
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

1 24YIMAC00993 การนับวิธีการจัดรูปแบบขยะและความสัมพันธ์

ของขยะในถุงซ้อนถุง ด้วยตัวเลขกาตาล็องและ

เส้นทางของดิก

เด่ียว คณิตศาสตร์ นายติณณพัฒน์ สิทธิสุวรรณ (หัวหน้าทีม) นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 24YTMAC00218 โครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุรับเเรงกระเเท

กจากการพับกระดาษในรูปเเบบก้างปลาเฮอร์

ร่ิงทเเยงมุม

ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม (หัวหน้าทีม)

นายปาณัสม์ พิมพ์โคตร

นายภูริต เวชมนัส

นายอรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

3 24YTMAC00316 การศึกษารูปแบบจ านวนเฉพาะค่ี p ใน

สัญลักษณ์เลอจองด์ ( p1p2...pn / p )

ทีม คณิตศาสตร์ นายณพิสิษฐ์ นฤนาท (หัวหน้าทีม)

นายภัทรพล วรรณธนกิจ

ว่าท่ี ร.ต. วัฒนะ รัมมะเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

4 24YTMAC00388 สมบัติเชิงเรขาคณิตของปลายใบไม้และผลต่อ

ความสามารถในการระบายน  าจากผิวใบ

ทีม คณิตศาสตร์ นางสาวอภิสรา ค าเชียง (หัวหน้าทีม)

นายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสด์ิ

นายพรรษ วติวุฒิพงศ์

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

5 24YICSC00482 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับแปลงภาพการออกแบบ

เป็นโค้ดภาษาhtml

เด่ียว คอมพิวเตอร์ นายธีธัช จักนามน (หัวหน้าทีม) นางสาวรัชฏ์รวิพร นิยมชัย รร.มัธยมตากสินระยอง ระยอง

6 24YICSC01148 แอปพลิเคช่ันแปลจากเสียงพูดไทยเป็นภาษามือ

ไทย

เด่ียว คอมพิวเตอร์ นางสาวดารีณัฎฐ์ จักเดชไชย (หัวหน้าทีม) ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

7 24YICSC01167 การพัฒนาการสร้างเสียงจากข้อความท่ีมีสไตล์

และอารมณ์ของเสียงท่ีต้องการ

เด่ียว คอมพิวเตอร์ นายวีรภัทร เลิศเจริญวรกุล (หัวหน้าทีม) ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

นายพิษณุ จันทรเสวต

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

8 24YTCSC00318 การวิเคราะห์สัญญาณชีวภาพด้วยข้อมูลเชิงเวลา

โดยอาศัยโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันไล่

ระดับความละเอียด

ทีม คอมพิวเตอร์ นายปุณณวิช ธุวจิตต์ (หัวหน้าทีม)

นายธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม

ดร. ธีรวิทย์ วิไลประสิทธ์ิพร

นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน
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9 24YTCSC00342 ระบบการซ่อมบ ารุงท่อส่งก๊าซชื นด้วยการ

เรียนรู้แบบเสริมก าลัง

ทีม คอมพิวเตอร์ นายพีระณัฐ ก้องกิจพิพัฒน์ (หัวหน้าทีม)

นายชยนันต์ แสนดี

นายศุภกร วชิรปาณีกูล

นายพรรษ วติวุฒิพงศ์

นายคเณศ สุเมธพิพัธน์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

10 24YTCSC00358 การพัฒนาโมเดลท านายอัตราการกลายพันธ์ุ

ล าดับเบสในเชื อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคนิคการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ทีม คอมพิวเตอร์ นายพงศ์อิทธ์ิ ขันธวิสูตร (หัวหน้าทีม)

นายภวัต รัตนโสม

นายคุณานนต์ สีหามาตย์

นายณัฐวัชร โตสัจจะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

11 24YTCSC00701 การตรวจแยกประเภทความสุกของมะพร้าว

น  าหอมโดยใช้ Deep Learning

ทีม คอมพิวเตอร์ นายวิศวะ สายลังกา (หัวหน้าทีม)

นายพสิษฐ์ พัวสันติกุล

นางสาวปภาวี ศรีบุญรัตน์

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

ผศ.ดร. เฟอร์ดิน โจ จอร์น โจเซฟ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

12 24YTCSC01122 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความปนเป้ือนของไมโค

รพลาสติกในน  าแบบพกพา

ทีม คอมพิวเตอร์ นายกลย์ธัช ดุษฎีกุลชัย (หัวหน้าทีม)

นายปณัฐ สุวรรณสิงห์

นายกิตติธัช กันตอนันตพร

นายเรวัตร ใจสุทธิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

13 24YICHC01198 แคปซูลยาจากเชลแล็กและแป้งมันสัมปะหลัง

โดยมีกลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์

เด่ียว เคมี นายจิราวัฒน์ ศรีศิลป์โสภณ (หัวหน้าทีม) นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

14 24YICHC01349 การพัฒนาสูตรต ารับยาน  าเช่ือมท่ีมีส่วนผสม

ของสารสกัดฟ้าทะลายโจร

เด่ียว เคมี นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ (หัวหน้าทีม) นายเกริก ศักด์ิสุภาพ

นางสาวกานต์มณี สุขเกษม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร

15 24YTCHC00010 ผลของการเติมเปลือกไข่และดินสอพองท่ีมีต่อ

สมบัติของหม้อดินเผาในการใช้งานท าหม้อทับ

เกลือส าหรับสตรีหลังคลอด

ทีม เคมี นางสาวขวัญชนก จงปัตนา (หัวหน้าทีม)

นางสาวธนภรณ์ อ่ิมเขียว

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ขาว

นางวิภาวี ศรีหานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ลพบุรี

ลพบุรี
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16 24YTCHC00171 การพัฒนาถุงใส่มือถือจากเปลือกทุเรียน ทีม เคมี นางสาวนิตย์รดี วิชัยยา (หัวหน้าทีม)

นายปพนวัฒน์ เช่ียวรุ่งโรจน์

นายชาติปวีณ์วัศ สมสุขสวัสด์ิกุล

รศ.ดร. สอาด ริยะจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

17 24YTCHC00182 การศึกษาจลนพลศาสตร์และไอโซเทอมการดูด

ซับสีย้อมจากการฟอกย้อมผ้าไตรจีวรและ

ประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะก่ัวในน  าทิ งโดย

ใช้ยางฟองน  าร่วมกับเย่ือเมล็ดมะขาม

ทีม เคมี นางสาวสุภัสสรา ทับมณี (หัวหน้าทีม)

นางสาววรกัญญา สินพิชิต

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

18 24YTCHC00184 ศึกษาการขจัดคราบเลือดจากสารสกัดหยาบใน

สับปะรด และ มะละกอ

ทีม เคมี นายพงศ์พิสิษฐ์ ลางคุลเกษตริน (หัวหน้าทีม)

นายปารมี ภาสว่าง

นางวไลภรณ์ อรรถศิริ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

19 24YTCHC00288 ซี-ฟิน ทีม เคมี นายสรวิชญ์ เอื อสุกิจวัฒนา (หัวหน้าทีม)

นายธนกฤต ท่างาม

นายกฤชญาณ อรรถวิภัชน์

นางสาวน  าผึ ง ผังไพบูลย์ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

20 24YTCHC00303 การสังเคราะห์แผ่นเงินเคลือบอนุภาคทองแดง

ระดับนาโนท่ีสามารถยับยั งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย

ทีม เคมี นายวีรภัทร ลี  (หัวหน้าทีม)

นายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ

ดร.ยุติชัย เหมือนเงิน

นายสกล วารินทราพร

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

21 24YTCHC00336 การพัฒนาวัสดุปิดแผลชนิดเหลวจากธรรมชาติ ทีม เคมี นางสาวเพ็ญพัชร ศรีสัมฤทธ์ิ (หัวหน้าทีม)

นางสาวประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ

นายณัฐพล สีหา

นายชนัญ ผลประไพ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

22 24YTCHC00348 การออกแบบอนุภาคลูกบาศก์นาโนคอปเปอร์ (I)

 ออกไซด์บนผิวไทเทเนียมไดออกไซด์บางระดับ

นาโนเพ่ือศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

ในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากเอทานอล

ทีม เคมี นายพัสพันธ์ สงวนเชื อ (หัวหน้าทีม)

นายเมธัส จิรปัญญาวงศ์

นางสาวอาจรีย์ รัตนแสงเสถียร

ดร.ยุติชัย เหมือนเงิน ก าเนิดวิทย์ ระยอง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

23 24YTCHC00940 การวิเคราะห์ความเส่ือมสภาพของไข่จากการ

วัดปริมาณสารท่ีมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ

ด้วยตัวตรวจวัดแบบแสดงสี

ทีม เคมี นายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว (หัวหน้าทีม)

นางสาวอมิตา ปฏิมาประกร

นางสาวขวัญข้าว เป่ียมทวีศักด์ิ

ดร.ประสงค์พร เรืองพีระศิริ ก าเนิดวิทย์ ระยอง

24 24YTCHC01092 การศึกษาการตรวจวัดปริมาณโปรตีนด้วย RGB 

Sensor

ทีม เคมี นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ (หัวหน้าทีม)

นายศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

25 24YIBIC00383 การตรวจหาน  าตาลในแตนเบียนเขตร้อนเพ่ือ

การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เด่ียว ชีววิทยา นางสาววรฤทัย พ่ึงชาญชัยกุล (หัวหน้าทีม) นางบัณฑิกา บุทเชอร์ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร

26 24YIBIC00960 ฤทธ์ิยับยั งการเจริญของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

ด้วยสารสกัดหยาบจากพลู การศึกษาในหลอด

ทดลอง

เด่ียว ชีววิทยา นางสาววิชญาพร รักกสิกร (หัวหน้าทีม) นายดรัณ รักอาชีพ

นางสาวกุลวดี วงศ์อนันต์

เดอะนิวตันซิกฟอร์ม กรุงเทพมหานคร

27 24YTBIC00053 การศึกษาพัฒนาการทางด้านสมาธิและความจ า

ขณะท างานท่ีเก่ียวกับการมองเห็น (Visual 

working memory)

ทีม ชีววิทยา นางสาวเปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล (หัวหน้าทีม)

นางสาวเกวลี ถิระศักด์ิ

นางสาวนันทนัท วงศ์สมุทร

นายศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์

นางสาวกานดา เลิศลดาลักษณ์

ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

28 24YTBIC00084 การพัฒนายาทางชีวภาพในการรักษาภาวะ

เนื อเย่ือใต้ผิวหนังอักเสบด้วยระบบน าส่งสารใน

รูปแบบนาโนเจลของ Hyaluronic acid 

polymers บรรจุสารสกัดจากพลูคาว 

(Houttuynia cordata Thunb.)

ทีม ชีววิทยา นางสาวณัฐณิชา แดนประกรณ์ (หัวหน้าทีม)

นายปฏิภาณ คงก าเหนิด

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์

นางสาววรางคณา ธุภักดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

29 24YTBIC00138 การเสริมฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรสาบเสือ

ร่วมกับกะเม็งต่อการต้านการอักเสบและการ

สมานแผล เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ส าหรับการสมานแผล

ทีม ชีววิทยา นางสาวชญานี แซ่จวง (หัวหน้าทีม)

นางสาวนูฮา สายสอิด

นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

30 24YTBIC00146 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

สารสกัดจากใบรางจืด ใบพลูคาวและใบหม่ี 

เพ่ือต้านเชื อแบคทีเรีย Xanthomonas 

axonopodis pv. citri ท่ีก่อให้เกิดโรคแคงเกอร์

ในมะนาว

ทีม ชีววิทยา นางสาวศุภสุตา พัฒนาสิทธิเสรี (หัวหน้าทีม)

นางสาวจณิสตา อนันตผล

นางสาวทิชากร สัตย์จริง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

31 24YTBIC00152 การศึกษาประสิทธิภาพของการเพาะต้นกล้า

ทานตะวันด้วยดินดวงจันทร์จ าลอง (TLS-01) 

ส าหรับการเกษตรอวกาศในอนาคต

ทีม ชีววิทยา นายฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ (หัวหน้าทีม)

นายปราชญา เกียรติภูมิชัยศิริ

นางสาวทิชากร สัตย์จริง

นายทัฏพงศ์ ตุลยานนท์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

32 24YTBIC00153 การพัฒนาเจลครีมจากสารสกัดสมุนไพรร่วมกับ

การเติมสารสกัดกะเม็งในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการยับยั งเชื อแบคทีเรียโดยใช้เทคนิคไมโค

รเอนแคปซูเลช่ัน

ทีม ชีววิทยา นางสาวนวสรณ์ มะแมวันโรจน์ (หัวหน้าทีม)

นางสาวณัฐณิชา สารหน่อแก้ว

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

33 24YTBIC00165 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั งไบโอฟิล์มด้วย

เอนไซม์ dextranase จากแบคทีเรีย 

Arthrobacter sp. และสารสกัดหยาบจากใบ

ฝร่ัง เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคฟันผุ

ทีม ชีววิทยา นายกฤติเดช ศรีจอมขวัญ (หัวหน้าทีม)

นายจิรัฏฐ์ เจริญสถิตชัย

นางสาววรางคณา ธุภักดี

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

34 24YTBIC00173 การพัฒนาถุงเพาะช าย่อยสลายได้ส าหรับต้น

มะเขือเทศพันธ์ุ golden honey bunch ด้วย

กากกาแฟร่วมกับเถ้าแกลบด าโดยมีแป้งมัน

ส าปะหลังเป็นวัสดุประสาน

ทีม ชีววิทยา นายนรากรณ์ ธนิกกุล (หัวหน้าทีม)

นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

35 24YTBIC00214 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แผ่นโฟมปิดแผลโพลิไวนิลแอลกอฮอล์และ

โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสด้วยเทคนิคอิ

เล็กโตรสปินน่ิงโดยใช้สารสกัดไคโตซานจาก

เปลือกหอยเชอร่ีและโปรตีนเซอริซินจากไหม

เพ่ือช่วยในการรรักษาแผลเรื อรัง

ทีม ชีววิทยา นายพรภวิษย์ ศรีสิงห์ชัย (หัวหน้าทีม)

นายจิรวัฒน์ เจริญชลวานิช

นางสาวสุณิสา คงคาลัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

36 24YTBIC00321 ผลกระทบของไมโครพลาสติกชนิดต่างๆ มีผล

ต่อการเจริญเติบโตของ Wolffia globosa 

Roxb.

ทีม ชีววิทยา นายชวิน คุโรปกรณ์พงษ์ (หัวหน้าทีม)

นายคณพศ ถ่ินหนองจิก

นายชคัตตรัย สุขก้องวารี

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

นายพรรษ วติวุฒิพงศ์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

37 24YTBIC00331 ชีววิทยาของต้นกระแตไต่ไม้และการพัฒนา

นวัตกรรมดูแลกล้าไม้ปลูกป่า

ทีม ชีววิทยา นางสาวเมธาวี พรหมจุล (หัวหน้าทีม)

นางสาวณภัสรดา เปล่ียนประเสริฐ

นายปานเนตร วนิชชากร

นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา

38 24YTBIC00557 การศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับ

สัมผัสทางเคมีของ Caenorhabditis elegans 

เพ่ือระบุตัวบ่งชี ทางชีวภาพจากซีบัมส าหรับการ

ตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสันระยะเร่ิมต้น

ทีม ชีววิทยา นายฆนัท บุญจง (หัวหน้าทีม)

นายสิรภัทร แจ่มมี

นางสาวธนวรรณ ลี บุญงาม ก าเนิดวิทย์ ระยอง

39 24YTBIC00595 โครงงานการพัฒนาความแข็งแรงปูนฉาบ

ซ่อมแซมตัวเองแบบดูดซับคาร์บอนโดยใช้

แบคทีเรียบาซิลลัสเมกาเทอเรียมและเถ้าลอย

ทีม ชีววิทยา นางสาวธมน ศิริไกร (หัวหน้าทีม)

นายธนธัช ลีพิทักษ์รัตน์

นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญตน

นางสาวอาจรีย์ ธิราช ก าเนิดวิทย์ ระยอง

40 24YTBIC00640 การท านายจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์กลุ่มไกล

โคซิเดสด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง โดย

อาศัยตัวบ่งชี ทางโมเลกุลและคุณสมบัติทางเคมี

กายภาพของเอนไซม์และสารตั งต้น

ทีม ชีววิทยา นายติสรณ์ ณ พัทลุง (หัวหน้าทีม)

นายเมธิน โฆษิตชุติมา

นางสาวสุรภา ปัญจภักดี

ดร.ธนศานต์ นิลสุ

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

41 24YTBIC01270 การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอ

ทิลีนจากผักตบชวาท่ีมีส่วนผสมของขี เถ้าแกลบ

และถ่านกัมมันต์ท่ีช่วยในการชะลอการสุกและ

ยืดอายุของกล้วยหอมทอง

ทีม ชีววิทยา นางสาวกุสุมา ศรีโกมุท (หัวหน้าทีม)

นางสาวปริญญาพร บุตรเมือง

นางสาวนริศา พิบูลย์วัฒนา

นายอรรถพล พลอยมีค่า โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

42 24YTBIC01313 ระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือท านายและอธิบาย

ความสามารถในการจับตัวระหว่างสารและ

โปรตีน

ทีม ชีววิทยา นายกรวิชญ์ ปอยสูงเนิน (หัวหน้าทีม)

นายพงค์ภักด์ิ มะโนเรศ

นายพิษณุ จันทรเสวต

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

43 24YIPEC00359 การพัฒนาแบตเตอร่ีคาร์บอนคู่ชนิดลิเทียมแบบ

อัดประจุซ  าได้ท่ีใช้อิเล็กโตรไลค์ก่ึงแข็งโดย

คาร์บอนแข็งท่ีได้จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ ง

เด่ียว ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายสรวิช เตือนตรานนท์ (หัวหน้าทีม) นางนาถณรินทร์ วัฒน์ธนนันท์

นายชัชวรินทร์ ปูชัย

เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

44 24YTPEC00351 การผลิตไมโครอิเล็กโทรดเพ่ือศึกษา

สัญญาณไฟฟ้าในพืชในสภาวะขาดน  า

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล (หัวหน้าทีม)

นายรชต รัตนกิจ

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

นายมิญช์ เมธีสุวกุล

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

45 24YTPEC00488 ชุดอุปกรณ์กรองและกล่ันแยกน  ามันท่ีใช้แล้ว

ส าหรับเคร่ืองยนต์การเกษตร

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายปุญญพัฒน์ กรัตพงษ์ (หัวหน้าทีม)

นายณัฐพงศ์ ถาวร

นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา

46 24YTPEC00937 การศึกษาแบบจ าลองผลของสนามแม่เหล็กต่อ

พายุทรงหลายเหล่ียมบนดาวพฤหัสบดีและดาว

เสาร์โดยหลักความไม่เสถียรเชิงอุทกพลศาสตร์

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวจินต์จุฑา ปริปุรณะ (หัวหน้าทีม)

นางสาวอมาดา ภานุมนต์วาที

นายปวริศ พานิชกุล

นายปริญญา ศิริมาจันทร์ ก าเนิดวิทย์ ระยอง

47 24YTPEC01592 พลศาสตร์การพลิกตัวของกิ งกือกระสุนพระ

อินทร์

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายทัตเทพ หลักเมือง (หัวหน้าทีม)

นายรวินภ โสดาดี

นางสาวณัฐชยา ปรีชานุกูล

นายปริญญา ศิริมาจันทร์

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

48 24YTMSC00005 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณสมบัติเชิงกล

ของจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากเถ้าแกลบและ

เถ้าชานอ้อย ร่วมด้วยพอลิแลคติกแอซิดเพ่ือ

ประยุกต์เป็นวัสดุทดแทนกระดูกส าหรับผู้ป่วย

ภาวะกระดูกหัก

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวสาลินี มีศรีเนตร (หัวหน้าทีม)

นางสาววณิชา ศิริมหานิล

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์

นางสาวนววรรณ บางโป่ง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

49 24YTMSC00121 การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากส่วนต่างๆของ

เปลือกทุเรียนเพ่ือใช้เป็นวัสดุขั วไฟฟ้าของตัว

เก็บประจุย่ิงยวด

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวญาณิศา สิทธินันทน์ (หัวหน้าทีม)

นายวัฒนพล ดังก้อง

นายเจษฎา แม่นย า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

50 24YTMSC00143 การศึกษาและพัฒนา N-GQDs เพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในหลังคาป้องกันแสงยูวีและควบคุม

อุณหภูมิส าหรับโรงเรือนอบแผ่นยางต้นแบบ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวสิริยา เมฆทวีพงศ์ (หัวหน้าทีม)

นางสาววัลลภา ภัทรพุทธิกุล

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

51 24YTMSC00176 การพัฒนาและเปรียบเทียบแผ่นแปะผิวหนัง

บรรเทาอาการปวดส าหรับผู้ค้าผลไม้จากสารฟ

ลาโวนอยด์ในเปลือกส้มเช้ง เปลือก

ส้มเขียวหวาน และเปลือกส้มโอ

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวกอแก้ว สันติราษฎร์ภักดี (หัวหน้าทีม)

นางสาวชนัดดา ตันตระกูล

นางสาวสุณิสา คงคาลัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

52 24YTMSC00304 การพัฒนาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุย่ิงยวด

ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกข้าวโดยวิธีการฉาย

รังสี

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวชาลิตา สินมาก (หัวหน้าทีม)

นายกฤตภาส กฤษณะเดชา

นางสาวพัชชานันท์ อ่อนชมจันทร์

ดร.สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

นางสาวธนกร ความหม่ัน

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

53 24YTMSC00587 วิเคราะห์ผลการสังเคราะห์ cabon dots ด้วย

ไมโครเวฟจากสารตั งต้นท่ีแตกต่างกันเพ่ือบ าบัด

สีย้อม

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวณภัทร มีศรีสุข (หัวหน้าทีม)

นางสาวนัทธมน ชัยสิทธ์ิสงวน

นางสาวฐานิตา ขุนทรัพย์

รศ.ดร. สุภกร บุญยืน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

54 24YTMSC00782 การพัฒนากระถางต้นลิ นมังกรจากขี เล่ือยไม้

ยางพาราและเส้นใยฟางข้าวท่ีเสริมคุณสมบัติ

พิเศษจากน  ามันหอมระเหยของดอกกานพลู

ส าหรับการใช้สุคนธบ าบัดเพ่ือผู้ป่วยท่ีมีภาวะ

หลับยาก

ทีม วัสดุศาสตร์ นายธราธิป แสงอรุณ (หัวหน้าทีม)

นายพลาจักษณ์ ปานเกษม

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

55 24YTMSC00932 แผ่นฟิล์มแปะแผลจากสารสกัดใบพลูอนุภาคนา

โนไขมัน

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวญาณิกานต์ เลิศวงศ์สกุล (หัวหน้าทีม)

นางสาวสานฝัน ปัทมมงคลชัย

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ ก าเนิดวิทย์ ระยอง

56 24YTMSC01232 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าจากยางธรรมชาติผสมถ่านกัม

มันต์จากไม้ไผ่

ทีม วัสดุศาสตร์ นางสาวเพ็ญกวิณส์ ธนวิเชียร (หัวหน้าทีม)

นางสาวณัชชา รุ่งเรือง

ว่าท่ี ร.ต. วัฒนะ รัมมะเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

57 24YTEVC00168 การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของ

แบคทีเรียตรึงกับกราฟีนออกไซด์โพลีไวนิล

แอลกอฮอล์ในซีเมนต์คอมโพสิทเพ่ือพัฒนาเป็น

วัสดุทดแทนปะการังเทียมส าหรับการก าจัดสาร

โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนบริเวณดิน

ตะกอนชายฝ่ังทะเล

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวภัชธนษร มงคลธนมาศ (หัวหน้าทีม)

นางสาวภาสินี บุญญะฤทธ์ิ

นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

58 24YTEVC00195 การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลน

ด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน  าเลียนแบบลักษณะ

โครงสร้างของผลจิกทะเล

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน (หัวหน้าทีม)

นายฐิติพงศ์ หลานเดช

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

59 24YTEVC00389 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทท่ีผลิต

เอนไซม์ย่อยสลายยางธรรมชาติและยาง

สังเคราะห์

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายวิชานาถ คงเกลี ยง (หัวหน้าทีม)

นายธัชชาภัทร ดิษสกุล

นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี

นายธนศานต์ นิลสุ ก าเนิดวิทย์ ระยอง
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

60 24YTEVC00533 การพัฒนากระบวนการเร่งการย่อยสลายขยะ

กระดาษในระบบ Home composting: เพ่ือ

การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ระดับครัวเรือน

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

ด.ช. ธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง (หัวหน้าทีม)

ด.ช. ธนพิชฌน์ จันทร์เด่นดวง

ด.ช. ธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง

นางสาวชมณัฏฐ์ชา บุญมี

นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

61 24YTEVC01297 การใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรีย Acetobacter 

xylinum เพ่ือพัฒนาเป็นวัสดุเชิงประกอบ

ชีวภาพในการบ าบัดน  าเสีย

ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวโสรยา กนกเวชยันต์ (หัวหน้าทีม)

นางสาวภิญญาดา เพียรทอง

นายณัฐภัทร ด าเอ่ียมดี

นางสาวพิชญา สัตยาทร

นางสาวไพฑูรย์ กุมภาพันธ์

โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

62 24YTEVC01348 แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยพืช ทีม วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวนมัสการ อนันต์ (หัวหน้าทีม)

นางสาวพิมพ์พัชรี โยธาจันทร์

นายธิติวุฒิ บุญไทย

นางสาวธมนพัชร์ นิธิกิจโภคินกุล ชลบุรี (สุขบท) ชลบุรี

63 24YTENC00085 การวิเคราะห์ความคงตัวทางความร้อนและการ

พัฒนาเคร่ืองห่ันสมุนไพรไทยส าหรับธุรกิจ

สร้างใหม่

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายวรดร สิงห์แก้ว (หัวหน้าทีม)

นางสาวสิริลักษณ์ ดอกเทียน

นายรุ่งทิวา วานิยพงศ์

นางสาวชุลีพร ศรีพิทักษ์

นายจักรพล วิเศษสมิต

มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

64 24YTENC00194 การพัฒนาอุปกรณ์ประคองข้อมือลดการกดทับ

เส้นประสาทมีเดียนขณะกรีดยางส าหรับ

เกษตรกรสวนยางพาราท่ีเสริมด้วยแผ่นแปะจาก

สารสกัดโกฐจุฬาลัมพาและใบพลู

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายภูวเวช ศักด์ิภิรมย์ (หัวหน้าทีม)

นายพฤกษ์พิพัฒน์ ชูรัตน์

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

65 24YTENC00227 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการกายภาพบ าบัด

เบื องต้นด้วย Body tracking ส าหรับผู้ป่วยโรค

ข้อเข่าเส่ือม

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวพรธีรา ปุณยกมลปรีดา (หัวหน้าทีม)

นายชนิชญ์กรณ์ ศรสงคราม

นางสาวสุพรรษา เบ็ญมาศ

นางสาววรางคณา ธุภักดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

66 24YTENC00232 ถุงมือแปลภาษามือส าหรับช่วยผู้บกพร่อง

ทางการได้ยิน

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายธนัท อยรังสฤษฏ์กุล (หัวหน้าทีม)

นายภูดิศ ตันสกุล

ว่าท่ี ร.ต. วัฒนะ รัมมะเอ็ด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

67 24YTENC00808 การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศโดยการประดิษฐ์

จรวดไร้คนขับเพ่ือส่งโดรนส ารวจไปเก็บภาพ

เพ่ือท าแผนท่ี

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาววรกาญจน์ ลาสุดี (หัวหน้าทีม)

นายสุวิจักขณ์ อรุณเลิศศิริ

นายทัศน์พล สวัสดี

นาง สุนันทา ยมหล้า สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

68 24YTENC00848 การออกแบบนวัตกรรมกรองมลพิษอากาศโดย

มีต้นแบบครีบจากการศึกษาลักษณะทาง

สรีรวิทยาของครีบวาฬหลังค่อมร่วมกับลักษณะ

ทางกายภาพของใบสนไซเปรสส าหรับเป็นส่วน

เสริมล้อรถยนต์

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นายศุภากร ขจรเกียรตินุกูล (หัวหน้าทีม)

นายกฤตเมธ โควานิชเจริญ

นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี

69 24YTENC01292 เคร่ืองเตือนถุงปัสสาวะล้นส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวธัมมาภา ค าเพ่ิมพูล (หัวหน้าทีม)

นางสาวเกตน์สิรี ศรีมงคล

นายธนวัฒน์ ตุลยายน

นางสาวพนิกาญจน์ เกตุแก้ว

นางสาวภูณิศรา ลิ มนนทกุล

จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

70 24YTENC01306 หุ่นยนต์รดน  าอัตโนมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดย

ใช้เทคโนโลยี IoT

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวอนินทยา นวราช (หัวหน้าทีม)

นางสาวสิริจิต ไทรเมฆ

นายอาจอง มุขเงิน

นางสาวนันทิชา รัตนะ

จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

71 24YTENC01589 การพัฒนากล่องบรรจุวัคซีน COVID-19 ท่ี

ควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ีโดยใช้ไนโตรเจนเหลว 

และติดตามอุณหภูมิขณะขนส่งโดยใช้ระบบ IOT

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวกวินญรัตน์ พ่วงแสงธนกุล (หัวหน้าทีม)

นางสาวกัญญาภัค ต่ีคะกุล

นางสาววรัตรา ศฤงคารินทร์

นายปราโมทย์ น  ายาง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

72 24YIIFC01138 การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพ

ของข้าวโดยใช้การประมวลผลภาพ

เด่ียว สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและชี

วสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการข้อมูลจุล

ชีววิทยา)

นายฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ (หัวหน้าทีม) นายพัฒนพันธ์ สิงห์สวัสด์ิ

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ประกาศผล YSC 2022 รอบขอ้เสนอโครงงาน 11/12



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร ประเภท สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ สถำนศึกษำของหัวหน้ำทีม จังหวัด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยช่ือโครงงำนท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำรอบข้อเสนอโครงงำน และได้รับทุนพัฒนำผลงำน 3,000 บำท จ ำนวน 75 โครงงำน

73 24YTIFC00500 การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกด้วยเทคนิค 

Semi-Supervised Learning กับ Graph 

Neural Networks ส าหรับการท านายการ

ตอบสนองของยา เพ่ือน าไปสู่การค้นหาตัวยับยั ง

 HIV

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและชี

วสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการข้อมูลจุล

ชีววิทยา)

นายธีรดณย์ ศักด์ิเพชร (หัวหน้าทีม)

นายพัณณ์เดชน์ สร้อยสมุทร

ดร.ธนศานต์ นิลสุ

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง

74 24YTIFC00572 การวินิจฉัยโรคมะเร็งมัยอีโลมาโดยใช้

แบบจ าลองการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง Machine 

Learning Model

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและชี

วสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการข้อมูลจุล

ชีววิทยา)

นายพงศ์ภรณ์ อินทร์พันธ์ุ (หัวหน้าทีม)

นางสาวสุพิชฌาย์ ทวีธัญญ์

นางสาวณศิรา ชาญณรงค์

นายภูภิภัทร ใจแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

75 24YTIFC00879 การจ าแนกประเภทของมะเร็งผิวหนังในระยะท่ี

ต่างกันโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

ทีม สหสาขา (ชีววิทยา

เชิงค านวณและชี

วสารสนเทศศาสตร์

วิทยาการข้อมูลจุล

ชีววิทยา)

นายณัฐพงษ์ ทุ่งปรือ (หัวหน้าทีม)

นางสาวณัฏฐากร ธ ารงค์อนันต์สกุล

นางสาวมนัสนันท์ หงษ์ชูเกียรติ

นางสาวธนวรรณ ลี บุญงาม ก าเนิดวิทย์ ระยอง
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