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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� 
1 23YTMAN00331 คณิตศาสตร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์

2 23YTMAN00493 จังหวะดนตรีสร้างสรรค์ด้วยขั้นตอนวิธีของยูคลิด คณิตศาสตร์ ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

3 23YTMAN01532 คณิตศาสตร์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม

4 23YTCSN00210 การคำานวณปริมาณโซเดียมในอาหารท่ีเหมาะสมต่อวันรายบุคคล คอมพิวเตอร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นายจักรกริช สาระขันธ์

5 23YTCSN00903 คอมพิวเตอร์ ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

6 23YTCSN01604 สายรัดข้อมืออัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นายปิยะ ไชยอ้าย

7 23YTCHN00733 เคมี พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย

8 23YTCHN00842 เคมี พิษณุโลก นางจารุวรรณ จงทอง

9 23YTCHN00862 เคมี พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

10 23YTCHN00990 เคมี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นเหนือ มห�วิทย�ลัยนเรศวร 
ร�ยชื่อโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

การศึกษารูปสามเหลี่ยมหลายรูปที่แนบในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากท่ีมี
ลักษณะคล้ายกับการคลายตัวและม้วนตัวของกิ้งกือ และนำาไปใช้
พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ด.ช. รัญชน์ จันทร์เหลือง
ด.ช. กันตพัฒน์ สุราฤทธิ์ 
ด.ช. กิตติศักดิ์ ยมรัตน์

นายสมัย จันทร์เหลือง 
นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์

นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่  
นางสาวณัฐมล ดีภา
นายนำ้าหน่ึง อินทสนธิ์

นางจินตนา แสนงาย 
นายมนตรี บัดปัน

การประยุกต์ทฤษฎีรหัสกับจำานวนเพลล์-ลูคัส นางสาวชนกนันท์ เมืองใจ  
นางสาววนัญญา เมธีวิวัฒน์

ด.ช. รุจิพัทธ์ จิรานุสรณ์กุล
ด.ช. นพณัฐ ขันทะสา
ด.ช. เสฏฐชัย จิรานุสรณ์กุล 

ระบบควบคุมการพ่นนำ้ามันหอมละเหยที่สกัดจากผลอ่อนพืช
ตระกูลส้มที่ถูกปลิดท้ิงเพ่ือใช้ป้องกันการเข้าทำาลายของมอดเจาะ
ผลกาเเฟที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเข้าทำาลาย

นายสันติภาพ พรอิทธิกิจ  
นายธนาธิป เดือนขาว 
นางสาวจารุวรรณ วงศ์ดวง

ด.ญ. สิริอาภา ปันทุราภรณ์  
ด.ญ. สิริปภา ปันทุราภรณ์

การศึกษานาโนอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดจากขมิ้นชันเพ่ือพัฒนา
เป็นแผ่นไฮโดรเจลที่มีฤทธิ์ยับย้ังแบคทีเรีย

นางสาวมธุรดา โกษาจันทร์ 
นางสาวยาลิกา สอาดเมือง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การพัฒนาไบโอพลาสติกจากเปลือกมะพร้าวร่วมกับสารสกัด
หยาบจากชาเขียวเพื่อลดการออกซิเดชันในผลไม้

นายณภัทร พัฒนาชวนชม  
นายภัทรพล สืบกระแสร์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การศึกษาการเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากหนอนตายหยากด้วย
การทำาแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารฉีดพ่นกำาจัดเพลี้ย
แป้งร่วมกับสารละลายไคโตซาน

นายพิธภัณฑ์ ปันทวาย 
นายไกรวิชญ์ จันทร์ปาน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การพัฒนาแผ่นกรองกำาจัดสารฝุ่นด้วยแผ่นกรองแก้วพรุนเคลือบ
นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

นางสาวฉัตรกมล เทศจำาปา  
นางสาวปวีณ์ธิดา ชาวระวะ 
นายนาราวินท์ ปันถลา

นางบุศรา ปาระมี 
นายวรพงษ์ เทียมสอน
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นเหนือ มห�วิทย�ลัยนเรศวร 
ร�ยชื่อโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

11 23YTCHN01092 เคมี ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

12 23YTCHN01254 อุปกรณ์ทดสอบอเนกประสงค์ เคมี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นางสาววิภา อาสิงสมานันท์

13 23YTBIN00098 ชีววิทยา เชียงราย นายจิรวัฒน์ วโรภาษ

14 23YTBIN00169 ชีววิทยา เชียงราย นายจิรวัฒน์ วโรภาษ

15 23YTBIN00730 ชีววิทยา พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย

16 23YTBIN00875 ชีววิทยา พิษณุโลก นายทวีศักดิ์ เป่ียมทัพ

17 23YTBIN01040 นวัตกรรมแผ่นปะปลูกกล้ากล้วยไม้เพ่ือการอนุรักษ์ ชีววิทยา ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

18 23YTBIN01090 ชีววิทยา ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

19 23YTBIN01163 ชีววิทยา พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นางสาววิภา อาสิงสมานันท์

20 23YTBIN01238 การศึกษาปุ๋ยอินทรีย์จากถังหมักขยะอัจฉริยะ ชีววิทยา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นายนิคม พุทธิมา

การศึกษาสมบัติของนำ้ามันจากเมล็ดกระบกเพื่อใช้พัฒนาเป็นสาร
เคลือบกระดาษถ้วยไอศกรีม

นางสาวณัฏฐณิชา เมืองยศ  
นางสาวนวินดา บังใบ 
นายสุธินันท์ วุฒิชัย
นายศุภวิชญ์ เนียมหอม  
นายกีรติ เสือสงวนศักดิ์ 
นางสาวกันติชา ปัญญามา

กล่องเก็บพริกแห้งยับย้ังเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยนำ้ามัน
หอมระเหยจากเปลือกมะนาว

นายชลน่าน ไชยรัตน์  
นางสาวอิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย 
นางสาวเมธาพร พิรัญเจริญ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย

การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ Murashige & Skoog 
(MS) โดยสารสกัดจากถ่ัวหมักเพื่อเพิ่มปริมาณสาร 
andrographolide ในฟ้าทะลายโจรท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ COVID-19

นางสาวสุวลักษณ์ ใจแก้ว  
นางสาวพิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข 
นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วหน่อ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย

การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มนำ้าจากใบผักตบชวาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดนำ้า

นางสาวรุ่งอรุณ อรุณรัศมี  
นางสาวพิมพ์ลภัส อัมพรดิษฐ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์จากข้าววัชพืชที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง

นายตติยา วงษ์ประเสริฐ 
นายนิธิศธร เยก้อนทอง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

นายกฤตยชญ์ ไชยวงค์  
นางสาวอัญชสา ศรีเมือง 
นางสาวธีร์ธิดา เลาดี

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร 
นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

ผลของชนิดและความเข้มข้นของควันท่ีได้จากพืชเชื้อเพลิงในท้อง
ถิ่นต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวเพื่อใช้ในการควบคุมผึ้งชันโรงขณะ
เก็บเกี่ยวผลผลิต

นายภัชรพงศ์ อินทรีย์  
นางสาวภัคธีมา เป็นมงคล 
นายธนดล หมื่นมโน

การพัฒนาดีเอ็นเอเซนเซอร์ โดยใช้การเปลี่ยนสีของอนุภาคนาโน
เงิน สำาหรับตรวจสอบยีนก่อโรคตายพรายในกล้วยนำ้าว้ามะลิอ่อง

นายวัชรพล กันภัย  
นายเจษฎาภรณ์ สหกุลบุญญรักษ์

นายปัณณวิชญ์ ระมิงค์วงศ์  
นายกันตพัฒน์ อนันตเรืองเลิศ
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นเหนือ มห�วิทย�ลัยนเรศวร 
ร�ยชื่อโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

21 23YTBIN01609 ชีววิทยา พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

22 23YTBIN01730 ชีววิทยา เชียงคำาวิทยาคม พะเยา

23 23YTPEN00113 เชียงราย

24 23YTPEN00976 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ นางนารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

25 23YTPEN01034 ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

26 23YTMSN00569 วัสดุศาสตร์ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ นางฉวีวรรณ อ้นโสภา

27 23YTMSN00714 วัสดุศาสตร์ พิษณุโลก นางสุดคนึง คุ้มเกตุ

28 23YTMSN00873 วัสดุศาสตร์ พิษณุโลก นางปิยะมาศ เจริญชัย

29 23YTMSN01284 วัสดุศาสตร์ ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

30 23YTMSN01615 สติกเกอร์ซิลเวอร์นาโนระงับกลิ่นเท้า วัสดุศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โครงงานผลิตภัณฑ์เยลลี่รักษาฟันจากสารสกัดในเปลือกมังคุด แอ
ปเป้ิลเขียว และ กาแฟเพื่อยับย้ังแบคทีเรียstreptococus 
mutans ซ่ึงเป็นสาเหตุของฟันผุ

นางสาวพรชิตา บุญมาวงศ์  
นายสหพล พาดกลาง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การศึกษาประสิทธิภาพของสบู่กระดาษจากสารสกัดใบเตยในการ
ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียบนมือ

นางสาวเบญจรัตน์ ธิตะยา 
นางสาวสุชัญญา ชนะพิมพ์ 
นางสาวศุภาพิชญ์ จิตวงศนันท์

นางสาวดุษณีย์ ศรีจันทร์ 
นางสายรุ่ง มีหลาย

การสำารวจค่ากัมมันตภาพรังสีตกค้างของตะกรันจากแหล่งนำ้าใน
จังหวัดเชียงราย

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายชยานันต์ ต๊ะน้อย  
นางสาวนำ้าทิพย์ มูลใจทราย
นางสาวยูอีร่า ฮัน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย

นายพิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน 
นายนวมินทร์ วงค์ไชย

การพัฒนา Hopping plate สำาหรับใช้หา Deep sky objects 
ด้วยกล้องโทรทรรศน์

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นางสาวช่อกมล ไชยลวน  
นางสาวเบญจพร ขาวงาม

การประยุกต์ใช้คลื่นเสียงร้องของจิ้งหรีดเพื่อการคัดแยกเพศและ
ความสมบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการจำาหน่าย

ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร์

นายณัฐภัทร เเสนใจยา 
นางสาวชญานิจ วงศ์ษา 
นางสาวอาริยา ทิพพิลา

ศึกษาวัสดุสาหรับป้องกันรังสีเอกซ์จากแบเรียมซัลเฟตและ คลอโร
ฟิลล์จากธรรมชาติ

นายปิยะบุตร นาคสาทา  
นางสาวสิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ
นางสาวนงนภัส ลาวเมือง

การพัฒนาแผ่นฟิล์มบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดแคปไซซินใน
พริกข้ีหนูร่วมกับสารเมือกจากเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้

นางสาวนริศรา กลิ่นสง่า  
นางสาวธนพร มีพุ่ม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การพัฒนาสูตรฟิล์มห่ออาหารบริโภคได้ผสมนำ้ามันหอมระเหย
กระชายเพื่อยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหารและประยุกต์
ใช้ในการถนอมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอัครพล ใจยอด  
นายพิพัฒน์ บุญเพชร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การพัฒนาสมบัติของเเผ่นพลาสติกชีวภาพจากต้นเก่าเเก้วมังกร
โดยใช้คอลลาเจนจากเกล็ดปลาเพ่ือใช้ในการผลิตเเผ่นปะปลูกกล้า
กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์

นางสาวณัฏฐณิชา แววจิตต์  
นายลัทธพล ตาคำานิล 
นางสาวชญานิศ เทพจักร์
นายชนะกันต์ แสงนวล  
นางสาวจิดาภา วัฒนศิริ 
นางสาวนันทิชา สุวรรณมาลี
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ลำ�ดับ รหัสโครงง�น ชื่อโครงง�น ส�ข� ผู้พัฒน� โรงเรียน จังหวัด อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� 

ประก�ศผลก�รประกวดโครงง�นของนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประส�นง�นเหนือ มห�วิทย�ลัยนเรศวร 
ร�ยชื่อโครงง�นท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�รอบข้อเสนอโครงง�น และได้รับทุนพัฒน�ผลง�น 3,000 บ�ท จำ�นวน 41 โครงง�น

31 23YTEVN00558 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

32 23YTEVN00614 เชียงราย

33 23YTEVN00826 พิษณุโลก นางสาวจิราภา ยอดเพชร

34 23YTEVN00854 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นางสาวอาทิตยา แก้วกำาพล

35 23YTEVN00983 ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

36 23YTEVN01210 เคร่ืองไล่นกเอี้ยงพลังงานแสงอาทิตย์ สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย

37 23YTEVN01548 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นางเพ่ือนจิต สิงห์เผ่น

38 23YTEVN01808 กระดาษจากเส้นใยก้านบัวเคลือบสารกันนำ้าจากว่านหางจระเข้ พิษณุโลก นางอิสญาภา ธรรพรังษี

39 23YTENN00127 วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

40 23YTENN01685 แมงจีซอนยอดนักขุด วิศวกรรมศาสตร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

41 23YTENN01713 เคร่ืองรดนำ้าแบบอัตโนมัติจากระบบท่อนำ้าของดาวทะเล วิศวกรรมศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำาปาง นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล

ผลิตภัณฑ์กล่องจากวัสดุธรรมชาติ ข้ีเถ้าแกลบ ถ่านกัมมันต์ และ
เส้นใยผักตบชวาเพื่อชะลอการเน่าเสียของกล้วยหอมทอง

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวกัญญาพัชร คงประโคน  
นางสาวสุมิตตา นาคหลง 
นางสาวณัฐพร พูนชื่น

นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์ นางสาว
สุภัค ฟักเงิน

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนท่ีอาจก่อให้เกิดไฟป่าสำาหรับติดตั้งบน
อากาศยานไร้คนขับ เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่าและลดผลกระทบ
ของไฟป่า

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นายบุญชรัสมิ์ น้อยประเสริฐ 
นายสิรวิชญ์ วงค์กว้าง 
นายพนธกร สุริยจันทราทอง

รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย นายวัชรินทร์ อายุยืน นายพิพัฒน์พงศ์ 
ธิอินโต

การศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงดินของไบโอชาร์จากเปลือก
ทุเรียน เพื่อพัฒนาเป็นดินสำาหรับปลูกพืชวงศ์ผักกาด

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวกวิสรา ยอดปานันท์  
นางสาวปิยะพร แก้วดุนดุก

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกจากฟางข้าวและกาบ
กล้วย

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ด.ญ. หน่ึงฤทัย สนประเทศ  
ด.ญ. ชวัลลักษณ์ อันเตวาสิก 
นางสาวธนกมล โคทอง

เข็มขัดดูดซับความชื้นและให้ธาตุอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน
เพ่ือการดูแลท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ด.ช. ธนวิชญ์ นำ้าใจดี 
ด.ช. ฟิวเจอร์ ศรีธัญรัตน์ 
ด.ญ. มัธติกา ธัญญาโกศล

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว 
นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

วิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม

นางสาวพิมพ์นารา ศรีประทักษ์  
ด.ญ. ณิชาภัทร แก้วหิน

นางสาวปาริชาต ผาสุข 
นางสาวอัญญารัตน์ คำาก้อน

ไบโอพอลิเมอร์จากของเหลือท้ิงในการแปรรูปสัตว์นำ้าและการ
ประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ด.ญ. พิชญาภา สมยาโรน 
ด.ญ. ปรียาภัทร แป้นน้อย
ด.ญ. สุวิชญา บัวเกตุ

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

นางสาวเพชรนำ้าหนึ่ง สิริโชติธนา 
นางสาวภัคจิรา จตุรทิศ 
ด.ญ. สิริภา ไชยา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก

การวัดและเปรียบเทียบขนาดของละอองนำ้าจากหัวพ่นหมอกอัลต
ร้าโซนิคและหัวพ่นแบบฝอยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับเทคนิค
การคำานวณPIXEL เพื่อนำาไปพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงแอโรโพนิคอัต
โนมัติ

นายภาณุพงศ์ ห่านฟ้างาม  
นายพรภวิษย์ หมั่นฝึกพันธ์ 
นายณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย

นายเวชยันต์ รัตนพงศ์สกุล 
นายเอนก ไชยบุตร

นายธัญกร ยันตรศาสตร์  
นายธีรดนย์ มนัสวิยางกูร
นางสาวสิริญาดา แสงศิวาพร  
นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณเทพ
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