
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

1 24YTCSU00637 กำรวินิจฉัยกำรฟ้ืนฟูของปอดหลังจำกกำรติดเช้ือโค

วิด-19 ด้วยระบบปัญญำประดิษฐ์เพ่ือกำรคัดเเยก

ผู้ป่วยกลับบ้ำนจำกภำพเอ็กซเรย์

คอมพิวเตอร์ นำยภำนุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ   

นำยอชิรวัฒน์ สลำงสิงห์ 

นำยกฤตย์ สุนทร

นำยธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 

นำยชวลิต บัวพรม

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

2 24YTCHU00765 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรท ำให้ปรำกฏข้ึน

ของรอยลำยน้ิวมือแฝงบนพ้ืนผิวต่ำงๆ โดยใช้ผงสกัด

จำกธรรมชำติ ร่วมกับกำรวิเครำะห์ลำยน้ิวมือด้วย 

Image Processing

เคมี นำยนำยศุภมงคล สำยสมบัติ   

นำงสำวปณิตำ สีดำพันธ์ุ 

นำงสำวศุภำพิชญ์ โคตรโย

นำยธีระวุฒิ จันทะพันธ์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

3 24YTBIU01260 กำรเพำะเล้ียงหนอนแมลงวันลำยด้วยน้ ำหมักเพ่ือ

ก ำจัดขยะอินทรีย์ฃ

ชีววิทยำ นำยณัฐดนัย หม่ันทอง   

นำยอธิรำช ชำดีกรณ์ 

นำงสำวชัญญำนุช อินทรักษ์

นำยชำลี สุพลแสง 

นำงภำวิณี สุพลแสง

สหรำษฎร์รังสฤษด์ิ นครพนม รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

4 24YTBIU01576 กำรกระตุ้นปัจจัยท่ีส่งเสริมมะนำวแป้นพิจิตร(Citrus 

aurantifolia Swingle)  ออกนอกฤดู ร่วมกับกำรใช้

เทคนิคเพ่ิมผลผลิต

ชีววิทยำ นำยอนุพงษ์ ขันแข็ง   

นำยอัมรินทร์ นันทอินทร์ 

นำงสำวปภัสรำ บุตตะวงค์

นำงสำวรุ่งทิวำ สุ่มมำตย์ 

นำยวีระชัย วรรณวิชิต

ดอนจำนวิทยำคม กำฬสินธ์ุ รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

5 24YTPEU00629 กำรศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของลูกยำงนำเพ่ือ

ประยุกต์เป็นใบพัดเติมออกซิเจนให้น้ ำ

ฟิสิกส์ พลังงำน และ

ดำรำศำสตร์

นำงสำวณัฐรดี เข็มลำ   

นำงสำวกัลยกร กฤษณะสุคนธ์ 

นำงสำววรดำ ศิริรักษ์

นำยชุมพล ชำรีแสน

นำงสำวธำรทิพย จันทรนิมะ

กำฬสินธ์ุพิทยำสรรพ์ กำฬสินธ์ุ รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

6 24YTPEU00774 กำรเปรียบเทียบค่ำดูดกลืนแสงสีฟ้ำของวัสดุท่ีมี

ส่วนประกอบของรงควัตถุ โดยกำรข้ึนรูปให้เป็นฟิล์มบำง

ฟิสิกส์ พลังงำน และ

ดำรำศำสตร์

นำยธนกฤต บุญเรือง   

นำยภูตะวัน ทองกลม 

นำยธนำธิป ช่ำงเจรจำ

นำยองอำจ เทียบเกำะ ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

7 24YIMSU00669 ทรงกระบอกนำโนไทเทเนียร์ท่ีเคลือบด้วยอนุภำคนำโน

แม่เหล็กส ำหรับน ำส่งยำรักษำโรคมะเร็ง

วัสดุศำสตร์ นำงสำวกัญญำรัตน์ พรมกอง นำงสำวศิริพร พันธ์ุศรี

นำงสำวสุทธินำถ หนูทองแก้ว

ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

8 24YTMSU00064 กำรพัฒนำข้ีซีอัดเม็ดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำน

ในชุมชน

วัสดุศำสตร์ นำงสำวศุภรัตน์ แก้วเสถียร   

นำงสำวบุญขวัญข้ำว ศรีทัพไทย

นำงเสำวรจนี จันทวงศ์ 

นำงสำวศุภำกร พวงยอด

สกลรำชวิทยำนุกูล สกลนคร รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

9 24YTEVU01427 ถ่ำนกัมมันต์จำกผักตบชวำท่ีมีคุณสมบัติแม่เหล็กเพ่ือใช้

ในกำรดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลู

วิทยำศำสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นำยหทัยณรงค์ นวลพงษ์   

นำงสำวทิพย์ปิยะดำ ใจดี 

นำงสำวนภสร สมบูรณ์

นำงสำวประนอม แซ่จึง ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

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

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 11 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 14 ผลงำน

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่24 (YSC 2022) รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 1/3



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

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

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 11 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 14 ผลงำน

10 24YTENU00087 กำรพัฒนำเคร่ืองวัดควำมสุกของหมำกเม่ำเพ่ือคุณภำพ

ไวน์บนเทือกเขำภูพำน

วิศวกรรมศำสตร์ นำงสำวชนมน เบ้ำลี   

นำงสำวปิยธิดำ เจียมไพเรำะ

นำงเสำวรจนี จันทวงศ์

นำงสำวชลฤชำ คะสำรำช 

สกลรำชวิทยำนุกูล สกลนคร รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

11 24YTIFU00796 กำรทดสอบประสิทธิภำพในกำรยับย้ังเช้ือแบคทีเรียท่ี

เป็นสำเหตุของกำรเกิดสิว Cutibacterium acnes 

ด้วยสำรสกัดจำกข้ำว

สหสำขำ (ชีววิทยำเชิง

ค ำนวณและชีวสำรสน

เทศศำสตร์ วิทยำกำร

ข้อมูล จุลชีววิทยำ)

นำยพงศกร ชัยสิทธ์ิ   

นำยชุติวัต พัฒนจักร 

นำยพศิน นิลธนำปกรณ์

นำงสำวกัลย์ชิญำภัท อริยะเชำว์กุล ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี รำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค

1 24YTCSU00217 กำรประยุกต์ใช้กำรเรียนรู้ของเคร่ืองในกำรจ ำแนกโรค

ทำงสมอง จำกภำพ CT scan เพ่ือกำรวินิจฉัยโรค

เบ้ืองต้น

คอมพิวเตอร์ นำยต่อตระกูล พิมพะจันทร์   

นำยชนำธิป มณีกระโทก 

นำงสำวนัฐวดี เขียวไกร

นำยชวลิต บัวพรม 

นำยธีระวุฒิ จันทะพันธ์

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

2 24YTCSU01521 แอพพลิเคช่ันส ำหรับมือถือเพ่ือวินิจฉัยโรคในใบข้ำว 

โดยใช้Deep Learning ในกำรวิเครำะห์ภำพถ่ำย

คอมพิวเตอร์ นำยตะวัน สุรนำรถ   

นำยทีปรำกอน อ้ึงไชยพร 

นำยธนวัฒน์ วันเรืองโชค

นำยสิทธิศักด์ิ จินดำวงศ์ 

นำยเจตนิพิฐ แท่นทอง

ศรีสะเกษวิทยำลัย ศรีสะเกษ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

3 24YTCHU00466 กำรสังเครำะห์ซีโอไลต์ เอ โดยใช้เถ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำน

หินและชีวมวล และกำรประยุกต์ใช้ในกระบวนกำร

บ ำบัดน้ ำเสีย

เคมี นำงสำวนงลักษณำ สำนนท์   

นำงสำวอรุณรัศมี สัตนำโค 

นำงสำวพุทิตำ ยำงงำม

รศ.ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธ์ิ

นำงสำวสำยสมร ล ำลอง

ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

4 24YTCHU00737 กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรสลำยไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ของเอนไซม์คะตำเลสท่ีสกัดได้จำกมันฝร่ัง แค

รอท และเปลือกกล้วยน้ ำว้ำ

เคมี นำงสำวกิตติยำพร กิจสวน   

นำงสำวกัญญำวีร์ สุวรรณไตรย์

นำงสำวอำรีรัตน์ มัฐผำ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

5 24YTCHU01567 เพ่ิมประสิทธิภำพผงทำหน้ำยำงยับย้ังเช้ือรำ 

Phytophthora botryosa และ P.pamivora จำก

สำรสกัดแทนนิน ในเปลือกกล้วยน้ ำหว้ำดิบ ด้วย

สังกะสีซิงค์ออกไซด์ (ZnO)  เร่งกำรสร้ำงเปลือกหน้ำ

ยำงด้วยไซโตไคนิน จำกน้ ำมะพร้ำว

เคมี นำงสำวจันทร์สุดำ มีสุวรรณ   

นำงสำวม่ิงอรณัชชำ ธัญลักษณ์

สกุล 

นำยภูริภัทร พรมวงค์

นำยชำลี สุพลแสง 

นำงภำวิณี สุพลแสง

สหรำษฎร์รังสฤษด์ิ นครพนม เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

6 24YTBIU00380 กำรศึกษำประสิทธิภำพสำรสกัดจำกใบโพธ์ิในกำร

กระตุ้นกำรสร้ำงคอลลำเจนจำกเซลล์ไฟโบรบลำสต์

ชีววิทยำ นำงสำวฉัตรชนก สิมำพันธ์   

นำงสำวแพรวิภำ ทองปรีชำ

นำยธีระวุฒิ จันทะพันธ์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่24 (YSC 2022) รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 2/3



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ ช่ืออำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรตัดสิน

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

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จ ำนวน 11 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 14 ผลงำน

7 24YTBIU00598 นิเวศวิทยำของตัวกะปิสำยพันธ์ุคูบำริส ชีววิทยำ นำงสำวกัลยำ เกิดสุวรรณ์   

นำงสำวศิริกัลยำ ยลชม 

นำงสำวชลธิฌำ ภำรสงวน

นำยชุมพล ชำรีแสน 

นำงสำวณัฐริกำ ฉำยสถิตย์

กำฬสินธ์ุพิทยำสรรพ์ กำฬสินธ์ุ เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

8 24YTBIU00662 กำรศึกษำพัฒนำเส้นใยนำโนพลำสติกจำกพอลิไวนิล

แอลกอฮอล์ส ำหรับกำรเพำะเล้ียงเน้ือเย่ีอพืช

ชีววิทยำ นำยศุภชัย พละหำญ   

นำงสำวจิรนันท์ สำรพัฒน์

นำยธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 

นำงสำวจินดำ โพนะทำ

วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

9 24YTBIU01615 กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรยับย้ังของเช้ือรำเอนโดไฟต์

จำกต้นหมำกเม่ำต่อเช้ือรำ Pyricularia oryzae 

สำเหตุโรคไหม้ในข้ำว

ชีววิทยำ นำยยุทธพงศ์ ฟองอ่อน   

นำงสำวจิรวดี วจีสิงห์ 

นำงสำวโบนัส มนต์อ่ิน

นำงนุชจเรตร์ ศรีนำ 

นำงณัฐพร จิระวัฒนำสมกุล

ธำตุนำรำยณ์วิทยำ สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

10 24YTPEU00099 เคร่ืองตรวจจับฝุ่นละอองด้วยแสงเลเซอร์ ฟิสิกส์ พลังงำน และ

ดำรำศำสตร์

นำยเจษฎำบดินทร์ สงวนนำม   

นำงสำวพรสุนันท์ ธนะพัฒน์

นำงเสำวรจนี จันทวงศ์ 

นำงสำวศุภำกร พวงยอด

สกลรำชวิทยำนุกูล สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

11 24YTPEU01556 กล่องท ำควำมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก ฟิสิกส์ พลังงำน และ

ดำรำศำสตร์

นำงสำววงศ์ชนก แวดระเว   

นำงสำวศิริยำภรณ์ ภูมูลนำ 

นำงสำวปำลิตำ โอทำตะวงศ์

นำยชัยมงคล อำจโยธำ เตรียมอุดมศึกษำ ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

12 24YTENU00742 อุปกรณ์วัดโซเดียมยูเรต เพ่ือบ่งบอกภำวะกรดยูริกใน

เลือดสูง

วิศวกรรมศำสตร์ นำงสำวชลลนันท์ ศรีสน่ัน   

นำงสำวพัชรำภรณ์ สนิทนวล

นำงมีนำรัตน์ วงศ์เสน่ห์ วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย 

มุกดำหำร

มุกดำหำร เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

13 24YTENU01423 วีลเเชร์อ ำนวยควำมสะดวกเเก่ผู้พิกำรเเละผู้สูงอำยุ 

โดยระบบกำรท ำงำนโดยระบบ ROS ร่วมกับ python 

image processing.

วิศวกรรมศำสตร์ นำยศักชัช เห็นสุข   

นำยกณำธิป ชำวเมืองปักษ์ 

นำยภูดิศ ทัดเทียม

นำยศตภิษัช ไกรษี ลือค ำหำญวำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค

14 24YTENU01447 ก ำแพงเข่ือนตล่ิงป้องกันน้ ำแบบป๊อบอัพอัตโนมัติโดย

ใช้น้ ำหนักและควำมดันน้ ำ ตำมกฎของพำสคัล

วิศวกรรมศำสตร์ นำงสำวภัณฑิรำ สำรรัตน์   

นำงสำวปภำวี โรจน์กิจวิมล 

นำงสำวณพรรษ ใจแข็ง

นำยศิลปกรณ์ จันทไชย ปิยะมหำรำชำลัย นครพนม เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค
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