
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

1 25YBIU01719T การศึกษาสารสกัดหยาบจากต้นจามจุรี

เพ่ือเพ่ิมการติดสีและยับย้ังเช้ือราในผ้า

ฝ้าย

ชีววิทยา นางสาวสุนิศา ขันทอง

นางสาวภัทราพร นาใจดี 

นางสาวพิชชานันท์ เหน่ียวพันธ์

นายเจตณรงค์ ทาค าวงค์ 

นายจักฤษณ์ สุร าไพ

วารินช าราบ อุบลราชธานี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

2 25YCHU01255T ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัด

ธรรมชาติ (แบบพกพา)

เคมี นางสาวมณีรัตน์ รงค์ทอง

นางสาววิภาวรรณ โคตะเพ็ชร 

นางสาวพัชรี สารรักษ์

นายชุมพล ชารีแสน 

นายณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

3 25YCHU01312T การหาปริมาณปรอทในตัวอย่าง

ส่ิงแวดล้อมบนอุปกรณ์กระดาษเรือง

แสงอย่างง่ายท่ีเคลือบด้วยอนุภาคทอง

นาโน

เคมี นายณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์

นายชัยวัฒณ์ พาเจริญ

นายปุริม จารุจ ารัส ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

4 25YCSU00562T เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับ

การค้นหาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพส าหรับ

การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยอาศัย

ข้อมูลพหุโอมิกส์

คอมพิวเตอร์ นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ

นายภูริเวศม์ เมธเมาลี

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

5 25YCSU01167T การทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงจาก

ภาพถ่ายโดยหลักการเมตริกซ์เกิดร่วม

และวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นายปุญญพัฒน์ ผิวข า

นายวชิรวิชญ์ สุดชาฎา

นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ 

นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

6 25YENU00274T ริสแบรนด์ SNQA วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวศุภรัตน์ แก้วเสถียร

นางสาวบุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย 

นายพงศกร ศรีวิชา

นางเสาวรจนี จันทวงค์ 

นางสาววิมลสิริ ปังอุทา

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

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

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 16 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 10 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 1/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

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

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 16 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 10 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

7 25YEVU00040T การแปรรูปขยะโฟมเพ่ือแทนท่ีการใช้

ทรายในการผลิตซีเมนต์บล็อก

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวบุษยมาศ มีบุญ

นางสาวธารน้ า เทนสิทธ์ิ 

นางสาวพิมพ์ชนก สืบเสน

นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ 

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง

ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

8 25YMSU01529T การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากสาหร่าย

ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้แพ้

โปรตีนจากสัตว์

วัสดุศาสตร์ นายเตชิษฏ์ ศิริวงศ์ 

นางสาวชาคริมา นครพันธ์ 

นางสาวพิมพ์ภัทรา ชัยหิรัญกิตต์ิ

นางสาวกาญจนา องคศิลป์ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

9 25YPEU01129T การพัฒนาการดูดซับเสียงของแผ่น

วัสดุลามิเนตด้วยแคลเซียมซิลิเกตจาก

เศษวัสดุเหลือใช้

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย

นางสาวธัญญาภรณ์ ภูทะราช

นางเสาวรจนี จันทวงค์ 

นายวิริทธ์ิพล วิเศษฐี

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

10 25YBIU01033T การใช้สารสกัดไคโตซานจากเปลือก

หอยเชอร์ร่ีร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์

ในการปลูกกรีนโอ๊คแบบไม่ใช้ดินด้วย

ระบบ DFT

ชีววิทยา นางสาวปัณฑิกา วรรณจักร์

นางสาวปิยณัฐ ยุบลพันธ์ 

นายศรุต นาถมทอง

นายชุมพล ชารีแสน 

นายภาคภูมิ เนียมบุญ 

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

11 25YBIU01042T การศึกษาสารสกัดเซลลูโลสในเปลือก

ผลไม้ท่ีเหมาะสมต่อการน ามาข้ึนรูป

เป็นไฮโดรเจลเพ่ือพัฒนาเป็นวัสดุปิด

แผล

ชีววิทยา นางสาวจิตพิสุทธ์ิ จิตจักร

นางสาวอภิญดา ข่าขันมะณี

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

12 25YCHU00658T การศึกษาทางทฤษฎีโดยการค านวณ

สมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทาง

แสงของสีย้อมไวแสง Indole เพ่ือใช้ใน

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

เคมี นางสาวณัฐธยาน์ เจริญพันธ์

นางสาวธารทิพย์ ชมภู 

นางสาวภวินชญาภรณ์ นามวงศ์

นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 

นางปิยะนุช สืบสม

ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 2/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

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

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 16 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 10 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

13 25YCHU00926T สกัดยาง(gum)จากเมล็ดมะขามและ

การน ามาใช้เคลือบปุ๋ยจากเปลือกกุ้ง

เคมี นางสาวนัชภรณ์ ศิริกุลเบญญา

นายจิรายุ อุดมรัตน์ 

นายศุภณัฏฐ์ บุตลา

นายชุมพล ชารีแสน 

นายภาคภูมิ เนียมบุญ

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

14 25YCHU01089T ถุงเพาะช าย่อยสลายได้และเพ่ิมแร่ธาตุ

ให้กับพืชจากกากกาแฟและเปลือกถ่ัว

ลิสง

เคมี นางสาวนันท์พนิตา ไชยดิลก

นางสาวทรงภรณ์ ภูประทาน

นางอารีรัตน์ มัฐผา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

15 25YCHU01093T การพัฒนาชุดทดสอบสารส าคัญ THC 

และ CBD ในพืชตระกูลแคนนาบิส

เคมี นางปัณณ์ โยธิคาร์

นายอนพัทย์ บุญมา 

นางสาวณิชานาฏ อามาตย์

นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

16 25YCSU01116T การประมวลผลภาพส าหรับช่วย

วินิจฉัยและบ่งช้ีโรคไข้เลือดออกเดงกี

จากเม็ดเลือดขาว

คอมพิวเตอร์ นางสาวชนิตา บุญค า

นางสาวธัญรดา แสงพิศาล

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 

นายชวลิต บัวพรม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

17 25YENU00041T เคร่ืองจ าเเนกขยะอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ นายฌริฐศิลป์ โสภา

นายนิธิศ จ ารูญอิสระกุล 

นายต้นภพ แก้วกล้า

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

18 25YENU01674T เคร่ืองผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะ

พลาสติก

วิศวกรรมศาสตร์ นายธนกร ไชยพิษ

นางสาวกชกร ศิริรักษ์ 

นางสาวบัณฑิตา ถ่ินอภัย

นายดนุพล เดชอุดม อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

19 25YEVU01452T บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนาโน

เซลลูโลสจากเปลือกมะพร้าวเหลือท้ิง

ทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายณฐพงษ์ ธาราไชย

นายปัญญพัฒน์ บุดดาวงษ์ 

นายอฏวี พิทยาคุณ

นายรักเกียรติ จิตคติ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 3/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

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

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 16 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 10 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

20 25YEVU01481T การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากหญ้าคา

 และหญ้ากินน่ีสีม่วง โดยใช้สารสกัด 

เพคตินจากเครือหมาน้อย

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวธวัลรัตน์ ทองพูลจันทร์

นางสาวชณิฎาภรณ์ ผาหยาด 

นางสาวจันทร์จิราพร อุ่นค า

นางสาวนวลอนงค์ แก้ววงษ์ เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

21 25YMAU00388T การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการหา

ความสูงของระดับของเหลว ในถัง

ทรงกระบอกหน้าตัดวงรีท่ีวางตัวใน

แนวนอน

คณิตศาสตร์ นางสาวกนกพร พรมศรี

นายเอกชัย ธนไพศาลกิจ 

นางสาวสุภัทรา มูลเมือง

นายสุนทร ค าภักดี 

นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก้ว

ผดุงนารี มหาสารคาม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

22 25YMSU01610T การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร

สกัดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเลตท่ีได้จาก

รากพืชต่างชนิด เพ่ือการผลิตพลาสติก

ชีวภาพ

วัสดุศาสตร์ นางสาวกวินธิดา ศรีส าอางค์ 

นางสาวศรุดา นะรินยา

นางสาวจินดา โพนะทา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

23 25YMSU1205TT การศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุ

รองซับส่ิงขับถ่ายส าหรับสัตว์เล้ียงจาก

พืชในท้องถ่ินร่วมกับกระดาษรีไซเคิล

วัสดุศาสตร์ นายปภาวิชญ์ ทรัพย์ธนพงษ์

นางสาวอรุณีพร จูจรูญ 

นางสาวปลายฟ้า พูลเกษม

นางสาวชลฤชา คะสาราช 

นางสาวสุกัญญา วราพุฒ

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

24 25YPEU00039T อุปกรณ์ติดตามดาวอัตโนมัติ ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นางสาวปิยะธิดา สุภาพ 

นายณัชพล เพียรพยุห์เขตต์ 

นางสาวณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง 

นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์

ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

25 25YPEU01642T การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองท า

น้ าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบจาน

พาราโบลารวมแสงควบคุมการหมุน

ตามดวงอาทิตย์ด้วยบอร์ด Arduino

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นางสาวอนุสยา พลราชม

นางสาวธัญชนก ตรีเมืองปัก 

นางสาวสุมิตา มันตาพันธ์ุ

นางสาวศุภากร พวงยอด 

นายช านาญ เพริดพราว

เตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 4/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

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

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 16 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 10 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

26 25YBIU00808T ผลของแสง LED ต่อการเจริญของ

ผักหวานป่า(Melientha  suavis) ท่ี

ขยายพันธ์ุโดยเทคนิคการเพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือ

ชีววิทยา นายณุชากร สินธุศิริ 

นายปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช

นายชุมพล ชารีแสน

นายภาคภูมิ เนียมบุญ 

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

27 25YCHU00058T การศึกษาปริมาณสารแอนโทไซยานินท่ี

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในหอมแดง ท่ี

ผ่านการแปรรูปให้เป็นผง

เคมี นางสาวเพ็ญพิมล ค าลอย

นางสาวประภาสินี เดชหาญ 

นางสาวภคพร บุนนาค

นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ 

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง

ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

28 25YCHU01475 การศึกษากระบวนการ 

electropolishing เพ่ือปรับปรุง

วิธีการขัดพ้ืนผิวของโลหะผสม

ไทเทเนียมในการน าไปผลิตเป็นวัสดุ

ปลูกฝังทางการแพทย์

เคมี นายพัฒนศิลป์ รัตนโสภา นางประวีณา แก้วอ่อน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

29 25YCSU00266T การระบุกระจุกดาวในดาราจักร M31 

ด้วย Machine learning

คอมพิวเตอร์ นางสาวมณฑกานต์ เหมือนมาตย์

นางสาวปิยภรณ์ นนท์พละ 

นางสาวจันทมณี พานพรหม

นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 

นางประภา สมสุข

สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

30 25YCSU01095T การตรวจจับการขาดธาตุไนโตรเจน

ของอ้อยด้วยการประมวลภาพบนโม

บายแอพพลิเคชัน

คอมพิวเตอร์ นางสาววีร์สุดา สิทธิทองสี

นางสาวทักษพร ไชยพงษ์

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

31 25YCSU01111T การวิเคราะห์และการจ าแนกกระดูก

สันหลังส่วนคอท่ีผิดปกติด้วย

ปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นางสาวบุญสิตา หลักค า

นางสาวจุฑามาศ แก่นกระโทก

นายอรรจน์ คงทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตดัสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดบัภมูภิาค) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 5/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

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

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 16 ผลงำน

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลชเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 10 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

32 25YCSU01572T การพัฒนาโปรแกรมประเมินลักษณะ

ทางสรีระเพ่ือวิเคราะห์ภาวะกระดูก

สันหลังผิดรูปด้วยปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นางสาวนิติชญา กลางคาร

นางสาวพาขวัญ หอมวุฒิวงศ์

นายธนกฤต พีบขุนทด สาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

มหาสารคาม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

33 25YEVU00079T เคร่ืองแยกไมโครพลาสติกอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวริษฎา หีบแก้ว

ด.ญ. อภัทชา พูลผล 

ด.ญ. ชนาพร พรดอนก่อ

นายธรรศกร สายนาโก เอกปัญญา กาฬสินธ์ุ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

34 25YMAU01041T การศึกษาวิทยาการเข้ารหัสลับโดยใช้

วิธีทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ นายธนรัตน์ ประไชโย

นายปุญญพัฒน์ ปัตลา

นายศราวุฒิ คล่องดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร

มุกดาหาร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

35 25YMSU01484T การศึกษาการสร้างรังของต่อหัวเสือ 

เพ่ือพัฒนาและผลิตวัสดุกันเสียงรบกวน

วัสดุศาสตร์ นางสาววรรณชนก สุขสบาย

นางสาวกัญญาณัฐ อินจินดา

นายจิตเอก โคตรพิศ 

นางวนิดา โคตรพิศ

ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

36 25YPEU01785T การประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ในการวัด

ความหนาของกระจก

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นางสาวภัทรลดา แมดค า

นางสาวชาลิสา แกมนิรัตน์ 

นายโรจนศักด์ิ เวียงค า

นางสาวศุภากร พวงยอด 

นางสาวมยุรี จักรสิทธ์ิ

เตรียมอุดมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

สกลนคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค
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