
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

1 24YTMAE01608 กำรพัฒนำแอปพลิเคช่ันควำมเป็นจริงเสริม

โดยใช้สมกำรเส้นโค้งเบซิเยร์ เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประกอบกำรเคร่ืองป้ันดินเผำด่ำนเกวียน 

ต ำบลด่ำนเกวียน จังหวัดนครรำชสีมำ

คณิตศำสตร์ นำยณัฐพงศ์ บรรจงงำม  

นำยโพธิกร รุ่งสว่ำง 

นำยธีรเมธ วงศ์เตชิต

นำยธัชพล เวชพิทักษ์ 

นำงทิพรัตน์ แสงฤทธ์ิ

เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

นครรำชสีมำ

นครรำชสีมำ รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

2 24YTCHE00332 กำรผลิตแบตเตอร่ีส ำรองแบบย่อยสลำยได้

โดยใช้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำก

เซลล์กัลวำนิกระหว่ำงข้ัวซิลิกำและน้ ำข้ีเถ้ำ

จำกแกลบกับข้ัวโลหะทองแดงและ

สำรละลำยคอปเปอร์(II)ซัลเฟต

เคมี นำงสำวพัทธมน สิงหศิริ   

นำงสำวมนลิชำ แก้ววิรุฬ

นำงสำววิริยำ ตำสี

นำยศรสน่ัน นนที 

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

3 24YTCHE01555 ชุดตรวจสอบสำรละลำยโลหะหนักจำกสำร

สกัดเปลือกกล้วย

เคมี นำงสำวมำฆะมำส จิตรพันธ์  

นำยกฤษฎำนนท์ เถำว์ชำลี 

นำงสำวสุธำสินี แพนไธสง

ดร.นรินทร รัตนทำ 

นำงสำวมิยำวดี หำโกสีย์

ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

4 24YTBIE00460 กำรศึกษำและกำรพัฒนำต้นแบบกำรเล้ียง

แมลงหำงหนีบสู่กำรน ำไปใช้ในกำรควบคุม

หนอนกระทู้ข้ำวโพดลำยจุด

ชีววิทยำ นำงสำวชัชชญำ ลุงนำม   

นำงสำวฉัฏชิกำ ภูตำเพลิด 

นำงสำวลัญชนำ แสนประถม

นำยวีรยุทธ ทองแดง กัลยำณวัตร ขอนแก่น รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

5 24YTBIE01328 กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรยับย้ังเช้ือ 

Stephylococcus aureus และ 

Escherichia coli ของแผ่นฟิลม์ปิดแผลท่ีมี

ส่วนประกอบของโปรตีนไหมเซริซินจำกกำว

ไหม

ชีววิทยำ นำยพงศกร วิเศษนคร   

นำงสำวปรียำกร ขันค ำ

นำงสำวศรีวิกำญจน์ กรุมรัมย์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

6 24YTPEE01406 กำรศึกษำกำรเคล่ือนท่ีของจิงโจ้น้ ำบนแรง

ลอยตัวของน้ ำ

ฟิสิกส์ พลังงำน 

และดำรำศำสตร์

นำงสำวเมธำวี ม่ันธรรมมงคล  

นำงสำวเเอปซำร่ำ รีเตอร์

นำงสำวรวิวรรณ กองมำศ 

นำงสำวนภำพร เทียมทะนง

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

7 24YTMSE01081 กำรศึกษำและพัฒนำถำดเพำะต้นกล้ำนำโยน

จำกเส้นใยธรรมชำติ เสริมประสิทธิภำพด้วย

ข้ีเถ้ำแกลบและกำกถ่ัวเหลือง

วัสดุศำสตร์ นำยนภกำนต์ นำคพันธ์   

นำงสำวอติกำนต์ หนองหำรพิทักษ์

นำงสำวภูริชญำ แสงกล้ำ

นำงน้ ำทิพย์ ศรีแก้ว วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค) ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 30 ผลงำน

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่24 (YSC 2022) รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี 1/5



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค) ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 30 ผลงำน

8 24YTMSE01131 กำรศึกษำและพัฒนำเจลประคบร้อนเย็นด้วย

คำร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสท่ีสังเครำะห์จำกต้น

กกรังกำ

วัสดุศำสตร์ นำงสำวจอมสุดำ นำคใหญ่   

นำยชญำนนท์ นำมพิกุล 

นำงสำวกัญญำรัตน์ ใยดี

นำงน้ ำทิพย์ ศรีแก้ว วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

9 24YTIFE00957 ศึกษำประสิทธิภำพของแผ่นฟิล์มแปะรักษำ

สิวจำกกัมเมล็ดมะขำมท่ีมีสำรสกัดจำกใบ

บัวบกช่วยในกำรยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus สำเหตุกำรเกิด

สิวอักเสบ

สหสำขำ (ชีววิทยำ

เชิงค ำนวณและชี

วสำรสนเทศศำสตร์

 วิทยำกำรข้อมูล 

จุลชีววิทยำ)

นำงสำวณิชำกำนต์ ชูหำ   

นำงสำวณัฐวิชญำ จันทรัศมี

นำงรพีพร ตะเคียนรำม 

นำงสำวธณิดำ วงค์พุฒ

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

1 24YTCSE00503 เคร่ืองคัดแยกขยะอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ นำงสำวกัญญำณัฐ สิริเลิศธีรกุล 

นำงสำวปนัดดำ ทัพภูมี 

นำยรำชันย์ พิพัฒน์

นำงสำวนรำภรณ์ หนองหลวง

นำงสำวกุลธิดำ ทีน้อย 

ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

2 24YTCSE01145 กำรพัฒนำปัญญำประดิษฐ์ในกำรจ ำแนก

ประเภทของเมฆเพ่ือพยำกรณ์สภำพอำกำศ

โดยใช้หลักกำรประมวลผลภำพ

คอมพิวเตอร์ นำยพงศพัฒน์ สุพร   

นำยปัณณวิชญ์ หวำนแท้ 

นำยปฐมพงษ์ อุปพงษ์

นำยสงกรำนต์ บุตตะวงค์ 

นำยสุทัศน์ บุตรชำนนท์

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

3 24YTCSE01397 กำรศึกษำอุปกรณ์ RF Module และระบบ

เสียง เพ่ือสร้ำงเคร่ืองมือส ำหรับน ำทำงผู้

พิกำร ทำงสำยตำในพ้ืนท่ีปิด

คอมพิวเตอร์ นำยปฏิภำณ ชมชัยรัตน์   

นำยจิติศักด์ิ มงคลเคหำ 

นำงสำวศิริดนยำ กุนเสน

ว่ำท่ีร้อยตรี พิชญ์พศิน อินทรศักด์ิ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

4 24YTCHE00763 TiO2 บนตัวรองรับจำกต้นกล้วย: ตัวเร่ง

ปฏิกิริยำเชิงแสงลอยน้ ำได้ส ำหรับกำรย่อย

สลำยสำรคำร์บำริล

เคมี นำงสำวปัทมพร เอกธนบดี   

นำงสำวธนภรณ์ เลิศล้ ำ 

นำงสำวสิรินันท์ ล้ิมสุวรรณ

นำงสำวธีรนันท์ ศิริตำนนท์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี

นครรำชสีมำ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

5 24YTCHE00963 กำรศึกษำประสิทธิภำพของตัวเก็บประจุท่ี

ผลิตจำกเส้นใยนำโนท่ีได้จำกแบคทีเรีย

เคมี นำงสำวณัฎฐธิดำ เเสงทอง   

นำงสำวธิติมำ จันทะแพน

นำงสำววิริยำ ตำสี วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

6 24YTCHE01182 เส้นใยปิดแผลจำกยูจีนอลในน้ ำมันหอม

ระเหยจำกใบพลูเพ่ือยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus ท่ีก่อให้เกิดกำร

อักเสบ

เคมี นำยศุภสิทธ์ิ เอ่ียมสะอำด   

นำยจักรกฤษ เดชำ

นำงสำววัชรำภรณ์ แสนนำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่24 (YSC 2022) รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี 2/5



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค) ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 30 ผลงำน

7 24YTCHE01215 กำรศึกษำอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมของถ่ำนกัม

มันต์ในกำรผลิตกระดำษซับเอทิลีนเพ่ือชะลอ

กำรสุกของมะม่วง

เคมี นำงสำวประภำนิช สุวรรณศรี   

นำงสำวภัทรวรรณ งำมมำก

นำงมุกดำ หอมมำลี 

นำยภำนุพงศ์ ปรำบหนองบัว

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

8 24YTCHE01300 กำรสังเครำะห์อนุภำคซิลเวอร์นำโนจำก 

Oroxylin A ท่ีได้จำกสำรสกัดเพกำ

เคมี นำยกษิตินำถ เสระพล  

นำยวิษณุเวท แสนเกษม

นำงสำววัชรำภรณ์ แสนนำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

9 24YTBIE00443 กำรศึกษำประสิทธิภำพของสำรสกัดไคโต

ซำนจำกครำบกระดองปูนำร่วมกับสำรสกัด

กำนพลูเพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำหัวพันธ์ุ

หอมแดง

ชีววิทยำ นำงสำวชุติมำ นำมโพธ์ิษำ   นำงสำวณัฐ

ริญำวรรณ จันทะรัตน์ นำงสำวประวีณำ 

หำสีโน

นำยวีรยุทธ ทองแดง กัลยำณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

10 24YTBIE00496 กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรใช้ไส้เดือน

ฝอยก่อโรคแก่แมลงในกำรควบคุมหนอน

กระทู้ผักในแปลงปลูกผักปลอดสำรพิษ

ชีววิทยำ นำงสำวรัตนำกรณ์ เศรฐศิริพงษ์

นำงสำวมนัญชยำ ฮำมพิทักษ์ 

นำงสำวธนพร มณีมำตร

นำยวีรยุทธ ทองแดง กัลยำณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

11 24YTBIE00979 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรีย staphylococcus hominis ของ

ไฮโดรเจลท่ีมีนำโนแคลเซียมคำร์บอเนตเป็น

ตัวเติม

ชีววิทยำ นำงสำวยูถิกำ ไชยเล้ียว   

นำยกิตติธัช เติมพันธ์

นำงกัญญำ เก้ือกูล

นำยณัชทัต ลิมป์เศวต 

ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

12 24YTBIE00982 กำรพัฒนำระบบกำรเล้ียงปูนำน่ิมต้นแบบสู่

กำรผลิตปูนำน่ิมเชิงพำณิชย์

ชีววิทยำ นำงสำวรังสินี มะปะทัง   

นำงสำววิชุดำ โสภำเลิศ 

นำงสำววชิรำภรณ์ เหล่ำโอชำ

นำยวีรยุทธ ทองแดง กัลยำณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

13 24YTBIE01378 พลำสเตอร์เจลจำกกกกะเม็งเพ่ือยับย้ังเช้ือ 

Staphylococcus aureus ซ่ึงเป็นสำเหตุ

ของกำรอักเสบในแผล

ชีววิทยำ นำงสำวณัฐณิชำ แสงสุรินทร์   

นำงสำวณฐนนท ลีประโคน

นำงสำววัชรำภรณ์ แสนนำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

14 24YTPEE01199 กำรศึกษำและสร้ำงอุปกรณ์ระบุพิกัดตำม

ระบบพิกัดศูนย์สูตรเพ่ือใช้ในหำดำวแทน

กล้องเล็งด้วยบอร์ดไมโครบิตเทียบกับขำต้ัง

กล้องแบบอีเควทอเรียล

ฟิสิกส์ พลังงำน 

และดำรำศำสตร์

นำยณพัสกร ค ำอู   

นำยเดชนำถ อุปรี 

นำยภำคิน ชินเสนำ

นำยศรสน่ัน นนที วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่24 (YSC 2022) รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี 3/5



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค) ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 30 ผลงำน

15 24YTPEE01422 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนและ

รูปทรงของใบพัดต่อแรงลม

ฟิสิกส์ พลังงำน 

และดำรำศำสตร์

นำยกฤตำคม บัวเรียน   

นำยเจษฎำกร ลีลำธนทรัพย์

นำยมำฆภูมิ ชุมพลวงศ์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

16 24YTMSE00534 ไฮโดรเจลส ำหรับกำรท ำแผลจำกคอมโพสิท

ไคโตซำน โพลิไวนิลแอลกอฮอล์และลิกนิ

นจำกไผ่

วัสดุศำสตร์ นำยภูรินท์ ก้องเกียรตินคร  

นำงสำวขวัญจิรำ ประเสริฐทรง 

นำยกีรติ แก้วโนนตุ่น

นำงสำวกุลธิดำ ทีน้อย

นำยวิริยกุล อุ่นอ่อน

ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

17 24YTMSE00642 กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้ท่ีเคลือบ

ด้วยสำรสกัดท่ีได้จำกเปลือกมังคุด เพ่ือยับย้ัง

กำรเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของต้นเหตุท่ีท ำให้ผลไม้เน่ำเสีย

วัสดุศำสตร์ นำยปวรรัตน์ ภำรตุ้มเหลำ   

นำงสำวสุชัญญำ อนุภำพไพรบูรณ์

นำงสำววรัตถยำ สิมมำ

นำงสำวกุลธิดำ ทีน้อย

นำยณัชทัต ลิมป์เศวต

ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

18 24YTMSE01001 กำรพัฒนำและทดสอบคุณสมบัติแผ่นรอง

นอนแบบเจลส ำหรับผู้ป่วยแผลกดทับจำก

พลำสติกชีวภำพชนิดพอลิยูรีเทนโดยใช้น้ ำมัน

เมล็ดยำงพำรำ

วัสดุศำสตร์ นำงสำวภูษิตำ จิตต์ปรำณี   

นำงสำวปริชญำ เอ่นแคน

นำงสำววัชรำภรณ์ แสนนำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

19 24YTMSE01004 กำรศึกษำเมมเบรนคอมโพสิตถ่ำนกัมมันต์จำก

เปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดท่ีมี

ประสิทธิภำพในกำรดูดซับสำรปนเป้ือนของ

น้ ำมันปรุงอำหำรท่ีใช้แล้ว

วัสดุศำสตร์ นำงสำวภัทรำพร ยอดช้ำง   

นำงสำวปรีชญำภำ ทองงำม 

นำยพงศ์ตุลำ รพีถวิลวรรณ

นำยณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

20 24YTMSE01013 กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรดูดซับเหล็กและ

ทองแดงด้วยไฮโดรเจลจำกกำบมะพร้ำว

วัสดุศำสตร์ นำงสำวธัญญพร รักสมบัติ   

นำงสำวสุชำนำถ ทองประดิษฐ์ 

นำงสำวธนพร โถบ ำรุง

นำงสำวดำรณี ไชยเวช วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

21 24YTMSE01125 กำรเปรียบเทียบฉนวนกันควำมร้อนจำกเส้น

ใยธรรมชำติ

วัสดุศำสตร์ นำงสำวจิรัชยำภรณ์ พรหมเหรียญชัย

นำยภูตะวัน แก้ววงศ์ 

นำงสำวมณีรัตน์ เคนค ำ

นำยณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

22 24YTMSE01236 กำรศึกษำคุณสมบัติของสำรสไปโดรอินใน

เส้นใยแมงมุมเพ่ือพัฒนำเส้นเอ็นเทียม

วัสดุศำสตร์ นำงสำวกฤษติพำภรณ์ แสงงำมวัฒนำ

นำงสำวรุ่งตะวัน ย่ิงสม

นำงสำวศรีวิกำญจน์ กรุมรัมย์

นำงมุกดำ หอมมำลี

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่24 (YSC 2022) รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี 4/5



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 24 (YSC 2022) รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค) ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 30 ผลงำน

23 24YTEVE00458 กำรศึกษำคุณสมบัติกำรดูดซับน้ ำของล ำต้น

พืชในท้องถ่ินเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับ

น้ ำในดิน

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำยชำญชัย อินทะปัตถำ   

นำยธนบดี สุริยะฉำย 

นำยภำณุพงศ์ เทียมกัน

นำยวีรยุทธ ทองแดง กัลยำณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

24 24YTEVE00506 กำรสังเครำะห์อนุภำคนำโนเหล็กจำกสำรสกัด

เปลือกผลไม้โดยวิธีเคมีสีเขียวเพ่ือใช้ในกำร

ก ำจัดเมทิลีนบลูในน้ ำเสีย

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวพฤทธิพร ดีสนิท

นำงสำวแพรวำ พลเขตต์  

นำยสิงหโรจน์ วีระมโนกุล

นำงสำวกุลธิดำ ทีน้อย 

นำงสำวมิยำวดี หำโกสีย์

ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

25 24YTEVE00542 กำรสังเครำะห์ถ่ำนกัมมันต์จำกเถ้ำลอย

โรงไฟฟ้ำพลังงำนขยะ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน

กำรบ ำบัดน้ ำเสีย

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวจริญญำ สีละพัฒน์  

นำงสำวณิชกำนต์ จูประพัทธศรี

นำงสำวนัชชำ รุ่งเพ็ชรวงศ์

นำงสำวกุลธิดำ ทีน้อย ขอนแก่นวิทยำยน ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

26 24YTEVE00959 กำรศึกษำและพัฒนำแผ่นกำวดักจับแมลงวัน

ร้ินควำย

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวภัทรนิษฐ์ เสนำวงศ์ 

นำยอำระดิน สีสุระ

นำยวีรยุทธ ทองแดง กัลยำณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

27 24YTEVE01000 เคร่ืองดักจับไมโครพลำสติกโดยประดิษฐ์ไส้

กรองจำกกำบกล้วย

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำงสำวบุณยำพร สีพำต่ิง   

นำยธนภัทร นำมสมบูรณ์ 

นำงสำวปริญญำภรณ์ อรรคฮำดศรี

นำงสำวดำรณี ไชยเวช

นำยณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

28 24YTEVE01221 กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรดูด

ซับน้ ำมันด้วยพอลิเมอร์ชีวภำพจำกเซลลูโลส

แบคทีเรีย Acetobactor xylinum และกำร

น ำกลับมำใช้ใหม่

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำยกวีพงษ์ แกล้วกล้ำ 

นำงสำวชญำนิน เเสงใส 

นำงสำวณัฏฐำภรณ์ พลรบ

นำงน้ ำทิพย์ ศรีแก้ว วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

29 24YTENE00671 เคร่ืองผลิตเส้นใยพลำสติก ( filament) จำก

ฝำขวดพลำสติกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ 

(3D printer)

วิศวกรรมศำสตร์ นำงสำวอริย์เมตำ ฤทธิเดช   

นำงสำวพรรณโสภำ พันน้อย

นำงสำวกชกร ล่ำมสมบัติ

นำยอำทิตย์ แก้วภรำดัย 

กัลยำณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

30 24YTENE01164 เคร่ืองทดสอบกำรตกตะกอนแบบก่ึงอัตโนมัติ

ส ำหรับผลิตน้ ำประปำ

วิศวกรรมศำสตร์ นำยภัคพล อำจบุรำย  

นำยวัชรพงศ์ ศรีสังข์ 

นำยอนันตชัย ชูสวัสด์ิ

นำยพีระ บุญฉลำด วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช

วิทยำลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค
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