
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

1 25YBIN01295T นวัตกรรมแท่งเล้ียงแมลงคร่ังเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตคร่ังและลดความเสียหายของ

พืชเศรษฐกิจท่ีใช้เล้ียงแมลงคร่ัง

ชีววิทยา นายวรฤทธ์ิ สุยาละ

นายวรากร ธรรมวงค์

นางสาวณัฐณิชา ปัญญาอ่ินแก้ว

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

2 25YCHN01669T การแปรรูปด้วงสาคูเพ่ือผลิตภัณฑ์

โปรตีนสุขภาพ

เคมี นางสาวกนกวรรณ บรรเลงกลอง

นางสาวนาราภัทร พิทักษ์

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

3 25YCHN01676 การพัฒนาข้ัวไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ

ย่ิงยวดจากเส้นใยเซลลูโลสต้นกล้วย

น้้าว้า

เคมี นายอติวิชญ์ วิชิตระกูลถาวร นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

4 25YCSN01084T การพัฒนาระบบส้ารวจแมลงศัตรูพืช

ตามแบบชีววิธีผ่านการตรวจจับและ

วิเคราะห์ผ่านกล้องด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นายนันทวัฒน์ ณ.น่าน 

นายสิรวิชญ์ ต้ังตรงทรัพย์

นางสาวรวิสรา ศรีจันทร์

นายกฤติพงศ์ วชิรางกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

5 25YCSN01361T การพัฒนาวิธีการในการตรวจจับท่า

ภาษามือเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ออกแบบอุปกรณ์แปลภาษามือ

คอมพิวเตอร์ นายปภินวิช ตรีอินทอง

นายปรานต์ แดงสกุล

นายนรภัทร พรหมบุตร

นายสรพงษ์ สมสอน

นายสรวัฒน์ ยามสุข

วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

6 25YEVN01756T การก้าจัดสีย้อมจากน้้าท้ิงโรงงานย้อม

ผ้าหม้อห้อม โดยกระบวนการดูดซับ

ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและ

เปลือกแมคคาเดเมีย

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายจิรัฏฐ์ เอ้ืออภิสิทธ์ิวงศ์

นายธนกร ช่างเหล็ก

นายศิรสิทธ์ิ แนวพิชิต

นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

7 25YIFN01627T การจ้าแนกโรคพืชท่ีปรากฏทางใบของ

ข้าว ด้วยวิธีการประมวลผลภาพจาก

สมาร์ทโฟนผ่าน Chat bot บนแอป

พลิเคชัน LINE

สหสาขา นางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักด์ิ

นายรวิศวร์ หล่อธราประเสริฐ

นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยนเรศวร 1/7



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

8 25YMAN01088T การหาผลเฉลยของเกม Find a Way 

ด้วยวิธีการหาวิถีแฮมิลโทเนียน

คณิตศาสตร์ นางสาวไพรัลยา เถานิลมณี

นายเกรียงศักด์ิ สุใจ

นายอัครวินท์ วีระ

นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน

ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

9 25YMSN00910T การพัฒนาแผ่นเจลซิลิโคนท่ีผสมน้้าผ้ึง 

และน้้ามันมะกอกเพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืน 

และยับย้ังการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียบริเวณการเกิดคีลอยด์ และ

แผลเป็นแบบนูน

วัสดุศาสตร์ นางสาวอธินินท์ธาดา ยศรัตนธนันท์

นางสาวจิรภิญญา สายค้าอิน

นางปิยะมาศ เจริญชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

10 25YMSN01598 การพัฒนาเส้นใยกล้วยเคลือบสารสกัด

จากผิวมะกรูดเพ่ือใช้เป็นผ้าอนามัย

วัสดุศาสตร์ นางสาวกวินนาถ พงษ์เมษา นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

11 25YBIN01118T อุปกรณ์ควบคุมการพ่นสารลิโมนีนท่ี

สกัดจากเปลือกผลส้มโออ่อนท่ีถูกปลิด

ท้ิงเพ่ือใช้ป้องกันการเข้าท้าลายของ

หนอนกระทู้ผักโดยเลียนแบบ

โครงสร้างของดอกไม้ในวงศ์กระดังงา

ชีววิทยา นางสาวปวีณ์นุช ซุนเฟ่ือง

นายอภิวิชญ์ เลิศไกรวัล

นางสาวนันท์นภัส ธีรนันท์พัฒธน

นายเกียรติศักด์ิ อินราษฎร ด้ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

12 25YCHN01020T การพัฒนาน้้ายาซักผ้าด้วยสารซาโป

นินจากเปลือกล้าไย

เคมี นางสาวพิชญาภา พานทอง

นายทีปกร ประสมทอง

นางสาวจิราภา ยอดเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

13 25YCHN01541T การพัฒนาวัสดุรูพรุนจากเหง้ามัน

ส้าปะหลังเพ่ือการดูดซับยาปฏิชีวนะ 

Enrofloxacin

เคมี นางสาวกัลยภัค รักษ์ชูชีพ

นางสาวเพ็ชรชมพู ไชยนิตย์

นายอภิภูร์ิ เตชะวิจิตรชัย

นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยนเรศวร 2/7



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

14 25YCSN01620T การพัฒนานวัตกรรมป้องกันการเกิด

โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับ

เส้นประสาทด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นายพลางกูร สังข์นวล

นางสาวปภัชญา พูนเพชรรัช

นางสาวรัตตวัลย์ รัตนกรรภิรมย์

นางสาววิภา อาสิงสมานันท์

นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง

พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

15 25YEVN00459T ปัจจัยท่ีเหมาะสมในการผลิตวัสดุดูด

ซับคราบน้้ามันในน้้าเสียจากของเหลือ

ท้ิงในอุตสาหกรรมประมงน้้าเค็ม

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวสุธันยากร ไกรพัฒนพงศ์

นางสาวณฐากัญ ผาทอง

นางเพ่ือนจิต สิงห์เผ่น เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

16 25YEVN00478T การผลิตพลาสติกชีวภาพด้วยสารสกัด

เพคตินจากกระเจ๊ียบเขียวเพ่ือยืดอายุ

การเก็บรักษาความสดของผลไม้

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวสุวภัทร เชยจันทร์ 

นางสาวมนปิญา อริยะวงศ์

นางสุดคนึง คุ้มเกตุ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

17 25YMAN01446T การหาความสัมพันธ์ของเลขโดด 4 

จ้านวนในเกม 24 และหาแบบแผนของ

เกม 24

คณิตศาสตร์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ราชพลีสิงห์

นายกิตติพงศ์ มณีวงศ์

นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน

ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

18 25YPEN00400 การออกแบบวิธีการหาค่าก่ึงกลางของ

เวลาแสงท่ีน้อยท่ีสุดและการหา

ค่าพารามิเตอร์ของดาวเคราะห์นอก

ระบบโดยใช้ Unique solution

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายธนกฤต คุณยศย่ิง นายศราวุธ ปุดมาเล วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

19 25YPEN00672T การเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์โดยใช้

สารผสมระหว่างโพลิเมอร์และ

คาร์บอนควอนตัมดอทท่ีสังเคราะห์ได้

จากเปลือกกุ้งก้ามกราม

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายนพคุณ ปานเพ็ชร์

นายภูมิพัฒน์ รัตนวัฒน์

นายพศิน พันธ์ุสินปทีป

นางสาวสายใย ไชยวัณณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ เรือนค้า

ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยนเรศวร 3/7



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

20 25YBIN00211T การท้าผงสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับ

สารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และ

คาร์บาเมทท่ีตกค้างในผักสลัด

เปรียบเทียบกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชีววิทยา นางสาวอิงครัต พิทักษ์ 

นางสาวพิรดา เหล็กแปง

นายจิรวัฒน์ วโรภาษ

นางทองเพียร สิงห์ชัย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เชียงราย

เชียงราย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

21 25YBIN00422T การศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือรา

 Aspergillus niger บนไม้อัดสักและ

บรรจุภัณฑ์ไม้อัดสักด้วยน้้ามันหอม

ระเหย จากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัส 

และสะระแหน่

ชีววิทยา นางสาวณัชชา มวลชู

นางสาวพัชริญา บูรณะชนอาภา

นางเพ่ือนจิต สิงห์เผ่น

นายต่อศักด์ิ สิงห์เผ่น

เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

22 25YBIN00784T แผ่นหุ้มลังไม้เล้ียงผ้ึงจากวัสดุเหลือท้ิง

ในชุมชนเพ่ือลดอัตราการตายและ

ป้องกันการย้ายรังของผ้ึงโพรง

ชีววิทยา นายแทนคุณ มะตะโก

นายนครินทร์ นามวงค์

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

23 25YBIN01367T การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การบ้าบัดคุณภาพอากาศของพืช

ประดับอาคารชนิดต่างๆ

ชีววิทยา นายการิน ใจข้อ

ด.ช. ปัญจธิษณ์ จันทร์ต๊ะฝ้ัน

นายบริพัตร ตัญจพัฒน์กุล

นางบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

24 25YBIN01526T การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิทางชีวภาพ

ของข้าวสรรพสีสายพันธ์ุใบสีชมพู

ทับทิมต้นสูง (สรรพสี 01 )และข้าวก้่า

หอมนิลท่ีมีฤทธ์ิต่อต้านอนุมูลอิสระ

และฤทธ์ิต้านการเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็งปอด A549

ชีววิทยา นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล

นางสาวอรชพร มะลิมาศ

นายธีร์นวัช นันตา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยนเรศวร 4/7



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

25 25YBIN01549T การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นปิดแผล

ไฮโดรเจลจากเพคตินบรรจุสารสกัด

กระเจ๊ียบและไคโตซานเพ่ือยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรีย Staphylococcus aureus 

ซ่ึงเป็นสาเหตุของแผลติดเช้ือ

ชีววิทยา นางสาวปพิชญา ด่านสัมฤทธ์ิ

นางสาวกานต์กมล รัตยา

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

26 25YBIN01604T หมากฝร่ังนาโนเอนแคปซูลจากสาร

สกัดมะขามป้อมและใบไทม์เพ่ือ

ยับย้ังไบโอฟิม์มของแบคทีเรีย 

Streptococcus mutans สาเหตุของ

โรคฟันผุ

ชีววิทยา นางสาวอภิญญา ชาญชัยวีระพันธ์ุ

นางสาวมนัสนันท์ พุทธวงค์

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

27 25YBIN1522T นวัตกรรมค้้ายันต้นกล้าทุเรียนเพ่ือเร่ง

การเจริญเติบโตและเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับต้นทุเรียนระยะแรก

ปลูกด้วยมูลไส้เดือนดินผสมเช้ือไมคอ

ไรซา

ชีววิทยา นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ด้ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

28 25YCHN00264T การศึกษาผลการดูดซับ  Cr6+ ในน้้า

เสียด้วยฟองน้้าเคราตินจากขนไก่

เคมี นางสาวภัชรพร ชัยแก้ว

นางสาวกันติชา ตุ้ยปาละ

นางสาวชุติมณฑน์ สุยะเพ้ียง

นายธีรพัฒน์ ขันใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เชียงราย

เชียงราย เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

29 25YCHN00279T การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดร

เจลของสารจากต้นหนุมานน่ังแท่น

ร่วมกับซิงค์ออกไซด์เพ่ือประยุกต์ใช้

งานด้านชีวการแพทย์

เคมี นางสาวปาจรีย์ ชมมี

นางสาวปัญยิกา พูลถาวร

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคเหนอื มหาวทิยาลัยนเรศวร 5/7



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

30 25YCHN00307T การพัฒนาไมโครและนาโนแคปซูลกัก

เก็บสารแคปไซซิน(capsaicin) จาก

พริกข้ีหนู เพ่ือประยุกต์ใช้ในสเปรย์นา

โนอิมัลชันบรรเทาอาการ

เคมี นางสาวภิญญาพัชญ์ หันธนู

นายชลณนาท ชุลบุตร

นางสาวชนาธาร คงเพชร

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

31 25YCHN00430T ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบไร้กลูเตนจากแป้ง

กล้วยน้้าว้าดิบ

เคมี นางสาวฐิตารีย์ พัฒนาพานิชกุล

นางสาวนพรดา เหลือแย้ม

นางสาวอชิรญา เอ่ียมฉิม

นางสาวชลาธร วิเชียรรัตน์

นางกนกวรรณ ข้าฉวี

เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

32 25YCHN00515T เซร่ัมนาโนจากสารสกัดหยาบเบตาเลน

จากเปลือกแก้วมังกรเพ่ือต้านอนุมูล

อิสระ

เคมี นางสาวบุณยานุช มากเมือง

นางสาวชลิตศา ศรีกอง

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

33 25YEVN00709T การพัฒนาไฮโดรเจลจากน้้าลอกกาว

ไหมท่ีใช้เป็นวัสดุคลุมหน้าดินท่ีสามารถ

ช่วยชะลอการสลายตัวของปุ๋ย

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวนภิสรา กล่ินขจร

นายชลากร อัศวณิชชากร

นายฐปนน ต้ังกมลสถาพร

นายวิวรรธน์ สุทะณะ วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

34 25YEVN01004T สมุนไพรก้าจัดเเมลงวันจากสารสกัดยู

คาลิปตัส ว่านน้้า เเละหนอนตายหยาก

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายพัชรพงศ์ นพรัตน์

นายศุภกร ถ่ินพังงา

นางสาวจิราภา ยอดเพชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

35 25YEVN01810T การประยุกต์ใช้คุณสมบัติความเป็นอัล

ลีโลพาธีของสารสกัดจากล้าต้นเเละใบ

ดาวเรือง เพ่ือยับย้ังการเจริญเติบโตของ

 วัชพืชในนาข้าว

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายอชิรวิชญ์ ป้อเฮือน

นางสาวสุณิสา สิบหม่ืนอาด

นางสาวชวัลลักษณ์ หาญกล้า

นายณัฐภาส นามแสงโคตร

นางสาวดุษณีย์ ศรีจันทร์

เชียงค้าวิทยาคม พะเยา เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค
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ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคเหนือ มหำวิทยำลัยนเรศวร รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคเหนือ และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 10 ผลงำน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 9 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคเหนือ จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

36 25YIFN00461T การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหิด

ในเรือนจ้ากลางเชียงใหม่ โดยการ

ประยุกต์ใช้ Robotic technology 

ร่วมกับสารสกัดจากกากเหลือใช้ใน

กระบวนการหีบเมล็ดกัญชงและ

สมุนไพรในท้องถ่ิน

สหสาขา นางสาวกมลลักษณ์ โพธิการ

นางสาวภัทรนันท์ อดุลย์ประสาทพร

นางสาวจิตตานันท์ สมค้า

นางบุศรา ปาระมี

นายว่าน วิริยา

วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

37 25YMSN00535T แผ่นแปะนาโนต้านเช้ือแบคทีเรียท่ี

พัฒนาจากเส้นใยอิเล็กโทรสปัน

เซลลูโลสอะซิเคทท่ีบรรจุสารสกัดจาก

หยาบจากเปลือกมังคุดเพ่ือประยุกต์

เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว

วัสดุศาสตร์ นางสาวกัลยรัตน์ ไชยสุ้ย

นางสาวอาภาภัชกุล ชยางกูรธนัช

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

38 25YMSN01640T การศึกษาสารสกัดใบกะเพราบรรจุใน

แผ่นไฮโดรเจลเพ่ือยับย้ังเอนไซม์

แอลฟาอะไมเลสท่ีก่อให้เกิด

โรคเบาหวานด้วยเทคนิคลิโพโซม

ส้าหรับช่วยการแพร่ผ่านผิวหนัง

วัสดุศาสตร์ นางสาวณัฐชยา แดงอาษา

นางสาวธนัญญา เลิศนิบุนะ

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก

พิษณุโลก เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค
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