
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

1 24YTMAE01608 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันความเป็นจริงเสริมโดย

ใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 

ต าบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

ทีม คณิตศาสตร์ นายณัฐพงศ์ บรรจงงาม (หัวหน้าทีม) 

นายโพธิกร รุ่งสว่าง 

นายธีรเมธ วงศ์เตชิต

นายธัชพล เวชพิทักษ์ 

นางทิพรัตน์ แสงฤทธ์ิ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา

นครราชสีมา

2 24YTCSE00503 เคร่ืองคัดแยกขยะอัตโนมัติ ทีม คอมพิวเตอร์ นางสาวกัญญาณัฐ สิริเลิศธีรกุล (หัวหน้าทีม)

นางสาวปนัดดา ทัพภูมี 

นายราชันย์ พิพัฒน์

นางสาวนราภรณ์ หนองหลวง

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 

ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

3 24YTCSE01145 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการจ าแนก

ประเภทของเมฆเพ่ือพยากรณ์สภาพอากาศโดย

ใช้หลักการประมวลผลภาพ

ทีม คอมพิวเตอร์ นายพงศพัฒน์ สุพร (หัวหน้าทีม) 

นายปัณณวิชญ์ หวานแท้ 

นายปฐมพงษ์ อุปพงษ์

นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ 

นายสุทัศน์ บุตรชานนท์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

4 24YTCSE01397 การศึกษาอุปกรณ์ RF Module และระบบเสียง 

เพ่ือสร้างเคร่ืองมือส าหรับน าทางผู้พิการ ทาง

สายตาในพ้ืนท่ีปิด

ทีม คอมพิวเตอร์ นายปฏิภาณ ชมชัยรัตน์ (หัวหน้าทีม) 

นายจิติศักด์ิ มงคลเคหา 

นางสาวศิริดนยา กุนเสน

ว่าท่ีร้อยตรี พิชญ์พศิน อินทรศักด์ิ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

5 24YTCSE01563 การพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชันตรวจคัดแยก

ประเภทช้ันเน้ือของมะพร้าวน้ าหอมบนต้นโดย

ภาพถ่ายความร้อนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก

ทีม คอมพิวเตอร์ ด.ญ. พชรภรณ์ สมัญญา (หัวหน้าทีม) นายณัฐพล แสงทวี 

นางสาวสโรชา ศรีสะอาด

นารายณ์ค าผงวิทยา สุรินทร์

6 24YTCHE00332 การผลิตแบตเตอร่ีส ารองแบบย่อยสลายได้โดย

ใช้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์กัลวา

นิกระหว่างข้ัวซิลิกาและน้ าข้ีเถ้าจากแกลบกับข้ัว

โลหะทองแดงและสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต

ทีม เคมี นางสาวพัทธมน สิงหศิริ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวมนลิชา แก้ววิรุฬ

นางสาววิริยา ตาสี

นายศรสน่ัน นนที 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 43 โครงงำน

ประกาศผล YSC 2022 รอบขอ้เสนอโครงการ 1/7
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7 24YTCHE00763 TiO2 บนตัวรองรับจากต้นกล้วย: ตัวเร่งปฏิกิริยา

เชิงแสงลอยน้ าได้ส าหรับการย่อยสลายสารคาร์

บาริล

ทีม เคมี นางสาวปัทมพร เอกธนบดี (หัวหน้าทีม) 

นางสาวธนภรณ์ เลิศล้ า 

นางสาวสิรินันท์ ล้ิมสุวรรณ

นางสาวธีรนันท์ ศิริตานนท์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา

8 24YTCHE00963 การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุท่ีผลิต

จากเส้นใยนาโนท่ีได้จากแบคทีเรีย

ทีม เคมี นางสาวณัฎฐธิดา เเสงทอง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวธิติมา จันทะแพน

นางสาววิริยา ตาสี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

9 24YTCHE01182 เส้นใยปิดแผลจากยูจีนอลในน้ ามันหอมระเหย

จากใบพลูเพ่ือยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus ท่ีก่อให้เกิดการ

อักเสบ

ทีม เคมี นายศุภสิทธ์ิ เอ่ียมสะอาด (หัวหน้าทีม) 

นายจักรกฤษ เดชา

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

10 24YTCHE01215 การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของถ่านกัมมันต์

ในการผลิตกระดาษซับเอทิลีนเพ่ือชะลอการสุก

ของมะม่วง

ทีม เคมี นางสาวประภานิช สุวรรณศรี (หัวหน้าทีม) 

นางสาวภัทรวรรณ งามมาก

นางมุกดา หอมมาลี 

นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

11 24YTCHE01300 การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนจาก 

Oroxylin A ท่ีได้จากสารสกัดเพกา

ทีม เคมี นายกษิตินาถ เสระพล (หัวหน้าทีม) 

นายวิษณุเวท แสนเกษม

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

12 24YTCHE01324 การศึกษาการยืดอายุกล้วยหอมด้วยแผ่นฟิล์มไค

โตซานร่วมกับสารสกัดจากใบชะพลูเพ่ือยับย้ัง

เช้ือราColletotrichum musae. สาเหตุโรค

แอนแทรคโนส

ทีม เคมี นางสาววัชราภรณ์ ลันขุนทด (หัวหน้าทีม) 

ด.ญ. พิมชนก รักษาอินทร์

นางมุกดา หอมมาลี

นางสาววิลาวัลย์ พรมชุม 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

13 24YTCHE01555 ชุดตรวจสอบสารละลายโลหะหนักจากสารสกัด

เปลือกกล้วย

ทีม เคมี นางสาวมาฆะมาส จิตรพันธ์ (หัวหน้าทีม) 

นายกฤษฎานนท์ เถาว์ชาลี 

นางสาวสุธาสินี แพนไธสง

ดร. นรินทร รัตนทา 

นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์

ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
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14 24YTBIE00443 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดไคโตซาน

จากคราบกระดองปูนาร่วมกับสารสกัดกานพลู

เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาหัวพันธ์ุหอมแดง

ทีม ชีววิทยา นางสาวชุติมา นามโพธ์ิษา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฐริญาวรรณ จันทะรัตน์ 

นางสาวประวีณา หาสีโน

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

15 24YTBIE00460 การศึกษาและการพัฒนาต้นแบบการเล้ียงแมลง

หางหนีบสู่การน าไปใช้ในการควบคุมหนอน

กระทู้ข้าวโพดลายจุด

ทีม ชีววิทยา นางสาวชัชชญา ลุงนาม (หัวหน้าทีม) 

นางสาวฉัฏชิกา ภูตาเพลิด 

นางสาวลัญชนา แสนประถม

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

16 24YTBIE00496 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ไส้เดือนฝอย

ก่อโรคแก่แมลงในการควบคุมหนอนกระทู้ผักใน

แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

ทีม ชีววิทยา นางสาวรัตนากรณ์ เศรฐศิริพงษ์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวมนัญชยา ฮามพิทักษ์ 

นางสาวธนพร มณีมาตร

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

17 24YTBIE00979 การศึกษาความสามารถในการยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรีย staphylococcus hominis ของ

ไฮโดรเจลท่ีมีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัว

เติม

ทีม ชีววิทยา นางสาวยูถิกา ไชยเล้ียว (หัวหน้าทีม) 

นายกิตติธัช เติมพันธ์

นางกัญญา เก้ือกูล

นายณัชทัต ลิมป์เศวต 

ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

18 24YTBIE00982 การพัฒนาระบบการเล้ียงปูนาน่ิมต้นแบบสู่การ

ผลิตปูนาน่ิมเชิงพาณิชย์

ทีม ชีววิทยา นางสาวรังสินี มะปะทัง (หัวหน้าทีม) 

นางสาววิชุดา โสภาเลิศ 

นางสาววชิราภรณ์ เหล่าโอชา

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

19 24YTBIE01328 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือ 

Stephylococcus aureus และ Escherichia 

coli ของแผ่นฟิลม์ปิดแผลท่ีมีส่วนประกอบของ

โปรตีนไหมเซริซินจากกาวไหม

ทีม ชีววิทยา นายพงศกร วิเศษนคร (หัวหน้าทีม) 

นางสาวปรียากร ขันค า

นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ประกาศผล YSC 2022 รอบขอ้เสนอโครงการ 3/7



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด
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20 24YTBIE01378 พลาสเตอร์เจลจากกกกะเม็งเพ่ือยับย้ังเช้ือ 

Staphylococcus aureus ซ่ึงเป็นสาเหตุของ

การอักเสบในแผล

ทีม ชีววิทยา นางสาวณัฐณิชา แสงสุรินทร์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณฐนนท ลีประโคน

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

21 24YTBIE01441 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณ

โปรตีนของไข่ผ าท่ีเพาะในน้ าธรรมชาติกับ

น้ าประปาท่ีผสมสูตรอาหาร

ทีม ชีววิทยา นางสาวกัญญาณี โสดาจันทร์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวชิดชนก จันทร์แดง 

นายบารมี มัสมัน

นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ 

นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี

นารายณ์ค าผงวิทยา สุรินทร์

22 24YTPEE01199 การศึกษาและสร้างอุปกรณ์ระบุพิกัดตามระบบ

พิกัดศูนย์สูตรเพ่ือใช้ในหาดาวแทนกล้องเล็งด้วย

บอร์ดไมโครบิตเทียบกับขาต้ังกล้องแบบอีเควทอ

เรียล

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายณพัสกร ค าอู (หัวหน้าทีม) 

นายเดชนาถ อุปรี 

นายภาคิน ชินเสนา

นายศรสน่ัน นนที วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

23 24YTPEE01406 การศึกษาการเคล่ือนท่ีของจิงโจ้น้ าบนแรง

ลอยตัวของน้ า

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวเมธาวี ม่ันธรรมมงคล (หัวหน้าทีม) 

นางสาวเเอปซาร่า รีเตอร์

นางสาวรวิวรรณ กองมาศ 

นางสาวนภาพร เทียมทะนง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

24 24YTPEE01422 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนและ

รูปทรงของใบพัดต่อแรงลม

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายกฤตาคม บัวเรียน (หัวหน้าทีม) 

นายเจษฎากร ลีลาธนทรัพย์

นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

25 24YTMSE00534 ไฮโดรเจลส าหรับการท าแผลจากคอมโพสิทไคโต

ซาน โพลิไวนิลแอลกอฮอล์และลิกนินจากไผ่

ทีม วัสดุศาสตร์ นายภูรินท์ ก้องเกียรตินคร (หัวหน้าทีม) 

นางสาวขวัญจิรา ประเสริฐทรง 

นายกีรติ แก้วโนนตุ่น

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย

นายวิริยกุล อุ่นอ่อน 

ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

26 24YTMSE00642 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้ท่ีเคลือบด้วย

สารสกัดท่ีได้จากเปลือกมังคุด เพ่ือยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของต้นเหตุท่ีท าให้ผลไม้เน่าเสีย

ทีม วัสดุศาสตร์ นายปวรรัตน์ ภารตุ้มเหลา (หัวหน้าทีม)

นางสาวสุชัญญา อนุภาพไพรบูรณ์ 

นางสาววรัตถยา สิมมา

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย

นายณัชทัต ลิมป์เศวต 

ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 43 โครงงำน

27 24YTMSE01001 การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติแผ่นรองนอน

แบบเจลส าหรับผู้ป่วยแผลกดทับจากพลาสติก

ชีวภาพชนิดพอลิยูรีเทนโดยใช้น้ ามันเมล็ด

ยางพารา

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวภูษิตา จิตต์ปราณี (หัวหน้าทีม) 

นางสาวปริชญา เอ่นแคน

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

28 24YTMSE01004 การศึกษาเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จาก

เปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการดูดซับสารปนเป้ือนของน้ ามันปรุงอาหารท่ี

ใช้แล้ว

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวภัทราพร ยอดช้าง (หัวหน้าทีม) 

นางสาวปรีชญาภา ทองงาม 

นายพงศ์ตุลา รพีถวิลวรรณ

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

29 24YTMSE01013 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเหล็กและ

ทองแดงด้วยไฮโดรเจลจากกาบมะพร้าว

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวธัญญพร รักสมบัติ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวสุชานาถ ทองประดิษฐ์ 

นางสาวธนพร โถบ ารุง

นางสาวดารณี ไชยเวช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

30 24YTMSE01081 การศึกษาและพัฒนาถาดเพาะต้นกล้านาโยน

จากเส้นใยธรรมชาติ เสริมประสิทธิภาพด้วย

ข้ีเถ้าแกลบและกากถ่ัวเหลือง

ทีม วัสดุศาสตร์ นายนภกานต์ นาคพันธ์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวอติกานต์ หนองหารพิทักษ์ 

นางสาวภูริชญา แสงกล้า

นางน้ าทิพย์ ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

31 24YTMSE01125 การเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนจากเส้นใย

ธรรมชาติ

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวจิรัชยาภรณ์ พรหมเหรียญชัย 

(หัวหน้าทีม)

นายภูตะวัน แก้ววงศ์ 

นางสาวมณีรัตน์ เคนค า

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

32 24YTMSE01131 การศึกษาและพัฒนาเจลประคบร้อนเย็นด้วย

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสท่ีสังเคราะห์จากต้นกก

รังกา

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวจอมสุดา นาคใหญ่ (หัวหน้าทีม) 

นายชญานนท์ นามพิกุล 

นางสาวกัญญารัตน์ ใยดี

นางน้ าทิพย์ ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 43 โครงงำน

33 24YTMSE01236 การศึกษาคุณสมบัติของสารสไปโดรอินในเส้นใย

แมงมุมเพ่ือพัฒนาเส้นเอ็นเทียม

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวกฤษติพาภรณ์ แสงงามวัฒนา 

(หัวหน้าทีม)

นางสาวรุ่งตะวัน ย่ิงสม

นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

นางมุกดา หอมมาลี 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

34 24YTEVE00458 การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ าของล าต้นพืช

ในท้องถ่ินเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ าในดิน

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายชาญชัย อินทะปัตถา (หัวหน้าทีม) นาย

ธนบดี สุริยะฉาย นายภาณุพงศ์ เทียมกัน

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

35 24YTEVE00506 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กจากสารสกัด

เปลือกผลไม้โดยวิธีเคมีสีเขียวเพ่ือใช้ในการก าจัด

เมทิลีนบลูในน้ าเสีย

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวพฤทธิพร ดีสนิท (หัวหน้าทีม) 

นางสาวแพรวา พลเขตต์ 

นายสิงหโรจน์ วีระมโนกุล

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย 

นางสาวมิยาวดี หาโกสีย์

ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

36 24YTEVE00542 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยโรงงานไฟฟ้า

พลังงานขยะ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวจริญญา สีละพัฒน์ (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณิชกานต์ จูประพัทธศรี 

นางสาวนัชชา รุ่งเพ็ชรวงศ์

นางสาวกุลธิดา ทีน้อย ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

37 24YTEVE00959 การศึกษาและพัฒนาแผ่นกาวดักจับแมลงวันร้ิน

ควาย

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวภัทรนิษฐ์ เสนาวงศ์ (หัวหน้าทีม)

นายอาระดิน สีสุระ 

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น

38 24YTEVE01000 เคร่ืองดักจับไมโครพลาสติกโดยประดิษฐ์ไส้กรอง

จากกาบกล้วย

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวบุณยาพร สีพาต่ิง (หัวหน้าทีม) 

นายธนภัทร นามสมบูรณ์ 

นางสาวปริญญาภรณ์ อรรคฮาดศรี

นางสาวดารณี ไชยเวช

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย

39 24YTEVE01221 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ

น้ ามันด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพจากเซลลูโลส

แบคทีเรีย Acetobactor xylinum และการน า

กลับมาใช้ใหม่

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายกวีพงษ์ แกล้วกล้า (หัวหน้าทีม)

นางสาวชญานิน เเสงใส 

นางสาวณัฏฐาภรณ์ พลรบ 

นางน้ าทิพย์ ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เลย

เลย
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 43 โครงงำน

40 24YTEVE01619 การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรียเพ่ือการบ าบัดน้ า

เสียท่ีมีไขมันสูง

เด่ียว วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวฐิตาพร สีลกันตสูติ (หัวหน้าทีม) นายณัฐพล แสงทวี

นางสาวสโรชา ศรีสะอาด 

นารายณ์ค าผงวิทยา สุรินทร์

41 24YTENE00671 เคร่ืองผลิตเส้นใยพลาสติก ( filament) จากฝา

ขวดพลาสติกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ (3D 

printer)

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวอริย์เมตา ฤทธิเดช (หัวหน้าทีม) 

นางสาวพรรณโสภา พันน้อย

นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ

นายอาทิตย์ แก้วภราดัย 

กัลยาณวัตร ขอนแก่น

42 24YTENE01164 เคร่ืองทดสอบการตกตะกอนแบบก่ึงอัตโนมัติ

ส าหรับผลิตน้ าประปา

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายภัคพล อาจบุราย (หัวหน้าทีม) 

นายวัชรพงศ์ ศรีสังข์ 

นายอนันตชัย ชูสวัสด์ิ

นายพีระ บุญฉลาด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

43 24YTIFE00957 ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มแปะรักษาสิว

จากกัมเมล็ดมะขามท่ีมีสารสกัดจากใบบัวบก

ช่วยในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิว

อักเสบ

ทีม สหสาขา 

(ชีววิทยาเชิง

ค านวณและ ชี

วสารสนเทศ

ศาสตร์ 

วิทยาการข้อมูล 

จุลชีววิทยา)

นางสาวณิชากานต์ ชูหา (หัวหน้าทีม) 

นางสาวณัฐวิชญา จันทรัศมี

นางรพีพร ตะเคียนราม 

นางสาวธณิดา วงค์พุฒ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์
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