
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

1 24YIMAW01112 ปัญหาการเติมช่องว่างส่ีเหล่ียมขนาดต่าง ๆ ด้วย

บล็อกเตตริสต่างชนิดเม่ืออยู่ติดกัน

เด่ียว คณิตศาสตร์ นายธนภัทร คลังนาค (หัวหน้าทีม) นายกีรติ ศรีอมร

นางสาวอมรศรี อมรวัชรพงศ์ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

2 24YTMAW00345 การแก้ไขปัญหาจํานวนคําใบ้ท่ีน้อยท่ีสุดของซูโด

กุขนาด 9 x 9 ท่ีทําให้มีผลเฉลยแบบเดียวโดย

หลักการของแม็คไกวร์และทฤษฎีกราฟ

ทีม คณิตศาสตร์ นายโสภณวิชญ์ ปิติวรยุทธ (หัวหน้าทีม)

นายณัช กอตระกูลสิน 

นายปุรัณ ประเสริฐไทย

นางสาวมนสิการ จันทร์สร้าง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

3 24YTMAW00917 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าพ้ืนท่ีจากวิธีการหา

พ้ืนท่ีสูงสุดของรูปหลายเหล่ียมท่ีล้อมรอบรูป

หลายเหล่ียมคอนเวกซ์ร่วมกับวิธีการหามิติสาทิส

รูปเพ่ือใช้สร้างแบบจําลองการแพร่กระจายของ

เช้ือรา Pseudoperonospora Cubensis ท่ี

เป็นสาเหตุของโรครานํ้าค้างบนใบแตงกวา

ทีม คณิตศาสตร์ นายเศรษฐพงศ์ กิมไพ (หัวหน้าทีม) 

นายรุจรวิศร์ สุขสมพงษ์

นายศักด์ินรินทร์ จันทร์นาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

4 24YTCSW00036 การทํานายและเปรียบเทียบค่าความ

คลาดเคล่ือนของการทํางานของหัวใจห้องล่าง

ซ้าย (left ventricular ejection fraction) ใน

การตรวจ Multigated Acquisition (MUGA) 

scanning จากการจําลองภาพถ่ายรังสีแกมม่าท่ี

มีปริมาณรังสีตํ่าในระดับท่ีต่างกัน

ทีม คอมพิวเตอร์ นายวุฒิสรรค์ ปราชญ์พยนต์ (หัวหน้าทีม) 

นายโมกข์ วรรธนะโสภณ 

นายศุภกิตต์ิ สร้อยนํ้า

นายทศพร แสงจ้า 

นายชัยวัฒน์ ศุภศิลป์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

5 24YTCSW01329 การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับบุคคลล้มโดย

แบบจําลองโครงร่างสามมิติ

ทีม คอมพิวเตอร์ นายปฤณภณ ปัถยาวิชญ์ (หัวหน้าทีม)

นายปฐมภู คณาภรณ์ธาดา 

นายณัฐดนัย พงษ์ธรรมรักษ์

นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 35 โครงงำน
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 35 โครงงำน

6 24YTCHW00286 การสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากเปลือกส้มโอเพ่ือ

ใช้ในการตรวจจับลายน้ิวมือ

ทีม เคมี นายณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ (หัวหน้าทีม)

นางสาวชิสา เพชรขจี 

นางสาวธนนันท์ สังข์ประเสริฐ

นางสาวดวงแข ศรีคุณ 

นางสาวณิชาพัฒน์ ทองใส

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

7 24YTCHW00393 คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลท่ีตอบสนอง

ต่อค่าความเป็นกรด-เบสและสนามแม่เหล็ก

สําหรับควบคุมการปลดปล่อยดอกโซรูบิซินท่ี

ตําแหน่งเป้าหมาย

ทีม เคมี นายธีภพ วงกตศิลา (หัวหน้าทีม)

นางสาวอารีญา แต้ชูวงศ์ 

นายพศิน วาทินกล้า

นายณรงค์ศักด์ิ ขุนรักษา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

8 24YTCHW00397 การพัฒนาสูตรสมูทต้ีสําหรับผู้สูงอายุจากผลไม้

และไมโครกรีนโดยพิจารณาจากความสามารถ

ในการต้านอนุมูลอิสระและการประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส

ทีม เคมี นายภาสวี ล้อศรีพัฒน์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวจาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์ 

นางสาวจิรัชญา เพชรประสิทธ์ิ

นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ 

นางสาวสิริรัตน์ พานิช

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

9 24YTCHW00417 การเตรียมโพรพิลีน เพ่ือใช้เป็นวัสดุในการผลิต

เอ็นเทียม

ทีม เคมี นายสรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร (หัวหน้าทีม)

นายวัทธิกร บัวหา 

นายสพล ศุภธํารง

นางสาวสุชญา ศรีอุดม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

10 24YTCHW01341 การพัฒนาชุดทดสอบสารโคตินินในปัสสาวะเพ่ือ

ตรวจวัดการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง

ทีม เคมี นางสาวปิยนุช อนันตกิจโสภณ (หัวหน้าทีม)

นางสาวปาณิศา เอ้ือพันธ์ุพงศ์ 

นางสาวชนิตสิรี อนุมานไพศาล

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์

ดร. ยุวดี บุญญสิทธ์ิ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

11 24YTCHW01351 การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่

สําหรับไวรัสท้ังชนิด DNA และ RNA เพ่ือรับมือ

กับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม

ทีม เคมี นายกุลพัชร ชนานํา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม 

นายคุณัชญ์ คงทอง

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์

ดร. วันเสด็จ เจริญรัมย์ 

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

12 24YIBIW01443 การเพ่ิมปริมาณสารต้านมะเร็งในกระเทียม 

(Allium sativum) ด้วยสภาวะเเรงโน้มถ่วง

จําลอง

เด่ียว ชีววิทยา นายปวัตร เจริญวงศ์ (หัวหน้าทีม) นายทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 35 โครงงำน

13 24YTBIW00337 การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับตะก่ัวในนํ้า

เสียจากอุตสาหกรรมด้วยเส้นใยฟางข้าวท่ีปรับ

สภาพผิวด้วยเอนไซม์แลคเคส

ทีม ชีววิทยา นางสาววราทิพย์ อาจฤทธ์ิ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวธนภรณ์ ไทรพงษ์พันธ์ุ 

นางสาวนางสาวปิยธิดา สุขนิรัญ

นางสาวนันทวัน ศรชัย 

นางสวิชญา เหลาโชติ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

14 24YTBIW00527 การพัฒนาสูตรอาหารเล้ียงปลานิลจากจ้ิงหรีด

ทองเเดงและไข่ผํา

ทีม ชีววิทยา นายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย (หัวหน้าทีม) 

นายพิชญ์ อารยะรังษี 

นายณฐพล ชุณห์กุล

นางสาวนิธิกานต์ คิมอ๋ิง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

15 24YTBIW00815 ชีววิทยาการถ่ายเรณูของต้นกากหมาก 

(Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte)

 ในประเทศไทย

ทีม ชีววิทยา นายนิธิศ ชัยวีระวัฒนะ (หัวหน้าทีม) 

นายณภัทร เวชปรีชา 

นายศุภสัณห์ เข็มพงษ์

นายจิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ 

นายสาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

16 24YTBIW01061 การศึกษาประสิทธิภาพของยาดรอกซีโดปาต่อ

อัตราการรอดชีวิตของเซลล์ประสาท SH-SY5Y 

จากพิษของสารโรติโนน

ทีม ชีววิทยา นางสาวณิชา โสภานนท์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาววรรณวนัช บุญพรานชู 

นายเจ้าพระยา บรรจงการ

นายชลกรานต์ อวยจินดา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

17 24YTBIW01267 การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลเพ่ือใช้ในการระบุ

ชนิดของปลาทะเล

ทีม ชีววิทยา นายกฤตย์ กิตติชัยดํารง (หัวหน้าทีม) 

นายพันธวัสส์ จิระเกียรติกุล 

นายปวริศ ดาวฉาย

นายชลกรานต์ อวยจินดา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

18 24YTBIW01344 การทํานายเปปไทด์ยับย้ังโควิด-19 เมนโปรตีเอ

สจากโปรตีนรําข้าวไฮโดรไลเซตจําลอง

ทีม ชีววิทยา นางสาวธนกมล คงสนธิ (หัวหน้าทีม) 

นายพรพินิต ประสาทกุล 

นางสาวนพรดา ม้าสุวรรณ

นางทิพนาถ น้อยแก้ว มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

19 24YIPEW01335 การพัฒนาเเผ่นฟิล์มตรวจจับเเก๊สอะซิโตนโดยใช้

สมบัติทางแสงของโครงสร้างระดับนาโนเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบลมหายใจของมนุษย์

เด่ียว ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายถลัษนันท์ ยะหอม (หัวหน้าทีม) นายมนัส สิทธิโชคธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 35 โครงงำน

20 24YTPEW00327 ระบบตรวจจับตัวอ่อนแมลงวันในชมพู่แบบไม่ทํา

ร้ายเน้ือผิวโดยใช้แสงอินฟราเรด

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายธัมคูณ นิธีกุลวัฒน์ (หัวหน้าทีม) 

นายณัฐนันท์ ชินวรกิจ 

นายธรรมปพน ชีวรุ่งเรืองสกุล

ดร. สมพร บัวประทุม 

นางจีรวรรณ บัวประทุม

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

21 24YTPEW00453 การสร้างโปรแกรมเพ่ือแยกแยะลักษณะทาง

กายภาพของวัตถุจากเสียงเคาะ เพ่ือประโยชน์

ในการวัดความสุกของทุเรียน

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายธีรทัศน์ จันทระ (หัวหน้าทีม) 

นายจักรมณฑ์ มากจันทร์ 

นายชญานนท์ ไชยานุกิจ

นายชาคริต สมานรักษ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

22 24YTPEW01024 การระบุระดับความสุกของมะม่วงนํ้าดอกไม้โดย

ใช้ค่าความหนาแน่นร่วมกับการประมาณ

ปริมาตรรูปทรง 3 มิติ

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายจารุกานต์ กิจจารุวงษ์ (หัวหน้าทีม) 

นายจตุรภัทร อนุสรณ์พานิช 

นายธีธัช กวีดํารงพัฒนา

นายมนัส สิทธิโชคธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

23 24YTPEW01110 สมการความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีเส้ียวสว่างของ

ดวงจันทร์ต่อความเข้มในการส่องสวา่งของ

ปรากฏการณ์เอิร์ธไชน์

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายกฤษฎา สุขกมล (หัวหน้าทีม) 

นายชวกร อาจสงคราม 

นายศิลาเมษฐ์ สมรมิตร

นายภัชรพงศ์ พระไว 

นายมนัส สิทธิโชคธรรม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

24 24YTMSW00291 การเตรียมสารก่ึงตัวนําประเภทฟิล์มบางแบบ 

CZTS (Cu2ZnSnS4) โดยวิธีการการจุ่มเคลือบ 

และสเปรย์ไพโรไลซิส

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวณิชา ฮาสุวรรณกิจ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวแพรวพรรณ ล่ีดํารงวัฒนากุล 

นางสาวเปมิกา ศุภลักษณ์

นายวัลลภ คงนะ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

25 24YTMSW00760 วัสดุคอมโพสิตกันกระสุนจากเส้นใยป่าน

ศรนารายณ์และอีพ็อกซ่ี

ทีม วัสดุศาสตร์ นายณกร ศรีทอง (หัวหน้าทีม) 

นายพสิษฐ์ สุนทราวันต์ 

นายชนาธิป สุนทร

นายณัฐพล กล่ินพุฒ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

26 24YTMSW01332 การพัฒนาเข็มระดับไมโครเพ่ือการตรวจวัดแบบ

 non-invasive ของสารครีเอตินินในของเหลว

ระหว่างเซลล์สู่นวัตกรรมการประเมินโรคไตแบบ

พกพา

ทีม วัสดุศาสตร์ นายพีรทัตต์ ลาภณรงค์ชัย (หัวหน้าทีม)

นายธนพัฒน์ รีชีวะ

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์

ดร. ธิติกร บุญคุ้ม 

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 35 โครงงำน

27 24YTEVW00806 การเพ่ิมประสิทธิภาพของการดูดซับโลหะโดย

การใช้กรดแทนนิกตรึงบนถ่านกัมมันต์จาก

เปลือกทุเรียน

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวกานต์รวี แย้มจะบก (หัวหน้าทีม)

นายภูริ จรรยาเจริญ

ดร. สาโรจน์ บุญเส็ง มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

28 24YTEVW01302 การพัฒนาชุดทดสอบความไวสูงแบบ multiple

 detection สําหรับไอออนของโลหะหนักโดยใช้

สารปริมาณน้อยเพ่ือการทดสอบภาคสนามใน

การเฝ้าระวังการปนเป้ือนของสารพิษใน

ส่ิงแวดล้อม

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวพรรษนันท์ ทุ่งปรือ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวลลิตภัทร ณ อุบล 

นางสาวเบญญาภา อติชาติภัสสร

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์

ผศ.ดร. อมรา อภิลักษณ์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

29 24YTEVW01345 นวัตกรรมแผ่นกรองนาโนเซลลูโลสจากวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตรท่ีมีการปรับปรุงประจุบนพ้ืนผิว

เพ่ือการดักจับฝุ่น PM 2.5 ในส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายภรัณยู ปีตานนท์ชัย (หัวหน้าทีม) 

นายธีร์ภวินท์ เหมือนเพชร์ 

นายสารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์

ผศ.ดร. วีกิตต์ิ ศิริศักด์ิสุนทร

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

30 24YTENW00294 เคร่ืองจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมระบบการส่ง

สัญญาณขอความช่วยเหลือโดยการแจ้งเตือนผ่าน

ไลน์สําหรับผู้สูงอายุ

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวรุ่งนภา หอมแก่นจันทร์ (หัวหน้า

ทีม)นางสาวปัณฑิตา แย้มเปล่ียน

นายลิขิต ทบประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

31 24YTENW00519 หุ่นยนต์ถังขยะตรวจจับและจัดเก็บหน้ากาก

อนามัยเคล่ือนท่ีอัตโนมัติด้วยระบบรู้จําวัตถุ

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายชัชชาย สังข์อาษา (หัวหน้าทีม)

นายนิชพณ ถือคําโสภากุล

นางดุจดาว ผ่องใส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

32 24YTENW00845 การพัฒนา shade ball จากการเพ่ิมวัสดุท่ีมี

ประสิทธิภาพลดความร้อน

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวปาจรีย์ นวมน่ิม (หัวหน้าทีม)

นายเมธิชัย ชูจบ

นายมนัส สิทธิโชคธรรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบุรี

เพชรบุรี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 35 โครงงำน

33 24YTIFW00243 การคัดเลือกทางชีวสาระสนเทศเพ่ือค้นหาเปป

ไทต์ต้านมาลาเรียจากรําข้าวไรซ์เบอร์ร่ี

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงคํานวณและ

ชีวสารสนเทศ

ศาสตร์ วิทยาการ

ข้อมูล จุลชีววิทยา)

นายสุวิจักขณ์ ตันวรรณรักษ์ (หัวหน้าทีม) 

นายพีระมิตร ตัณศุภศิริเวช 

นายสมัชญ์ วัฒนไกวัลวงศ์

นางทิพนาถ น้อยแก้ว มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

34 24YTIFW00485 การทํานายความไวต่อยาด้วยเทคนิคผสมผสาน 

Graph Attention Networks เพ่ือเป็น

ทางเลือกสําหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วย

การแพทย์แบบแม่นยํา โดยใช้โครงสร้างโมเลกุล

ยาร่วมกับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงคํานวณและ

ชีวสารสนเทศ

ศาสตร์ วิทยาการ

ข้อมูล จุลชีววิทยา)

นายภาวิต แก้วนุรัชดาสร (หัวหน้าทีม) 

นายณัฐวินทร์ แย้มประเสริฐ 

นายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ

ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

35 24YTIFW00860 การทํานายและคัดเลือกเปปไทด์ต้านมะเร็ง

ผิวหนังเมลาโนมาและการลดการสร้างเมลา

นินจากข้อมูลเปปทิโดมของ Cannabis sativa 

ด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงคํานวณและ

ชีวสารสนเทศ

ศาสตร์ วิทยาการ

ข้อมูล จุลชีววิทยา)

นายสุทธิธาร สุวรรณนพคุณ (หัวหน้าทีม)

นางสาวจุฑามาศ รัตนพงษ์วณิช 

นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุล

นางทิพนาถ น้อยแก้ว มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
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