
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

1 24YTCSN00079 การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรค

พาร์กินสันผ่านการตรวจจับและวิเคราะห์การ

เคล่ือนไหวด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทีม คอมพิวเตอร์ นางสาวนภัสสร หลิดชิววงศ์ (หัวหน้าทีม) 

นายอัมรินทร์ น้อยเผ่า 

นายปภิณวิช อาสนเพชร

นายกฤติพงศ์ วชิรางกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

2 24YTCSN00269 ระบบการดูแลการเรียนออนไลน์ผ่าน google meet

 ด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทีม คอมพิวเตอร์ นายศรุต อารีรัตนเวช (หัวหน้าทีม) 

นายชิตพันธ์ พะหงษา

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

3 24YTCSN00317 การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้บอลบริหารมือในการ

ควบคุม

ทีม คอมพิวเตอร์ นางสาวสิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ (หัวหน้าทีม) 

นายทยากร อาวรัตนกุล 

นายเจษฎากร อิษฎ์สกุลวงค์

นายสรพงษ์ สมสอน วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

4 24YTCSN00820 ไลน์บอทคัดกรองโควิด-19จากคล่ืนเสียงด้วยเทคนิค 

deep learning

ทีม คอมพิวเตอร์ นางสาวรัตนาวดี สุทธาชัย (หัวหน้าทีม) 

นายจีราวิวัฒน์ วิหะตานนท์ 

นางสาวพอใจ รางศรี

นายสรพงษ์ สมสอน วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

5 24YTCSN01044 การท านายระดับความหวานของมะม่วงเขียวเสวย

ผ่านสีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ทีม คอมพิวเตอร์ นางสาวณัฐชา พุฒตรง (หัวหน้าทีม) 

นายฑิณภัทร กันจินะ 

นายปรัญชัย แก้วค าปา

นางมนัสชนก ตามวงค์

นายจิรวัฒน์ วโรภาษ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

6 24YTCSN01070 การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ตัวแทนอยู่รอดในสภาวะ

แบบสุ่มด้วยวิธีจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

ทีม คอมพิวเตอร์ นายกัมปนาท ย่ิงเสรี (หัวหน้าทีม) 

นายสิรภัทร ปันมูล

นายจักริน ชวชาติ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

7 24YTCSN01361 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู

ชันเพ่ือการจ าแนกและวินิจฉัยโรคล่ิมเลือดอุดตันท่ี

ปอด

ทีม คอมพิวเตอร์ นายสิทธิพล ค าดา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุขะศิริ 

นายวัฒนพงษ์ อุทธโยธา

นางสาวสาธิตา วรรณรัตน์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

8 24YICHN01006 การพัฒนาชุดทดสอบ COD ในน  าเสียโดยตรวจวัด

ด้วยสมาร์ทโฟน

เด่ียว เคมี นายณกัณฐพันธ์ ประมาพันธ์ (หัวหน้าทีม) นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

9 24YTCHN00057 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันการเหม็นหืนของอาหาร

จากสารสกัดในเปลือกส้มโอ

ทีม เคมี นางสาวศรีวลี สุขนันตพงศ์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพิชชาภัทร์ ศรีเพชร

นายทวีศักด์ิ เป่ียมทัพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

10 24YTCHN00268 การเตรียมสารสกัดจากมะเขือเทศในรูปแบบนาโน

อิมัลชันจากสารลดแรงตึงผิวชนิดต่างๆ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในเวชส าอางท่ีช่วยรักษาผิว

ทีม เคมี นางสาวกฤตพร ชัยชุมพร (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสิริกร ศรีบรรเทา

นางจารุวรรณ จงทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

11 24YTCHN00554 การพัฒนาและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของ

กระบวนการสกัดพืชหอมในท้องถ่ินโดยใช้การสกัด

ด้วยสนามไฟฟ้าแรงดันสูงพัลส์และการเคลือบเม็ด

แก้วพรุนด้วยวิธี heat encapsulation เพ่ือควบคุม

แมลงศัตรูพืชและเชื อรา ส าหรับการเพ่ิมมูลค่าการ

ส่งออกมะม่วงน  าดอกไม้สีทอง (Mangifera indica L.)

ทีม เคมี นางสาวปวีณ์ธิดา ชาวระวะ (หัวหน้าทีม) 

นายวัชรพล วีระพรรณ์ 

นางสาวญาณิศา ค าสิงห์

นางบุศรา ปาระมี 

นายว่าน วิริยา

วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

12 24YTCHN00678 การเพ่ิมประสิทธิภาพไฮโดรเจลจากน  าลอกกาวไหมท่ี

ช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดย

ใช้ไบโอชาร์จากส่วนล าต้นของล าไย

ทีม เคมี นายศุภวิชญ์ พ่ึงธรรม (หัวหน้าทีม) นายปรีชา สุทะณะ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

13 24YTCHN01238 แคปซูลถ่านกัมมันต์กักเก็บน  ามันหอมระเหยสกัด

จากพืชสมุนไพรไทยส าหรับลดความเครียด

ทีม เคมี นางสาวณัฐพลิน คุณาพรชัยพงศ์ (หัวหน้าทีม)

 นายระวีร์วัชร์ เชาวนพูนผล 

นางสาวอลิษา โธมัส

นางสาวกิดาการ ศิริ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

14 24YTCHN01242 การพัฒนาสมบัติของกลูโคแมนแนนจากหัวบุก

คางคกด้วยการก าจัดหมู่แอซิติลเพ่ือใช้เป็นสารเคลือบ

เมล็ดพันธ์ุอุ้มน  าลดการตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน  า

ทีม เคมี นายภูดิศ หนูเจริญ (หัวหน้าทีม) 

นายอพิรักษ์ บัวหลวง 

นายนายวิชญ์ภาส โกเสนตอ

นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร

นางสาวนาถยา อุตมา 

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

15 24YTCHN01469 การศึกษาประสิทธิภาพชุดตรวจสอบสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชกลุ่มOrganophosphateและกลุ่ม

Carbamateจากสารสกัดในถ่ัวฝักยาว

ทีม เคมี นางสาวปาลิตา เข่ือนเพชร (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสิริพร อภิพัฒนาชัย 

นางสาวพักตร์พริ ม สุเทพ

นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว แม่จันวิทยาคม เชียงราย

16 24YTCHN01478 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัวและทองแดง

ด้วยเพคตินจากเปลือกทุเรียน

ทีม เคมี นางสาวสุชัญญา ทาบุตตะ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณิชกมล สมอออน

นางสาวจิราภา ยอดเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

17 24YTCHN01566 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดฟีนอลิกในใบหม่อนต่อการลด

การตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์แกโน

ฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผลแอปเป้ิล

ทีม เคมี นางสาวชลมาศ ปัญญาหล้า (หัวหน้าทีม) 

นางสาวชมพูนุท ดอนอินผล 

นางสาวกฤติมา ไอ่ใส่

นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์ แม่จันวิทยาคม เชียงราย

18 24YIBIN00827 การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของข้าวพันธ์ุ กข41 ในจังหวัดอุทัยธานี

เด่ียว ชีววิทยา นายเศรษฐพงศ์ คงไทย (หัวหน้าทีม) นายอลงกรณ์ นนทภา อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี

19 24YIBIN01303 การพัฒนาแคปซูลชนิดน่ิมจากเพคตินในเปลือก

กล้วยน  าว้าโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการเกิด

ออกซิเดชันด้วยสารสกัดจากเปลือกฟักทองส าหรับ

กลุ่มยาและวิตามินท่ีเกิดกระบวนการออโตออกซิเดชัน

เด่ียว ชีววิทยา นางสาวสุพัชญาณ์ แซ่ด่าน (หัวหน้าทีม) นางสาววิภา อาสิงสมานันท์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

20 24YTBIN00256 การศึกษาเปรียบเทียบข้าวกล้องไรซ์เบอร์ร่ีเพาะงอก

ต่อปริมาณสารกาบา สารประกอบฟินอลิคและสาร

ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์ร่ี

ทีม ชีววิทยา นายปองพล นวมครุฑ (หัวหน้าทีม) 

นายปารมี พินสมพงษ์ 

นายศุภชาติ ป่าไร่

นายนิคม พุทธิมา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

21 24YTBIN00451 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์จากดินจอม

ปลวกในการยับยั งราสาเหตุโรคแอนแอนแทรคโนส

ในผลพริก

ทีม ชีววิทยา นางสาวอุสรา โนทะนะ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวเพียงพอ ยาวิไชย 

นางสาวณัฐชา สิทธิ

นางสาวศิริวรรณ ขวัญอ่อน 

นางสาวกุลธิดา อินทะอุด

สตรีศรีน่าน น่าน

22 24YTBIN00615 การศึกษาผลของวัสดุครอบต่อการกระตุ้นการสร้าง

ท่อเข้ารังของชันโรงดิน (Tetragonilla collina) เพ่ือ

การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

ทีม ชีววิทยา นายวิษณุชัย หัตถกอง (หัวหน้าทีม) 

ด.ช. ธนกร สาคุณ

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว 

นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

23 24YTBIN00768 การศึกษาปริมาณการสะสมของไมโครพลาสติกใน

ทางเดินอาหารของสัตว์น  า และประสิทธิภาพของ gut

 microbiota ของสัตว์ต่อการก าจัด Microplastics

ทีม ชีววิทยา นางสาวพราวประภัทร์ จุกมงคล (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสุรีพร เบ้าเรือง 

นางสาวกรรวี ว่องตระกูล

นางสาวนัดดา สุธรรมมิกร วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

24 24YTBIN00948 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อชีววิทยาของ

หนอนไหมและคุณภาพของผลผลิตแผ่นใยไหม

ทีม ชีววิทยา นายพณทรรศน์ ชัยประการ (หัวหน้าทีม) 

นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม 

นายสิรวิชญ์ เหลาลาภะ

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร 

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

25 24YTBIN01098 การเพ่ิมผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของผึ งโพรง 

(Apis cerana Fabricius) ในช่วงฤดูร้อนโดยใช้ลังดิน

และวุ้นเกสรวัชพืช

ทีม ชีววิทยา นายปาณชัย ถังไชย (หัวหน้าทีม) 

นายเกียรต์ิชนะ แปงชิด 

นางสาวกัญญณัฐ เรือแก้ว

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

26 24YTBIN01099 การเพาะเลี ยงแมลงมัน(Carebara sp.)ในรูปแบบ

ใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูงอย่างย่ังยืน

ทีม ชีววิทยา นายวรากร ธรรมวงค์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฐณิชา ปัญญาอ่ินแก้ว 

นางสาวจุฬารัตน์ พุทธวงค์

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย

27 24YTBIN01174 การพัฒนาสารเคลือบแผ่นกรองจากสารกลุ่มไขมัน

ของ Artocarpus heterophyllus เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดักจับไมโครพลาสติกในน  า

ทีม ชีววิทยา นางสาวปวริศา ละทะโล (หัวหน้าทีม)

นางสาวสุพรรญวดี มณีศุภชาติ 

นายบูรพา แสนวัน

นายจิรวัฒน์ วโรภาษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

28 24YTBIN01265 การทดลองหาวัสดุเพาะพันธ์ุกล้าไม้กินแมลง 

nepenthes spp. เพ่ือทดแทนการใช้สแฟกน่ัมมอส

ทีม ชีววิทยา นายชนนันท์ ชัยชนันท์ (หัวหน้าทีม) 

นายประณต จันทรานิมิตร 

นายรชต เย็นกล่ า

นายกุศล เรืองประเทืองสุข สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

29 24YTBIN01383 การควบคุมวัชพืชด้วยสารก าจัดวัชพืชจากเชื อราขนม

ปังท่ีหมดอายุ

ทีม ชีววิทยา นายจักรพรรดิ นามวงค์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฏฐณิชา สมฤทธ์ิ 

นางสาวจุฑามาศ ถาโถม

นายธนาศักด์ิ กองโกย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

30 24YTBIN01572 การเพาะเลี ยงยีสต์แดงบนเมล็ดวัชพืชหญ้าข้าวนก

เพ่ือผลิตสารแคโรทีนอยด์ต้นทุนต่ า

ทีม ชีววิทยา นางสาวณภัทร ก๋าละปุ๊ก (หัวหน้าทีม) 

นางสาวปัณฑรีย์ ริ วทองชุ่ม 

นายเหว่ย เจีย ลิ ม

นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย

31 24YTBIN01647 ไฮโดรออร์เเกนิกส์: การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยน  า

หมักชีวภาพจากเเหนเเดง เพ่ือทดแทนการใช้

สารละลายอนินทรีย์

ทีม ชีววิทยา นายพิทยุตม์ จงสมจิตต์ (หัวหน้าทีม) 

นายณัฐชนน อินทะไชย 

นายอัทรินทร์ แสงแก่

นายธนาศักด์ิ กองโกย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่

32 24YTPEN00335 ระบบกล้องตามดาวโดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ประมวลผลภาพ

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายณัฐชนน ชัยชนะ (หัวหน้าทีม) 

นายพีระพรรธ ละค ามา

นายประภาส รวมปะระ

นางจามจุรี พรหมเผ่า 

พะเยาพิทยาคม พะเยา
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

33 24YTMSN00092 วัสดุนาโนสมานแผลระยะท่ีหน่ึงจากสารสกัดแสยกท่ี

สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการป่ันด้วยไฟฟ้าสถิต

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวนวพรรณ ดวงศรี (หัวหน้าทีม) 

ด.ญ. นววรรณ ดวงศรี

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

34 24YTMSN00338 การศึกษาการสังเคราะห์และคุณสมบัติบางประการ

ของสารคีแตมเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบไหมเย็บ

แผลทางการแพทย์

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวธีรกานต์ พรพินิจเจริญ (หัวหน้าทีม) 

นายสรยุทธ จันเทศ

นางปิยะมาศ เจริญชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก

35 24YTMSN01257 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของ

ผลิตภัณฑ์ปิดแผลสดชนิด Second degree burn 

แบบ Superficial partial-thickness burn จาก

โปรตีนไฟโบรอินในเส้นไหมเคลือบด้วยสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพต่างๆ

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวพีรดา ชัยจิตติประเสริฐ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวเพ็ญพิชชา ฉันทวรางค์

นางพันธ์ศิริ เสนีวงศ์ ณ 

อยุธยา

มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

36 24YTMSN01366 การศึกษาการเก็บเก่ียวพลังงานกลจากน  าพุร้อน

จังหวัดเชียงใหม่ด้วย Triboelectric Nanogenerator

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวภัทรพร ค านึงสิทธิ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวฐนิศรา ธงทอง 

นายนภวิชญ์ นันทะน้อย

นายพงษ์ระวี พันธ์ุบุญปลูก สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

37 24YTEVN00112 สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตบีดส์ไคโตซาน 

และการประยุกต์ใช้บีดส์ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสุภานันท์ เสือม่ัน 

นายภัทรพล สารสิงห์

นางเพ่ือนจิต สิงห์เผ่น เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

38 24YTEVN00772 การพัฒนาวัสดุปลูกพืชจากเส้นใยกล้วยร่วมกับเส้นใย

มะพร้าวเพ่ือลดการให้น  าและรักษาความชื นส าหรับ

การจัดสวนแนวตั ง

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวปฏิมาภรณ์ มะลิวัน (หัวหน้าทีม) 

นางสาวรัตนวดี เพียรการ

นายสุทัศน์ บุญเลิศ พะเยาพิทยาคม พะเยา
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

39 24YTEVN01079 การพัฒนากระดาษห่อผลไม้จากเส้นใยใบสัปปะรด

ผสมน้้ามันหอมระเหยไล่แมลงวันทอง

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวพิชญธิดา เน่ืองหล้า (หัวหน้าทีม) 

นางสาวอังศุชวาล เพียรท าดี 

นางสาวชนิสรา คลังดงเค็ง

นายจิรวัฒน์ วโรภาษ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย

เชียงราย

40 24YTEVN01395 การพัฒนาวัสดุดูดซับต้นทุนต่ าจากขยะก้นบุหร่ีเพ่ือ

การบ าบัดน  าเสีย

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวชลรดา สายน  าตาล (หัวหน้าทีม) 

นางสาวข้าวขวัญ เกียรติอนันต์ 

นางของขวัญ สังข์ สุวรรณ

นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

41 24YTEVN01568 การศึกษาผลของการใช้แคปซูลหุ้มปลูกเมล็ดพันธ์ุ

จากวัสดุในท้องถ่ินต่ออัตราการงอกและอัตราการมี

ชีวิตรอดของเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่แก้ปัญหาฝนทิ งช่วง

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวเกวลิน วันเผด็จ (หัวหน้าทีม) สังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน

42 24YTENN00824 การจ าแนกประเภทขวดพลาสติก โดยใช้เทคนิค 

Deep Learning

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายรัตน ธารพิพิธชัย (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพิมลักษณ์ เดชะกัน 

นางสาวพิชามญช์ุ บัวส าลี

นายสรวัฒน์ ยามสุข วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

43 24YTENN01171 เคร่ืองคัดแยกมังคุดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายธนโชติ ใจคนอง (หัวหน้าทีม) 

นายภคิน ผ่องศิริ 

นายพานทองค า ภัทรธนสุทธ์ิ

นายสรพงษ์ สมสอน

นายสรวัฒน์ ยามสุข 

วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่

44 24YTENN01543 การศึกษาพฤติกรรมการเคล่ือนท่ีของมดในหลุมดัก

เหย่ือแมลงช้างเพ่ือพัฒนาอัลกอลิทึมของหุ่นยนต์ท่ี

เคล่ือนท่ีส าหรับการเกษตร

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายณภัทร เจริญศิลป์ (หัวหน้าทีม) 

ด.ช. กุลพัฒน์ วชิรวาณิชกุล 

นายรัชต์ เรืองเดชอนันต์

นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 45 โครงงำน

45 24YTIFN00070 การท าเอนแคปซูเลชันแอนโทไซยานินจากลูกหม่อน

ด้วยเทคนิครีเวิร์สสเฟียริฟิเคชันเพ่ือผลิตเยลล่ีเพ่ือ

สุขภาพท่ีมีส่วนผสมของผงบุก

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและ

ชีวสารสนเทศ

ศาสตร์ วิทยาการ

ข้อมูล จุลชีววิทยา)

นางสาวจีรภัทร์ ภู่ผะกา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพรปวีณ์ ภคทิพากร

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก
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