี้ยงจิ้งโกร่งที่สามารถควบคุมปริมาณโปรตีนและไข
มันได้

นางสาวมาริสา อรรจนานนท์  
นางสาวจรัสณัฐ วงษ์กำาป่ัน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี
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32 23YTBIC00450 ชีววิทยา กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวจันทร์จิรา มณีสาร

33 23YTBIC00511 ชีววิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

34 23YTBIC00529 ชีววิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

35 23YTBIC00586 ชีววิทยา กำาเนิดวิทย์ ระยอง นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

36 23YTBIC00605 ชีววิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

37 23YTBIC00635 ชีววิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

38 23YTBIC00644 ชีววิทยา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นางสาววรุณธร เช้ือบุญมี

39 23YTBIC00943 ชีววิทยา ฉะเชิงเทรา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

40 23YTBIC01017 ชีววิทยา ปทุมธานี นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์

41 23YTBIC01020 ชีววิทยา โรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร นายเกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

การตัดต่อแบคทีเรีย Escherichia coli เพื่อตรวจวัด
ปริมาณไทรอยด์ฮอร์โมน

นายวิศวะ สายลังกา  
นายฆนัท บุญจง 
นางสาวธมน ศิริไกร 

การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับประเมินความเส่ียงของโรคอัล
ไซเมอร์ จากเคร่ืองหมาย miRNA

นางสาวชญานิศ ปันจักร์  
นางสาวม่ิงขวัญ วสันต์รักษ์

นายภูภิภัทร ใจแก้ว 
นางสาวศศิพร ทองแม้น

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถ่ัวเหลืองเพื่อทดแทนแหล่ง
ไนโตรเจนในการเพาะเล้ียง Aurantiochytrium sp.

นายธนกร เฮงสุนทร  
นางสาวพิมพ์วลัญช์ เกษรบุบผา

นางสุเปญญา จิตตพันธ์ 
นายเทพปัญญา เจริญรัตน์

การศึกษาความผิดปกติที่แสดงออกทางใบของปาล์มนำ้ามัน
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โรคพืชโดยอาศัยการเรียนรู้เชิงลึก

นายนิพิฐพนธ์ ศรีสุข  
นางสาวอรมน ตัณฑุลเวศม์

การพัฒนาโมเดลด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อพยากรณ์
ระยะของโรคมะเร็งตับและโรคตับ

นางสาวนรินทิรา ยอดแก้ว  
นางสาวณัฐณิชา เอกภพอนุกูล

นายภูภิภัทร ใจแก้ว 
นางสาวศศิพร ทองแม้น

การพัฒนาและทดสอบอายุการเก็บรักษาสูตรของเหลว 
(Oil-based formulation) เชื้อราไตรโตเดอร์มา 
(Trichoderma sp.) เพื่อเป็นสารขีวภัณฑ์

นายภูผา สุวรรณเอนก  
นายนิธิกร พูนเดชาลาภ

นางชนิตโชต ปิยพิทยานันต์ 
นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย์

การสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก
สมุนไพรเขยตาย (Glycosmis pentaphylla )

นางสาวนภกชมณฑน์ ทหารไทย  
นางสาวอภิชญา ขำาปลอด 
นางสาวณัฐนิช เช้ือพลพิชัย

ส่ิงเร้าภายนอกที่ส่งผลต่ออัตราการเคล่ือนที่และปริมาณ
เมือกที่ขับออกมาของหอยทากยักษ์แอฟริกา

นางสาวสุธิดา แซ่คู  
นางสาวสิทธิณี ลีนา
นางสาวจุฑามาศ ไทยากรณ์

พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

การศึกษาประสิทธิภาพผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่ต่อ
การยับยั้งการทำางานเอนไซน์โมโนเอมีนออกซิเดสเเละเอน
ไซน์ Cathechol-o-methyl transferase ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคทางสมองเพื่อพัฒนาเป็นยาในการรักษา

นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์  
นางสาวรสริณ โปร่งศิริวัฒนา 
นางสาวปภาวรินท์ เรืองมานะกิจ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

ศึกษากระบวนการ phage therapy เพื่อหา M13 phage 
ที่สามารถจับกับ Streptococcus pyogenes เพื่อยับย้ัง
เช้ือโรคที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บคอ

นางสาวเพลิน จิรเสวีนุประพันธ์  
นางสาวพอลิสา เธียรเอ่ียมอนันต์
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42 23YTBIC01257 ชีววิทยา ชลบุรี นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน

43 23YTBIC01460 ชีววิทยา ชลบุรี นายภาณุพงศ์ คำาพานิชย์

44 23YIPEC00409 นางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี กำาเนิดวิทย์ ระยอง นายปริญญา ศิริมาจันทร์

45 23YTPEC00354 กำาเนิดวิทย์ ระยอง

46 23YTPEC00781 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

47 23YTPEC00803 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

48 23YTPEC01579 ชลบุรี นางสาวปราณี เพ็ชรนอก

49 23YTMSC00170 วัสดุศาสตร์ ปทุมธานี นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

50 23YTMSC00441 วัสดุศาสตร์ ปทุมธานี นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

51 23YTMSC00476 วัสดุศาสตร์ ปทุมธานี นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง

52 23YTMSC00534 การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลสำาหรับการป้องกันแผลกดทับ วัสดุศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นายชนัญ ผลประไพ

โครงงานเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ใบมะไฟ ใบมะขามป้อม ใบผักหวานบ้าน และใบมะเม่าใน
การตรวจสอบฟอร์มาลีน

นางสาววณัฏฐนันท์ ภักดีงาม  
นางสาวกุลสตรี คงเนตร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะ
หนักของจอก

นางสาวศุภิสรา อุดมสุข  
นางสาวณัฎฐธิดา กัณฐัศว์กำาพล 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี

ผลของโมเมนต์ข้ัวคู่แม่เหล็กของดาวเคราะห์ที่มีต่อดวง
อาทิตย์

ฟิสิกส์ พลังงาน และ
ดาราศาสตร์

การศึกษาผลของสนามแม่เหล็กต่อกระบวนการออสโมซิส
ในพืชโดยใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์

ฟิสิกส์ พลังงาน และ
ดาราศาสตร์

นายชินดนัย ตระการฐานณรงค์  
นายณพล พรอนันต์รัตน์

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์ 
นายปริญญา ศิริมาจันทร์

ราวตากผ้าอัตโนมัติ แจ้งเตือนสภาพอากาศผ่านทาง
โทรศัพท์และจอ LCD

ฟิสิกส์ พลังงาน และ
ดาราศาสตร์

นายสิทธิภูมิ บุญไพศาลวงศ์  
นายณัฐดนัย สังข์โพธ์ิ 
นายสิรภพ สงวนความดี

นางสาวปิยมาศ ศรีสมพันธ์ 
นายนิเทศก์ ศรีเมือง

เครื่องฉายเเสง uvอัตโนมัติ เพื่อ reuse หน้ากากอนามัย ฟิสิกส์ พลังงาน และ
ดาราศาสตร์

นายวีรภัทร รอดรักษา  
นายศุภณัฐ อาจอำานวยวิภาส 
นายปัณณกร ลิปิเวชชพงศ์

นายนิเทศก์ ศรีเมือง 
นายสุมิตร สวนสุข

การออกแบบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนำ้าทิ้งด้วยวัสดุ
เพียโซอิเล็กทริก

ฟิสิกส์ พลังงาน และ
ดาราศาสตร์

นายภีระพงศ์ ใจตรง  
นางสาวนิติยา ไตรราช

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี

การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตพลาสติกร่วมกับแก้ว เสริมแรง
ด้วยเส้นใยมะพร้าว เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนไฟ
เบอร์กลาส

นายนพรัช วงค์สูง  
นายสุรสีห์ ศรีรุ้ง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตจากพอลิเอส
เตอร์เรซินแบบไม่อ่ิมตัวร่วมกับเส้นใยฟางข้าวและกัญชง
เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมุงหลังคาท่ีมีคุณสมบัติโปร่งแสง

นางสาวจิณณธรรม รักจรรยาบรรณ  
นางสาวลลิตภัทร ขำาม่ัน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของ
ปูนซีเมนต์ผสมคาร์บอนไฟเบอร์และปูนซีเมนต์ผสม
คาร์บอนแบล็ค

นางสาวณัฐณิชา ทิพยทยารัตน์  
นางสาวณิชา ขจิตวิวัฒน์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

นางสาวพนัชกร แท่นรัตนกุล  
นางสาวพิชญา แซ่ล่ิว 
นางสาวปภาวรินท์ ปานไกร
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53 23YTMSC00559 วัสดุศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นายชนัญ ผลประไพ

54 23YTMSC00562 วัสดุศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี นายชนัญ ผลประไพ

55 23YTMSC00840 วัสดุศาสตร์ ปทุมธานี นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์

56 23YTMSC00944 วัสดุศาสตร์ ฉะเชิงเทรา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

57 23YTMSC01600 วัสดุศาสตร์ ปทุมธานี นางสาวทิชากร สัตย์จริง

58 23YTEVC00078 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

59 23YTEVC00227 ปทุมธานี นางสุกัญญา กล่อมเกล้ียง

60 23YTEVC00229 ชลบุรี นายภาณุพงศ์ คำาพานิชย์

61 23YTEVC00509 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

62 23YTEVC00973 ลพบุรี

63 23YTEVC01449 ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง

การพัฒนาไฮโดรเจลที่ดูดซับปาเปนเพื่อการรักษาอาการ
ตาปลา

นางสาวศรุตยา เอกประชารัตน์ 
นางสาวพิมพ์ญาดา โนนหัวรอ 

ไฮโดรเจลกักเก็บสารสกัดไข่นำ้าเพื่อประยุกต์ใช้ทางการ
แพทย์

นางสาววริศรา อารีวงษ์ 
นางสาวภษิตา สายสมาน  
นางสาวพิมพ์นภัส ศรีแจ่ม

การศึกษาประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระจากแคโร
ทีนอยด์ในนำ้ามันปาล์มดิบที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของ
นำ้ายาง

นายกฤตวัฒถน์ สังข์ขาว  
นายอภินัทธ์ เสนดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

วัสดุคอมโพสิตสำาหรับขยายพันธ์ุพืชเลียนแบบนำ้าลายของ
เขียดตะปาด

นายชัชฐพล วงศ์ศรีทอง  
นายพชร เดชศิริพงษ์

พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

การศึกษาการข้ึนรูปเส้นด้ายของเส้นใยต้นหวายขมสำาหรับ
ใช้ในงานหัตถกรรมสิ่งทอ

นางสาวญาณัจฉรา เจริญเพิ่มพูนสกุล  
นางสาวณัฐฐา ศรีพัฒโนทัย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

การเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อบำาบัด
นำ้าเสีย

วิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

นางสาวสิริกานต์ สงวนทรัพย์  
นางสาวสมิตรา พัฒนธารทิพย์ 
นางสาววรรณกานต์ ตันติเบญจธรรม

รศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์

การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักไอออนในนำ้า
เสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการCDIด้วยข้ัวไฟฟ้าวัสดุคอมโพ
สิตจากนาโนเซลลูโลสและไคโตซาน

วิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

นายถิรวัฒน์ ไกรสวัสดิ์  
นายสมารมณ์ ตันติวิชานันท์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

การเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับโลหะหนัก และศึกษา
ผลของโลหะหนักต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle.)

วิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

นายกัณฑพงษ์ พวงสุวรรณ  
นางสาวนภสร จ้ิวบุญสร้าง 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี

การศึกษาการย่อยสลายไมโครพลาสติกประเภท Low-
density polyethylene (LDPE)โดยเอนไซม์จากธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

นางสาวรัญชนา คงเงิน  
นายปยุต ทรัพยอาจิณ 
นางสาวอรนฤมล จงจิตร

นางจิรดา สิงขรรัตน์ 
ผศ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เช้ือรา Aschersonia 
placenta ในการกำาจัดเพล้ียหอยเกล็ดมะพร้าวที่เป็น
ปรปักษ์ต่อต้นมะพร้าว

วิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

นางสาววศินี นนทภักดี  
นางสาวนันท์นภัส วงษ์แหยม  
นางสาวกุสุมา แก้วแดงดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี

นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญ 
นางรัฐพร กล่ินบรรทม

การพัฒนาแผ่นกรองควันขณะทำาการบัดกรีด้วยเส้นใย
ธรรมชาติที่เสริมประสิทธิภาพด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง 
เพื่อลดปัญหาการปลดปล่อยสารพิษเข้าสู่อากาศ

วิทยาศาสตร์ส่ิง
แวดล้อม

นายพิชญะ อุดมศรีโยธิน  
นายกิตติธัช อ่อนเกล้า

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ช่ือโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ครั้งท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นภ�คกล�งและภ�คตะวันออก มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ร�ยช่ือโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 74 โครงง�น

64 23YIENC01237 วิศวกรรมศาสตร์ นายชยุตพล สีหราช สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายนิเทศก์ ศรีเมือง

65 23YIENC01567 วิศวกรรมศาสตร์ นายนพรัตน์ โอวาทจรูญจิตต์ ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง

66 23YTENC00066 อากาศยานไร้คนขับนำาทางอัตโนมัติเพื่อการท่องเที่ยว วิศวกรรมศาสตร์ ปทุมธานี

67 23YTENC00448 วิศวกรรมศาสตร์ กำาเนิดวิทย์ ระยอง นายศรัณย์ นวลจีน

68 23YTENC01156 อุปกรณ์ช่วยสำาหรับคนพิการทางการเห็น วิศวกรรมศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร นางสาวฐิตาภา กรัณย์ยศ

69 23YTENC01418 ชุดอุปกรณ์หยดนำ้ากรดและกวนนำ้ายางพาราอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ ฉะเชิงเทรา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

70 23YTENC01451 วิศวกรรมศาสตร์ ชลบุรี นายบุญส่ง เห็นงาม

71 23YTENC01455 เครื่องปอกหน่อกะลา วิศวกรรมศาสตร์ ปากเกร็ด นนทบุรี

72 23YTENC01470 วิศวกรรมศาสตร์ ปทุมธานี

73 23YTENC01671 เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระยะไกล วิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวพรพชร สุนทรนนท์

74 23YTENC01859 ไม้เก็บขยะสำาหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยาก วิศวกรรมศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระบบหุ่นยนต์ส่งของอเนกประสงค์ สำาหรับใช้ในโรง
พยาบาลเมื่อเกิดภาวะโรคระบาด
การออกแบบและพัฒนาที่รองแก้วที่สามารถกักเก็บนำ้าด้วย
หลักการทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่รองแก้ว
ปลูกต้นไม้สำาหรับส่งเสริมจิตสำานึกการใช้นำ้าอย่างรู้คุณค่า

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

นายกีรติ ยุบลมาตย์  
นายปพนพัชญ์ เต็มวิสุทธ์ิกุล

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

ว่าที่ ร.ต. วัฒนะ รัมมะเอ็ด

อุปกณ์จำาแนกขยะพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีน โพลีโพไพ
ลีน โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลด และโพลิไวนิลคลอไรด์โดยใช้
ปัญญาประดิษฐ์

นางสาวกอบเกื้อ ฐานทองดี  
นางสาวศศิภา นีรพัฒนกุล 
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทวีสุขเสถียร
นายโสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์  
นายทยภณ นุชบุษบา 
นายกิตติพัทธ์ ตันติโสภณพงษ์
นายเทพพิทักษ์ สนธิ  
นายกฤษติน นพเกตุ 
นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์

พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

เครื่องดูดฝุ่นและแยกข้ีเล่ือยไม้2ระบบ นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต  
นายกฤษตเมธ  ใจเยือกเย็น

สาธิต  พิบูลบำาเพ็ญ  มหาวิทยาลัย
บูรพา

นางสาวศิริลักษณ์ ดาวสุก  
นางสาวจุฑารัตน์ เรือนขำา 
นางสาวอรรถวดี ชมช่ืน

นายประกาศิต ปราบพาล 
นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

การศึกษาประสิทธิภาพของรองเท้าเฝือกสำาหรับผู้ที่ถอด
เฝือกระยะแรก และเส้นเอ็นอักเสบระยะแรก

นายพีรพงศ์ พงษ์พรเจริญ  
นายอชิระ ลิน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี

ว่าที่ ร.ต. วัฒนะ รัมมะเอ็ด

ด.ญ. ณัฏฐรี มาลามาศ  
ด.ช. สิรภพ อมรทวีสิน 
ด.ญ. ญาตาวี งามแก้ว

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

นายอานันท์ รุ่งเรืองอนันต์  
นายภรภัทร ขจรรุ่งศิลป์ 
นายชิษณุพงศ์ สุนทราทรพิพัฒน์

นายนิเทศก์ ศรีเมือง 
นายธวัชชัย สุขล้อม
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