
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

1 25YBIE01207T การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพ่ิมปริมาณการผลิตแตนเบียน

Anagyrus Lopeziในการเบียนเพล้ียแป้งมันส าปะหลังสีชมพูและ

เสริมประสิทธิภาพการเบียนด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมการเบียน

ชีววิทยา นางสาวมนปริยา นันทพล 

นางสาวอภิญญา นุชพุ่ม

นายภคพล เนตรทิพย์

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

2 25YBIE01234T การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง

(Zingiberaceae)ผสมเจลาตินจากเกล็ดปลานิล ท่ีมีผลต่อการ

ยับย้ังการเกิดโรคแอนแทรคโนสและช่วยยืดอายุการเก็บรักษา

กล้วยหอมทอง

ชีววิทยา นายชัยธวัช ก้านอินทร์ 

นางสาวชุติกาญจน์ หวังผล

นางสาวขัตติยา วรุณพงษ์

นายภูวนัย ดอกไธสง

นางสาวเตือนใจ แสนกล้า

จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

3 25YCSE01405T การพัฒนาระบบการวัดดัชนีมวลกายจากภาพใบหน้า ท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง

คอมพิวเตอร์ นายธนกฤต เมืองสุข 

นายปุณณวิช จันทรรวงทอง

นายภัควัฒน์ พันธ์ุตัน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

นายสุทธิพจน์ พรมตะพาน

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

4 25YENE00375T การพัฒนาเคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นของน้ ายางพารา วิศวกรรมศาสตร์ นายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ 

นายณฐพล บับพาน

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

นางสาวรวิวรรณ กองมาศ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

5 25YIFE00479T การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมจ าแนกความอ่อนแก่ของมะพร้าว

น้ าหอมจากภาพถ่าย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

สหสาขา นางสาวพิชญาศิณี พุทธโพธ์ิศรี 

นางสาวเลิศลักษณ์ ศรีสุพรรณ

นางสาวภิชฎาภรณ์ พิมพ์โคตร

นายวีรยุทธ ทองแดง

นายอาทิตย์ แก้วภราดัย

กัลยาณวัตร ขอนแก่น ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

6 25YMAE01269T การสร้างส่วนของโบราณสถาน วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี โดยการใช้

สมการเส้นโค้งพ้ืนฐาน (B-spline) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คณิตศาสตร์ นายภีรปวิช พานนท์ 

นายปัณณวัฒน์ เพาะกระโทก

นางสาวกมลลักษณ์ จ าปา

นางทิพรัตน์ แสงฤทธ์ิ

นายธัชพล เวชพิทักษ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา

นครราชสีมา ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

7 25YMSE00476T การศึกษาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรโดยใช้ซังข้าวโพด และชานอ้อย

วัสดุศาสตร์ นางสาววรินญา ถาบุตร 

นางสาววราภรณ์ นามสมบูรณ์

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย

เลย ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

8 25YBIE01159 การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและกาบาของข้าวท่ีเพะ

งอกด้วยสารสกัดสมุนไพรจากพลูคาว

ชีววิทยา นางสาวกิรติกา แสงกุดเรือ นางสาวพิมพ์กมล พลอ่อนสา

นางสุกัญญา แสนทวีสุข

กัลยาณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค )

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 7 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 7 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 16 ผลงำน

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 1/4



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค )

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 7 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 7 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 16 ผลงำน

9 25YCSE01664T ชุดอุปกรณ์ป้ายห้ามจอดอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ นางสาววัชราพร ภูมิบุตร 

นางสาวภคพร ศรีทอง

นางสาวณัชชา พโยหา

นางสาลินี สัจจะเขตต์

นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน

น้ าพองศึกษา ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

10 25YIFE00235T การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของพืชสมุนไพรท่ีมีสาร Alkaloid

 เป็นส่วนผสมของ Liquid bandage gel เพ่ือยับย้ังการเจริญ

ของ Staphylococcus aureus ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดแผล

อักเสบ

สหสาขา นายบฤงคพ สอนไชยยาติ 

นางสาวพชธกร ค าศรี

นางรพีพร ตะเคียนราม

นายสุริยา กล้วยดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

11 25YIFE00236T การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากเทียนตากบเพ่ือยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเช้ือรา Colletotrichum spp.  และชะลอการ

สุกของมะม่วงน้ าดอกไม้

สหสาขา นางสาวเพ็ญพิชชา ทาสิมมา 

นางสาวสิริกัญญา ปัญญาดี

นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

นางสาวปิยาภรณ์ โยธาสุข

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

12 25YMSE00240T พัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากฟางข้าวเพ่ือใช้ทดแทน

ถุงพลาสติก ประเภทโพลีเอทิลิน

วัสดุศาสตร์ นางสาวยศวดี พงษ์ณรงค์ 

นางสาวจิดาภา อาศัยนา

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

นายสุริยา กล้วยดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

13 25YMSE00986T การศึกษาประสิทธิภาพไคโตซานคอมโพสิท ในการข้ึน

รูปลักษณะของฟิล์ม และบีด ต่อการยืดอายุผลผลิตทาง

การเกษตร

วัสดุศาสตร์ นางสาววริศรา จุ้ยแก้วพะเนา 

นางสาวภัสพร อุ่นเมือง

นางสาวเบญจภัค สกุลภักดี

นางสาวยุวธิดา ปักโคทานัง

นางสาวอรวรรณ ผันผาย

บุญวัฒนา นครราชสีมา เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

14 25YMSE01461T สมบัติทางกายภาพและสมบัติในการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา 

Aspergillus flavus ของถุงฟิล์มพลาสติกPLAท่ีผสมน้ ามันหอม

ระเหยจากอบเชย

วัสดุศาสตร์ นายวุฒินันต์ เลิศศิริวรกุล 

นางสาวธิดารัตน์ พุกค าแปลก

นางสาวจารวี ภัทรเกริกชัย

นายพิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

15 25YBIE00462 การศึกษาพัฒนาอุปกรณ์การคัดแยกเพศดักแด้ไหมอีร่ี ชีววิทยา นายแทนคุณ เจริญประโยชน์ นายอาทิตย์ แก้วภราดัย

นายวีรยุทธ ทองแดง

กัลยาณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

16 25YBIE00856T สารสกัด Allyl isothiocyanate จากหัวไชเท้าท่ีมีฤทธ์ิในการ

ก าจัดเช้ือจุลชีพในอาหารทะเล

ชีววิทยา นางสาวพนาวีร์ เสียงชอบ 

นางสาวสุขมาดา ดีพลงาม

นางสาวฐิตาพร จันทร์ทวีทิพย์

รศ.พญ. ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

นายปุณณวิช เลิศธีรวัฒน์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

17 25YBIE01208T การพัฒนาวัสดุชีวภาพห่อผลไม้เคลือบสารออกฤทธ์ิจากพืชเพ่ือ

ป้องกันเเมลงวันทองในสวนผลไม้

ชีววิทยา นางสาวบุษราภรณ์ โชติกวี 

นางสาวพีรดา ลาภบุญเรือง

นางสาวฑิฆัมพร ซองทอง

นางสาวจิราวรรณ วงษ์ชมภู

นายกิตติภัค ชูวงษ์

กัลยาณวัตร ขอนแก่น เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 2/4



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค )

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 7 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 7 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 16 ผลงำน

18 25YCHE00675T ผลของกระดาษถ่านกัมมันต์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง

แก้วขม้ิน

เคมี นายเมธัส ช ารัมย์ 

นายศรรวริศ ศิลา

นายศรัณยพงศ์ งามละเมียด

นางวารินทร์ เสาร์ทอง

นางสุปราณี มงคลล้ า

บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

19 25YEVE01739T ระบบตรวจสอบความหนาแน่นฝูงปลาใกล้ตล่ิงแม่น้ าโขง วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวณัฏฐณิชา โฉสูงเนิน 

นางสาววรยา ผาสิงห์

นางสาวพรพรรณ อัสวะภูมิ

นายธนภณ อุ่นวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

20 25YIFE00278T สารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน

ซิงค์ เพ่ือใช้ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย P. 

palmivora ในต้นทุเรียน

สหสาขา นายสุธินันท์ โพธ์ิเหมือน 

นายยุติพงษ์ ค ามอน

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

นายชยรพ คงดี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

21 25YIFE01012T การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรกระเทียมและรากปลาไหลเผือก 

เพ่ือก าจัดพยาธิใบไม้ตับ

สหสาขา นางสาวปริณาห์ เลิศชัยยุทธพงษ์ 

นายปัณณภัสร์ เหลือล้นนิธิศ

นางสาววรวลัณช์ ส าราญกลาง

รศ.พญ. ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

นายสุธิโชติ ทวีกสิกรรม

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

22 25YIFE01214T การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มแปะรักษาสิวจากกัมเมล็ด

มะขามท่ีมีสารสกัดจากสมอพิเภกช่วยยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus สาเหตุการเกิดสิวอักเสบ

สหสาขา นางสาวณวรา ชึรัมย์ 

นางสาวประภาสินี นามโคตร

นางรพีพร ตะเคียนราม

นายวรวัฒน์ พรหมเด่น

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

23 25YMAE00253T การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนโดยวิธีการ

พยากรณ์ทางสถิติและสร้างเว็บไซต์ส าหรับราคาทุเรียน

คณิตศาสตร์ นางสาวธัญญาภรณ์ ผลจันทร์ 

นางสาวสุธิรา ศรีชัย

นายสุริยัน หนันดูน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

24 25YMSE00255T แผ่นรองรองเท้าคอมโพสิตยืดหยุ่นเเละดูดซับความช้ืนด้วย

ฟองน้ าจากเปลือกส้มโอผสมน้ ายางพาราประสานซิลิกา

วัสดุศาสตร์ นางสาวพิชชาพร บ ารุงธรรม 

นางสาวธัญยธรณ์ มงคลไชยวัฒน์

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

25 25YMSE00284T การพัฒนาเบาะรองนอนจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิยูรีเทน

ผสมนํ้ามันเมล็ดยางพาราส าหรับผู้ป่วยติดเตียง

วัสดุศาสตร์ นางสาวสวรินทร์ สัมฤทธ์ิ 

นางสาวบัวสวรรค์ วัดตรง

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

26 25YMSE00295T การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถุงเพาะช าท่ีย่อย

สลายได้โดยใช้สาร dextrin และ chitosan จากเกล็ดปลานิล

และเปลือกกุ้งขาว

วัสดุศาสตร์ นางสาวจิรธิดา สินสวัสด์ิ 

นางสาววรัชยา ถ่ายสูงเนิน

นายสุริยา กล้วยดี

นายภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 3/4



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค )

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 7 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 7 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 16 ผลงำน

27 25YMSE00659T การพัฒนาคอนกรีตบล็อกเชิงตันท่ีมีความสามารถในการเป็น

ฉนวนกันความร้อน และดูดซับตะก่ัวโดยมีผักตบชวาเป็นวัสดุผสม

วัสดุศาสตร์ นางสาวชนัญชิดา เกตุนันท์ 

นางสาวจิรัชญา สิงห์ส าราญ

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

นายพงศกร พงค์ค า

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

28 25YMSE00861T การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคปซูลยาจากข้าว

และมันส าปะหลังท่ีผสมสารแอนโทไซยานินจากผักปลังและ

ทับทิม

วัสดุศาสตร์ นางสาวพิชญาภา แก้วสมบัติ 

นายธีรภัทร รัตนชัย

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

นางสาวชุติกาญจน์ สางห้วยไพร

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

29 25YMSE01230T การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารเติมแต่งท่ีมีผลต่อคุณสมบัติ

ทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มห่ออาหารจาก

ส่วนประกอบของข้าวโพด

วัสดุศาสตร์ นางสาวฑิตยา ปรือทอง 

นางสาวธัญญรัตน์ แซ่โฟ้ง

นางสาววิริยา ตาสี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

30 25YMSE01715T การพัฒนาน้ ายางธรรมชาติผสมซิลิกาจากแกลบทดแทน

คาร์บอนแบล็คเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นภาษาบนทางเท้าส าหรับผู้

พิการทางสายตา

วัสดุศาสตร์ นางสาวฐิติพร ก้อนกล่ิน 

นางสาวสุชัญญา มะปรางก่ า

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย

เลย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 4/4


