
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

1 23YTMAN00493 จังหวะดนตรีสร้างสรรค์ด้วยข้ันตอนวิธีของยูคลิด คณิตศาสตร์ นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่

นางสาวณัฐมล ดีภา

นายน้้าหน่ึง อินทสนธ์ิ

นายมนตรี บัดปัน นางจินตนา แสนงาย ด้ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

2 23YTCSN00210 การค้านวณปริมาณโซเดียมในอาหารท่ีเหมาะสมต่อวัน

รายบุคคล

คอมพิวเตอร์ ด.ช. รุจิพัทธ์ จิรานุสรณ์กุล 

ด.ช. นพณัฐ ขันทะสา,

ด.ช. เสฏฐชัย จิรานุสรณ์กุล

นายจักรกริช สาระขันธ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

3 23YTBIN01609 โครงงานผลิตภัณฑ์เยลล่ีรักษาฟันจากสารสกัดในเปลือก

มังคุด แอปเป้ิลเขียว และ กาแฟเพ่ือยับย้ังแบคทีเรีย

streptococus mutans ซ่ึงเป็นสาเหตุของฟันผุ

ชีววิทยา นางสาวพรชิตา บุญมาวงศ์ 

นายสหพล พาดกลาง

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

พิษณุโลก

พิษณุโลก

4 23YTPEN00976 การพัฒนา Hopping plate ส้าหรับใช้หา Deep sky 

objects ด้วยกล้องโทรทรรศน์

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวช่อกมล ไชยลวน 

นางสาวเบญจพร ขาวงาม

นางนารถกาญจน์

ลภิรัตนากูล

วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

5 23YTEVN00558 ผลิตภัณฑ์กล่องจากวัสดุธรรมชาติ ข้ีเถ้าแกลบ ถ่านกัม

มันต์ และเส้นใยผักตบชวาเพ่ือชะลอการเน่าเสียของ

กล้วยหอมทอง

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวกัญญาพัชร คงประโคน 

นางสาวสุมิตตา นาคหลง

นางสาวณัฐพร พูนช่ืน

นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์ นางสาวสุภัค ฟักเงิน เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

6 23YTENN00127 การวัดและเปรียบเทียบขนาดของละอองน้้าจากหัวพ่น

หมอกอัลตร้าโซนิคและหัวพ่นแบบฝอยโดยใช้กล้อง

จุลทรรศน์ร่วมกับเทคนิคการค้านวณPIXEL เพ่ือน้าไป

พัฒนาระบบเพาะเล้ียงแอโรโพนิคอัตโนมัติ

วิศวกรรมศาสตร์ นายภาณุพงศ์ ห่านฟ้างาม 

นายพรภวิษย์ หม่ันฝึกพันธ์

นายณภัทร จันทร์ฟ้าเล่ือม

นายเอนก ไชยบุตร นายเวชยันต์ รัตนพงศ์สกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เชียงราย

เชียงราย

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประสำนงำนเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภำค ได้รับทุนพัฒนำผลงำน 7,000 บำท จ ำนวน 10 โครงงำน

1/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

7 23YTBIN01090 ผลของชนิดและความเข้มข้นของควันท่ีได้จากพืช

เช้ือเพลิงในท้องถ่ินต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวเพ่ือใช้ใน

การควบคุมผ้ึงชันโรงขณะเก็บเก่ียวผลผลิต

ชีววิทยา นายภัชรพงศ์ อินทรีย์ 

นางสาวภัคธีมา เป็นมงคล

นายธนดล หม่ืนมโน

นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร ด้ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

8 23YTMSN00569 ศึกษาวัสดุสาหรับป้องกันรังสีเอกซ์จากแบเรียมซัลเฟต

และ คลอโรฟิลล์จากธรรมชาติ

วัสดุศาสตร์ นายปิยะบุตร นาคสาทา

นางสาวสิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ

นางสาวนงนภัส ลาวเมือง

นางฉวีวรรณ อ้นโสภา วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

9 23YTMSN00873 การพัฒนาสูตรฟิล์มห่ออาหารบริโภคได้ผสมน้้ามันหอม

ระเหยกระชายเพ่ือยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคในทางเดิน

อาหารและประยุกต์ใช้ในการถนอมอาหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

วัสดุศาสตร์ นายอัครพล ใจยอด 

นายพิพัฒน์ บุญเพชร

นางปิยะมาศ เจริญชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

พิษณุโลก

พิษณุโลก

10 23YTEVN00826 การศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงดินของไบโอชาร์จาก

เปลือกทุเรียน เพ่ือพัฒนาเป็นดินส้าหรับปลูกพืชวงศ์

ผักกาด

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวกวิสรา ยอดปานันท์ 

นางสาวปิยะพร แก้วดุนดุก

นางสาวจิราภา ยอดเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

พิษณุโลก

พิษณุโลก

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

1 23YTCSE01453 เคร่ืองวัดความขุ่นน้้าประปราอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ นางสาวสุดารัตน์ สะสีสังข์ 

นางสาวลักษมี นางาม

นางสาววรนิษฐา มะธิปิไข

นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ นางสาวสโรชา ศรีสะอาด นารายณ์ค้าผงวิทยา สุรินทร์

2 23YTCHE00606 ศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของน้้ามันเมล็ดยางพาราด้วยสารฟี

นอลิกจากสารสกัดกระเจ๊ียบ

เคมี นางสาวศุภรัตน์ เช้ือนัก

นางสาวธนภรณ์ ชัยศรี

งนางสาววัชราภรณ์ แสนนา นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภำค ได้รับทุนพัฒนำผลงำน 7,000 บำท จ ำนวน 11 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

3 23YTBIE00612 การศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือรา Trichoderma spp. 

ท่ีมีผลต่อการยับย้ังเช้ือรา Fusarium moniliforme ซ่ึง

เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรครากเน่าในข้าวโพด

ชีววิทยา นายเมธี หนอกกระโทก 

นางสาวพอเพียง อุปมัย

นางรพีพร ตะเคียนราม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

4 23YTBIE00356 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ

จากเปลือกมะพร้าวในการยับย้ังเช้ือรา Phytophthora 

palmivora

ชีววิทยา นางสาวญิณฌา ชาวะหา

นางสาววรัชยา ลาดมะโรง

นางสาวสิมญ่ีริน เต้

นางน้้าทิพย์ ศรีแก้ว นางสาววนิดา โพธิเสนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

5 23YTPEE00535 เร่ืองการศึกษาความสัมพันธ์ของความถ่วงจ้าเพาะกับ

ระดับความแก่ของมะพร้าวน้้าหอมเพ่ือใช้ในการสร้าง

อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความแก่ของมะพร้าวน้้าหอม

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายชินดนัย กรไชยา

นายธนวัฒน์ จันทวงศ์

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

6 23YTMSE00540 ศึกษาการผลิตเส้นด้ายจากแกนในต้นกก วัสดุศาสตร์ นางสาวชมพูนุท จิรกิตต์หิรัญ 

นางสาวเมราณี เน่ืองชมภู

นางสาวฑิติยาพร ดรนาม

นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์นวน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

7 23YTMSE00754 การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุท้าเบาะรอง

นอนจากเส้นใยผักตบชวาเคลือบยางพารา ส้าหรับลด

ปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง

วัสดุศาสตร์ นางสาวธันย์สุตา ปิติเรืองสิทธ์ิ

นางสาวเนติธร สังข์สัมฤทธ์ิ

นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

8 23YIEVE01751 การประยุกต์ใช้เม็ดเจลแทนนินจากพืชในท้องถ่ินใน

ระบบกรองน้้าของตู้ปลา

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

ด.ช. สรวิชญ์ สามารถ ดร. นรินทร รัตนทา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

9 23YTEVE01076 ประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิทท่ีได้จากพลาสติก

ชีวภาพย่อยสลายได้โดยใช้ลิกนินจากน้้าด้าใน

อุตสาหกรรมกระดาษเป็นสารตัวเติม

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวณัฏฐณิชา บุตตะมี

นางสาวอรไพลิน เวียงศรี

นายประกาศิต หินเธาว์

นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์ นางสาวกุลธิดา ทีน้อย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

10 23YTEVE00621 การพัฒนาประสิทธิภาพในการย้อมติดทนของสีจาก

ธรรมชาติของเส้นใยฝ้ายด้วยโคลนในท้องถ่ินสูตร

ปรับปรุงคุณภาพ

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวกรปภา ธิปประโคน

นางสาวกฤติกา โลกิยะปัญญา

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

11 23YTENE00184 ระบบตรวจจับป้ายจราจรอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ นายธิติ ตุลยวรรธน์ 

นายพุฒิพงศ์ อุ่นมะดี

นายธนบดี บุญณ์สอาด

นายธนกฤต ช่วยแสง นายศรีธร มูลมณี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

1 23YTMAU01372 การศึกษารูปสามเหล่ียมและรูปหกเหล่ียมในการสร้าง 

Geodesic dome

คณิตศาสตร์ นางสาวพิมพกานต์ พลงาม 

นางสาวพิมพ์ลภัส บุตรสาระ

นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

2 23YTCSU00455 เรือเก็บขยะบนผิวน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านระบบ wifi คอมพิวเตอร์ นายเดชาวัฒน์ ศรีเสมอ 

นางสาวศิริวดี วรรณสิงห์

นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ นางสาวรุจิรา ทองวุฒิ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร

3 23YTCSU01168 เกม Scrabble ส้าหรับผู้พิการทางสายตา คอมพิวเตอร์ นางสาวสุทัตตา ศรีทับไทย 

นางสาวธนวรรณ พรรณรัตน์

นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

4 23YTCHU01106 เคร่ืองมือวัดค่าความเป็นกรด-เบสและปริมาณคลอรีนใน

สารละลาย

เคมี นางสาวชนกนันท์ แก้วเกตุ 

นายฉัตรชัย สีคราม

นายเมฆา ดีสงคราม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภำค ได้รับทุนพัฒนำผลงำน 7,000 บำท จ ำนวน 9 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

5 23YTCHU01313 การผลิตข้าวเคลือบกล่ินรสสมุนไพรในข้าวหมกไก่ เคมี นางสาวพิชามญช์ วิชัย 

นางสาวพิมพิศา ปัททุม

นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายบารเมษฐ์ สิมพร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

6 23YIBIU01675 ศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการแตกยอดของผัก

พ้ืนบ้าน เพ่ือการประยุกต์ใช้

ชีววิทยา นายอนุพงษ์ ขันแข็ง นายชุมพล ชารีแสน ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธ์ุ

7 23YTMSU01029 ไฮโดรเจลน้าไฟฟ้าจากไคโตซานส้าหรับระบบส่งยาผ่าน

ผิวหนังท่ีควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า

วัสดุศาสตร์ นางสาวบุญฑริกา สาสังข์ 

นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุล 

นางสาวภัชชนก สืบวงศ์

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

8 23YTEVU00033 การศึกษาประสิทธิภาพของมอส 3 ชนิด ในการดูดซับ

สารตกค้าง (VOCs) และฝุ่นละออง PM 2.5 เพ่ือพัฒนา

เป็น Tree wall

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวณัฐณี บุญหาญ 

นางสาวชลธิชา สมภูงา

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร

9 23YTENU00573 เคร่ืองตรวจจับลวดลายความสุกแคนตาลุป เมืองสกลนคร วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวจุฑาลักษณ์ จันทประสาร 

นายธีปกร เจริญชัย 

นางสาวพิชชาภา คชพล

นางเสาวรจนี จันทวงศ์ นายกรีฑา ภูผาดแร่ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

1 23YTMAS01885 การสะท้อนของวัตถุในกรอบส่ีเหล่ียมด้านขนานกับ

ปัญหาการตวงน้้า

คณิตศาสตร์ นางสาวนทกมล พนาพิศาล 

นางสาวชญานิศ ทองสม 

นางสาววสา เอกศิลป์

นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประสำนงำนภำคใต้ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภำค ได้รับทุนพัฒนำผลงำน 7,000 บำท จ ำนวน 11 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

2 23YTCSS00327 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการดูแลรักษา และ

ให้ค้าแนะน้า ส้าหรับโรคผิวหนัง

คอมพิวเตอร์ นายบัญญวัฒ นวลนาค

นายกฤตเมธ ศรีแก้ว 

นางสาวพิชญาภัค แก้วสม

นางพรลดา แก้วพิทักษ์ นางสาวชฎาพร เชียรศรี วิเชียรมาตุ ตรัง

3 23YTCSS00726 ระบบลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียนโดยการจดจ้าใบหน้า คอมพิวเตอร์ นายกิตติพงศ์ เทพอยู่ 

นายปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์

นางจิราภรณ์ เมืองประทับ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

4 23YICHS01151 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากผักล้ินห่านด้วย

วิธีการทางชีวภาพ เพ่ือยับย้ังเช้ือมาลาเรีย

เคมี นางสาวกชพร จุลศักด์ิ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

5 23YTBIS01607 ผลของสารสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวด้าและ

สารช่วยติดสีต่อประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซม

ชีววิทยา นางสาวอดิศา เทศอาเส็น 

นางสาววิลาศินี สุวรรณชาตรี 

นายฮาดิษ มรรคาเขต

นางสาวสุวตี มัจฉา นางวิไลพร กล่ินสุคนธ์ ควนโดนวิทยา สตูล

6 23YTPES01638 วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยกาบหมากผสมน้้ายางพารา ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวระพีพรรณ ปานแก้ว 

นางสาวธิดารัตน์ จินดาสิงห์

นางธีติมา มูรติการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

7 23YTPES01662 แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติของทะลาย

ปาล์มผสานด้วยน้้ายางธรรมชาติ

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวศุภรัสม์ิ ทรงศรี 

นางสาวศิดารัตน์ ศรีทอง 

นางสาวกัลยกร สุขาพันธ์

นางธีติมา มูรติการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี

8 23YTMSS00400 ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโน

เซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

วัสดุศาสตร์ นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 

นางสาวทิพรดา เบิกบาน

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

9 23YTEVS01159 การศึกษาการสกัดสารพอลิแซ็กคาไรด์จากพืช เพ่ือใช้

เป็นสารเร่งการตกตะกอนของสารแขวนลอยในการ

บ้าบัดน้้าเสีย

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวจินต์จุฑา จินสกุล 

นางสาวนภัสสร ฟองมณี 

นางสาวณัฐวิภา เช้ือข้า

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย นางสาวปภาดา บุญสิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

10 23YTEVS01396 ศึกษาการย่อยสลายกระดาษท่ีแตกต่างกันและปัจจัยท่ี

เหมาะสมต่อการย่อยสลายกระดาษของหอยเด่ือ 

(Hemipleta Distincta)

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

ด.ญ. ศิรินากรณ์ รุณแสง 

ด.ญ. นะดา ขนาดผล 

ด.ญ. เพ็ญพิชชา คล้ายแก้ว

นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ตรัง

ตรัง

11 23YTENS01175 สมาร์ทยูเทิร์น วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวศศิฉาย สุวรรณชาตรี 

นางสาวเวธกา อัครวิบูลย์ 

นางสาวปาณิตา ด้าจิ

นางสาวสุทธิชา รักชุม สตรีพัทลุง พัทลุง

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

1 23YTMAC00337 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมในการโน้มตัวเม่ือเดิน

ข้ึนพ้ืนเอียงกับแรงลัพธ์ของน้้าหนักกระเป๋าเป้

คณิตศาสตร์ นางสาวณฐมน ชอบธรรมดี  

นางสาวภัทรปภา น้อยนาค

นางสาวรัชนิกา ทองเผือก

นายโสรัฐ ขันติกุล นางหทัยชนก ขันติกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี

2 23YICSC00103 พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ท่ีสามารถอธิบายกลไกการเรียนรู้

ได้ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ท้านายการเกิดอาการชักจากคล่ืนไฟฟ้าสมอง

คอมพิวเตอร์ นายปุณณวิช ธุวจิตต์ นายธีรวิทย์ วิไลประสิทธ์ิพร นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภำค ได้รับทุนพัฒนำผลงำน 7,000 บำท จ ำนวน 15 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

3 23YTCSC01554 ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการอ่านช่ือสารประกอบอินทรีย์จาก

รูปภาพโครงสร้างแบบเส้นพันธะตามระบบ IUPAC

คอมพิวเตอร์ นายณัฏฐ์ ปรัชญกุล  

นางสาวพัชร์ธมน พงศกรพิสิฐ 

นายณรบดี สอนหลวย

นางธันยธร ตวงวาสนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

4 23YTCHC01477 การศึกษาคุณสมบัติของเรซินอิพอกซีแบบยืดหยุ่นและ

ซิลิกอนไดออกไซด์จากระบวนการรีไซเคิลแผ่นวงจรพิมพ์

เพ่ือพัฒนาวัสดุยืดหยุ่นท่ีมีความสามารถในการโฟโตแค

ตะไลติก

เคมี นายชวิศ รัตนเพียรชัย  

นางสาวน้้าเพชร มีอิสสระ

นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

5 23YTBIC00586 การศึกษาความผิดปกติท่ีแสดงออกทางใบของปาล์ม

น้้ามันเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โรคพืชโดยอาศัยการเรียนรู้

เชิงลึก

ชีววิทยา นายนิพิฐพนธ์ ศรีสุข  

นางสาวอรมน ตัณฑุลเวศม์

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ ก้าเนิดวิทย์ ระยอง

6 23YTBIC00605 การพัฒนาโมเดลด้วยการเรียนรู้ด้วยเคร่ืองเพ่ือพยากรณ์

ระยะของโรคมะเร็งตับและโรคตับ

ชีววิทยา นางสาวนรินทิรา ยอดแก้ว  

นางสาวณัฐณิชา เอกภพอนุกูล

นางสาวศศิพร ทองแม้น นายภูภิภัทร ใจแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

7 23YTBIC00644 การสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก

สมุนไพรเขยตาย (Glycosmis pentaphylla )

ชีววิทยา นางสาวนภกชมณฑน์ ทหารไทย  

นางสาวอภิชญา ข้าปลอด 

นางสาวณัฐนิช เช้ือพลพิชัย

นางสาววรุณธร เช้ือบุญมี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

8 23YTBIC01017 การศึกษาประสิทธิภาพผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ชมพู่

ต่อการยับย้ังการท้างานเอนไซน์โมโนเอมีนออกซิเดสเเละ

เอนไซน์ Cathechol-o-methyl transferase ท่ีเป็น

สาเหตุของโรคทางสมองเพ่ือพัฒนาเป็นยาในการรักษา

ชีววิทยา นายกิตติณัฐ บัญชาจารุรัตน์  

นางสาวรสริณ โปร่งศิริวัฒนา 

นางสาวปภาวรินท์ เรืองมานะกิจ

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

9 23YIPEC00409 ผลของโมเมนต์ข้ัวคู่แม่เหล็กของดาวเคราะห์ท่ีมีต่อดวง

อาทิตย์

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี นายปริญญา ศิริมาจันทร์ ก้าเนิดวิทย์ ระยอง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

10 23YTMSC00840 การศึกษาประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระจากแค

โรทีนอยด์ในน้้ามันปาล์มดิบท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษา

ของน้้ายาง

วัสดุศาสตร์ นายกฤตวัฒถน์ สังข์ขาว  

นายอภินัทธ์ เสนดี

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

11 23YTMSC01600 การศึกษาการข้ึนรูปเส้นด้ายของเส้นใยต้นหวายขม

ส้าหรับใช้ในงานหัตถกรรมส่ิงทอ

วัสดุศาสตร์ นางสาวญาณัจฉรา เจริญเพ่ิมพูนสกุล  

นางสาวณัฐฐา ศรีพัฒโนทัย

นางสาวทิชากร สัตย์จริง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

12 23YTEVC00227 การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักไอออนใน

น้้าเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการCDIด้วยข้ัวไฟฟ้าวัสดุคอม

โพสิตจากนาโนเซลลูโลสและไคโตซาน

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายถิรวัฒน์ ไกรสวัสด์ิ  

นายสมารมณ์ ตันติวิชานันท์

นางสุกัญญา กล่อมเกล้ียง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

13 23YTENC01418 ชุดอุปกรณ์หยดน้้ากรดและกวนน้้ายางพาราอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ นายเทพพิทักษ์ สนธิ  

นายกฤษติน นพเกตุ 

นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์

นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา

14 23YTENC01451 เคร่ืองดูดฝุ่นและแยกข้ีเล่ือยไม้2ระบบ วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต  

นายกฤษตเมธ  ใจเยือกเย็น

นายบุญส่ง เห็นงาม สาธิต  พิบูลบ้าเพ็ญ  มหาวิทยาลัย

บูรพา

ชลบุรี

15 23YTENC01859 ไม้เก็บขยะส้าหรับพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงยาก วิศวกรรมศาสตร์ นายอานันท์ รุ่งเรืองอนันต์  

นายภรภัทร ขจรรุ่งศิลป์ 

นายชิษณุพงศ์ สุนทราทรพิพัฒน์

นายธวัชชัย สุขล้อม นายนิเทศก์ ศรีเมือง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

1 23YTMAW00613 โปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะโครมาโทแกรมของตัวอย่าง

น้้ามันหอมระเหยท่ีได้จากเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีสอง

มิติแบบท่ัวถึงเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสารผสม

คณิตศาสตร์ นายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร

นายศิระ ดวงเนตร

นายพชรกฤษฏ์ พรหมสุวรรณ

นางสาวอมรศรี อมรวัชรพงศ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

2 23YTMAW00735 การหาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของกระดองปูด้า

กับความยาวกระดองปูด้าจากพาราโบลาและอัตราส่วน

เพ่ือน้าไปใช้ในการสร้างเคร่ืองมัดปูด้าส้าหรับเกษตรกร

คณิตศาสตร์ นางสาวศรัญญา บูรณะมณฑล

นายตะวัน ข้าสุข

นางสาวสนฤดี ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 23 (YSC2021) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภำค ได้รับทุนพัฒนำผลงำน 7,000 บำท จ ำนวน 10 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

3 23YTCSW01515 การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคช่ันคัดแยกสายพันธ์ุข้าว

ด้วยเมล็ดข้าวท่ีนิยมปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี

คอมพิวเตอร์ ด.ญ. พัสวี ดวงดาว

ด.ญ. ชยาภรณ์ นาคยศ

ด.ญ. ณันฑวรรณ ศรีค้า

นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ นางสาวศุภจินต์ มีมุข สงวนหญิง สุพรรณบุรี

4 23YTCHW00011 การศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์ลิเพสจากเมล็ด

ฟักทองเม่ือใช้วิธีการตรึงรูปบนไคโตซาน

เคมี นางสาวพิมพ์วุฒิ เนติสุนทร

นายจิรัฏฐ์ ล้าเพาพงศ์

นายสุทธิภัทร จิตรแหง

นางสาวดวงแข ศรีคุณ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

5 23YTBIW00486 การศึกษาฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์ร่ีเสริมสาร

ต้านจุลินทรีย์จากกานพลู กระชายและขิง ในการยืดอายุ

การเก็บรักษาเน้ือหมูสด

ชีววิทยา นางสาวญาโณณัทฐ์ ถวัลย์เสรีวัฒนา

นางสาวภัททิยา โป้ซ้ิว

นางสาวศิรดา จันทร์เชย

นางสาวอารีย์ สักย้ิม มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

6 23YTBIW00593 การพัฒนาถุงละอองเซลล์ต้นก้าเนิดให้มีการแสดงออก

ของ ACE2 เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นตัวล่อจับไวรัส 

SARS-CoV-2 ในอนาคต

ชีววิทยา นายวริทธ์ิ วงศ์วิจิตรวณิช

นางสาวกมลนัทธ์ มหิทธิโรจน์

นางสาวปัทมพร จุลเสนีย์ชร

นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 1 อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ี 2 สถำนศึกษำ จังหวัด

7 23YTPEW00155 ระบบเตือนการน่ังผิดท่า โดยวิเคราะห์มุมเอียงของหลัง

และคอ

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายธนาทิตย์ ประดับไทย

นายชิษณุพงศ์ แสงสินธ์ุ

นายกันตณัช โภชนะสมบัติ

นายสมพร บัวประทุม มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

8 23YTMSW00686 วัสดุกันกระแทกจากยางพาราในการขนส่งไข่ไก่ วัสดุศาสตร์ นางสาวธัญจิรา ศรีวิสุทธ์ิ

นางสาวกรวรรณ ไก่แก้ว

นางสาวชนิสรา เอ่ียมละออ

นางสาวพัชริดา คงแคล้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

9 23YTMSW01738 ทรายแมวจากเบนโทไนท์และถ่านชีวภาพจากแกลบ วัสดุศาสตร์ นายสรวีย์ สุวรรณรักษ์

นายคณาธิป พลัดเมือง

นางสาวณิชาภา วรพรรณโสภาค

นายศราวุทธ แสงอุไร มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

10 23YIENW00741 การศึกษาประสิทธิภาพของกระเบ้ืองยางธรรมชาติจาก

การผสมเศษขยะถุงพลาสติก พอลีเอทีลีนชนิดความ

หนาแน่นสูง (HDPE) กับน้้ายางข้นพรีวัลคาไนซ์เซช่ัน 

ส้าหรับการพัฒนาต่อในระดับ อุตสาหกรรมกระเบ้ืองยาง

 STR 20

วิศวกรรมศาสตร์ นายสุทธิพงศ์ แผนสมบูรณ์ นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี
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