
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

1 25YBIW00863T การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพท่ีมีสาร

สกัดหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรีย Escherichia coli ซ่ึงเป็นสาเหตุการเน่า

เสียของหมูแท่งน่ิม

ชีววิทยา นายสิริดนย์ รังษีหิรัญรัตน์

นายนันทพัทธ์ พิทยาวงศ์อานนท์

นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

2 25YCHW00483T การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดการไหลในแนวระนาบ

ส้าหรับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีจากน้้าลาย

เคมี นายณัฐชานนท์ รองเดช

นายกริชเพชร โคตรหลักค้า

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ

นายสุดเขต ไชโย

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

3 25YCHW01223T แนวคิดใหม่แห่งวงการชีวเคมีทางการแพทย์: การ

ตรวจสอบ DNA ของมะเร็งบนผิวเม็ดเลือดแดงโดย

ใช้เลือดไก่เป็นแบบในการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่

นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่ีรวดเร็ว

เคมี นายวงศกร มาลาลักษมี 

นางสาวมทินา บุญเต็ม 

นางสาวชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

รศ.ดร.นพ. ปีติ ธุวจิตต์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

4 25YCSW00657T การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดล transformer 

ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

คอมพิวเตอร์ นายกิตติชนม์ ชาวนาวิก 

นายธีร์ ครุพงศ์ 

นายภวิศ จตุวีรวงศ์

นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม 

นายทศพร แสงจ้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

5 25YENW01146T นวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจปริมาณแคลเซียมจาก

เศษเล็บโดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงสีและการ

ดูดกลืนเชิงแสงเพ่ือการประเมินภาวะสมดุล

แคลเซียมและความเส่ียงโรคกระดูก

วิศวกรรมศาสตร์ นายณภัทร ด่านชนะ 

นายธีรัตม์ สันติลินนท์ 

นายภัทรพล ใจเย็น

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

นายวีรวุฒิ เทียนขาว

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

6 25YEVW01510T วัสดุดูดซับน้้ามันและสารอินทรีย์จากยางพาราผสม

เซลลูโลสและซิลิกา

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์ 

นายภูมิพิรัชย พันพินิจ 

นายจิรัฏฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ 

นายสุพรรณ ยอดย่ิงยง

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันตก มหาวทิยาลัยศลิปากร 1/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

7 25YIFW00759T การสังเคราะห์อนุพันธ์กรดแกลลิกและกลไกการ

เกิดปฏิกิริยาท่ีมีผลต่อสมบัติต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน  สมบัติการยับย้ังเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ

เดสและสมบัติต้านเซลล์มะเร็งเต้านม

สหสาขา นายปัณณวิชญ์ วรภาสไพบูลย์ 

นายอิทธิพัทธ์ เณรบ้ารุง 

นายพัฐนนท์ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์

นายสรชัย แซ่ล่ิม 

นายมูฮ้าหมัด นิยมเดชา

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

8 25YPEW00592T ระบบตรวจวัดสารประกอบโพลาร์รวมในน้้ามัน

ทอดซ้้าโดยการวัดความจุไฟฟ้า

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายกุณฑี สมบูรณ์วิวัฒน์

นายกิตติโชติ อวยพรชัยกุล 

นายปริชญ์ เลิศย่ิงยศ

ดร. สมพร บัวประทุม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

9 25YMSW1120TT การประดิษฐ์แผ่นฝึกเย็บแผลจากยางพารา วัสดุศาสตร์ นางสาวนิชนิภา สาธิตธรรมพร 

นางสาวกมลชนก บุญเลิศวรกุล 

นางสาวธัญธิตา ปานเนาว์

นางสาวอารีย์ สักย้ิม มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิง และ

ได้รับทุน 9000 บาท

10 25YIFW01287T การท้านายประสิทธิภาพของยาต่อโปรตีนเป้าหมาย

 serotonin transporter (SERT) 5-HT1A และ 

5-HT2A receptor ซ่ึงส่งผลต่อโรคซึมเศร้าโดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบยา

ในอนาคต

สหสาขา นายนวพล ธรรมกฤษดา

นายปฤณ ภูวรกิจ 

นายณฐศร ถิระพร

ดร. สาโรจน์ บุญเส็ง

นายทศพร แสงจ้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

11 25YMAW00256T สมการค้านวณก้าไรและความเหมาะสมของการ

ลงทุนในการท้าล้าไยอบแห้งจากการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของเน้ือล้าไยกับส่วนท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์

คณิตศาสตร์ นางสาวเปรมสินี วรรณปล่ัง

นางสาวเขมิกา สุพาลี 

นางสาวสาริศา ขุนเอม

นางสาวศิตา ทวีกาญจน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

12 25YMAW01096T การออกแบบโครงสร้างออกเซติกแบบใหม่โดยใช้จุด

เซนทรอยด์ของรูปเรขาคณิตเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 

และเส้นโค้งทองค้า

คณิตศาสตร์ นายพีรภัทร ไพรอร่าม 

นายธนวินท์ ชินพัฒนวานิช

นายศักด์ินรินทร์ จันทร์นาค วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันตก มหาวทิยาลัยศลิปากร 2/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

13 25YMSW00384T การท้าแผ่นไม้และกาบหมากให้โปร่งใส เพ่ือใช้

แทนกระจกเซลล์สุริยะ

วัสดุศาสตร์ นายติณณภัชน์ ศรีเพ็ง 

นายรฐนนท์ มกรมณี 

นายกานต์ชนก วัชรินทร์กาญจน์

นายวีรวุฒิ เทียนขาว 

นายกิติศักด์ิ บุญข้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

14 25YMSW00466T การพัฒนาเข็มระดับไมโครชนิดไฮโดรเจลส้าหรับ

ตรวจวัดสารอิเล็กโทรไลต์ในของเหลวระหว่างเซลล์

วัสดุศาสตร์ นางสาวจินตนันท์ โตทับเท่ียง

นางสาวธฤตวรรณ ชูแก้ว 

นางสาวคณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร

นายณรงค์ศักด์ิ ขุนรักษา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

15 25YPEW01303T การนับอนุภาคในเคร่ืองตรวจจับอนุภาคแบบ

คลาวด์แชมเบอร์อย่างง่ายโดยประยุกต์ใช้เทคนิค

การประมวลผลเชิงภาพด้วยคอมพิวเตอร์

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายอนาวิล ศิลปศาสตร์

นายภาณุพัฒน์ ศรีสุขวสุ 

นายธนัสภพ หลิมจานนท์

นางธัญนันท์ สมนาม 

นายชาคริต สมานรักษ์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

16 25YBIW00527T ฤทธ์ิต้านเช้ือก่อสิว Staphylococcus aureus 

และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยแผ่นแปะสิวจาก

เปลือกทุเรียน

ชีววิทยา นางสาวปราวีณา พรมส่ีหน้า

นางสาวอันนา แสงแก้ว 

นางสาวธนัชพร เชยบัวแก้ว

นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

17 25YBIW01468T การศึกษาประสิทธิภาพของเปปไทด์ท่ีได้จากการ

ลอกเลียนแบบโปรตีนในเมล็ดกัญชง         

(Cannabis sativa L.) ในการยับย้ังมะเร็งผิวหนัง

ชนิดเมลาโนมาและยับย้ังการสร้างเมลานิน

ชีววิทยา นายอชิรวิศ มหิทธิกร 

นางสาวสิราวรรณ พันธ์ุอนุกูล 

นางสาวรัชวลัญช์ อุณเวทย์วานิช

นางทิพนาถ น้อยแก้ว

นายปราโมทย์ ช้านาญปืน

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

18 25YCHW00347T การพัฒนาแชมพูท่ีมีส่วนผสมของสารประกอบฟี

นอลิกจากผลมะม่วงหิมพานต์เพ่ือชะลอผมขาว

เคมี นางสาวพาขวัญ บุญประกายแก้ว 

นางสาวบัว จันทรังสิกุล 

นางสาวปภาดา เจริญสิทธ์ิ

นางสาวณุจุฑา ธรรมสุเมธ

ผศ.ดร. ชิตชไม โอวาทฬารพร

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

19 25YCHW00387T อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษส้าหรับทดสอบครีเอ

ตินิน

เคมี นางสาวอรกัญญา เหมาะดี 

นางสาวอภิชญากานต์ ปีติวัฒนาชัย

นางสาวกนกวรรณ เจริญกิจอมร สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันตก มหาวทิยาลัยศลิปากร 3/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

20 25YCHW00537T การใช้เอนไซม์เซลลูเลสท่ีผลิตโดยแบคทีเรียจากมูล

วัวในการย่อยสลายซังข้าวโพด

เคมี นางสาวกัญญารัตน์ ราวิชัย

นางสาวฐิติวรดา แสงอาวุธ

นางสาวกัญชลี ธีระชนาธาร

นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

21 25YCHW00663T สารสกัดจากใบกระท่อมและการสังเคราะห์สาร

อนุพันธ์และสารท่ีมีโครงสร้างเลียนแบบเพ่ือ

ทดสอบฤทธ์ิต้านเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส

เคมี นางสาวณัฐชยา ชายแดน

นางสาวนภัสสร วงษ์ม่ัน

นายพัลลภ คันธิยงค์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

22 25YCHW01003T ต้นแบบชุดทดสอบทางเคมีแบบ 3 in 1 ส้าหรับ

ปัสสาวะ เหง่ือ และ น้้าลาย สู่การประเมินภาวะ

สุขภาพอย่างครบวงจรโดยใช้การทดสอบเชิงสีของ

แลคเตทเป็นโครงการน้าร่อง

เคมี นายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ 

นายชนม์นิธิศ ชินาพิสุทธ์ิ 

นางสาวณรฎา จะชาลี

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

ดร. นาฏนัดดา รอดทองค้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

23 25YENW0966TT โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ ควบคุมคุณภาพปุ๋ยอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์คลองตัน

นางสาวนุชนภา มัคเจริญ 

นายชัย สามัญ

นายทินกร ไทยเจริญ กุศลวิทยา สมุทรสาคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

24 25YEVW00700T การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลาย 

Polypropylene ในวัสดุจ้าลองเส้นใย PP + TiO2

 P25 ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวภัทรพร ช่ืนศิริเวช

นายมหาโชค จุมพรม 

นางสาวธัญสุดา น้้าชม

นายสมยศ รัตนไพบูลย์กิจ

นางสวิชญา เหลาโชติ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

25 25YIFW01063T การศึกษาหน้าท่ีของยีน putative alpha/beta 

hydrolases จาก Thermosynechococcus sp. 

SUBK-1 ในไซยาโนแบคทีเรียต้นแบบ 

Synechocystis sp. PCC 6803

สหสาขา นางสาวณัฐชยา เกตุอู่ทอง 

นางสาวฤทัยภัทร เวียงชัย

นางสาวอรวรรณ บริรักษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม เกียรบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันตก มหาวทิยาลัยศลิปากร 4/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

26 25YIFW0962TT การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดราเอนโดไฟต์จาก

ใบกระชายขาว เพ่ือยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย 

Salmonella sp. และ Staphylococcus aureus

สหสาขา นางสาวกัญญาภัค ร่วมรัตนตรัย 

นางสาวกัญญาพัชร ร่วมรัตนตรัย 

นางสาวไพลิน ต้ังสุนทรวิวัฒน์

นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

27 25YMSW01144T การผลิตเจลปรับอากาศโดยใช้วัตถุดิบจากเปลือก

ส้มโอ

วัสดุศาสตร์ นายปกป้อง สท้านวงศ์ 

นางสาวฐิมาภรณ์ ศิริรัตน์ 

นายปรเมศวร์ แสงแก้วสุข

นางสาวดวงแข ศรีคุณ 

ผศ.ดร.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

28 25YMSW01670T ชุดตรวจฟอสเฟตจากน้้าลายด้วยข้ัวไฟฟ้าพิมพ์

สกรีนดัดแปรเพ่ือคัดกรองความเส่ียงโรคไตเร้ือรัง

วัสดุศาสตร์ นางสาวหฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ 

นางสาวกัลยกร เฮงจิตตระกูล 

นางสาวเบญจวรรณ พฤทธิพัฒนพงศ์

นางสาวจตุภรณ์ สวัสด์ิรักษา 

นายภูมิเดช พู่ทองค้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

29 25YBIW01131T ผลของความเข้มข้นและรูปแบบการปลดปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ส้าหรับการผลิตไข่น้้า (Wolffia

 globosa (Roxb.) Hartog & Plas.) เพ่ือเป็น

ระบบสนับสนุนชีวิตโดยการหมุนเวียนเชิงชีวภาพ

บนอวกาศ

ชีววิทยา นายพีรวิชญ์ องคน้้าทิพย์

นายกวินภพ จันเจือ 

นายอมรฤทธ์ิ ศิริค้า

ดร. โอภาส พระเทพ 

นายทัฏพงศ์ ตุลยานนท์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

30 25YBIW01444T การใช้ไคโตซานเพ่ิมการผลิตสาร Bacoside จาก

พรมมิในหลอดทดลอง

ชีววิทยา นายภูเบศ แจ้งศรีเสริฐ 

นายธีรทัต วีระเศรษฐ์ศิริ 

นายณชพล พลเย่ียม

ดร. โอภาส พระเทพ 

นายพณิช บุญสนองชีพ

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

31 25YBIW01571T ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพ้ืนบ้าน 4 ชนิด

ท่ีมีผลต่อระดับความเครียดคงทนของยีสต์ภายใต้

สภาวะการหมักแอลกอฮอล์ด้วยน้้าตาลโตนดจาก

จังหวัดเพชรบุรี

ชีววิทยา นายชัชพล พระอินทร์ 

นางสาวนรมน สงฆ์สาวก 

นายพชรวัฒน์ อินทร์ปรุง

นายสุขธนัท พรมจิต เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันตก มหาวทิยาลัยศลิปากร 5/6



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด ผลกำรแข่งขัน

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก จ ำนวน 15 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคตะวันตก รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคตะวันตก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 9 ผลงำน

32 25YCHW00370T เซลลูโลสไฮโดรเจลจากมูลช้างและประสิทธิภาพใน

การต้านจุลชีพ

เคมี นางสาวอรกมล ชาวบ้านเกาะ 

นางสาวกุลนันท์ ยางสูง 

นางสาวทิพย์ผกา ณ สงขลา

นางสาวรัชฎา บุญเต็ม สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

33 25YCHW00714T การผลิตพลาสติกชีวภาพจากขยะอุตสาหกรรม

อาหารทะเลในชุมชน

เคมี นางสาวศิริมา บุญแท้ 

นางสาวพัชราภา จิตระวัง 

นางสาวจิตติมาภรณ์ สดช่ืน

ดร. พันธ์ศักด์ิ กล้่ากล่อมจิตร นางสาว

โชติรส เรวัตรอติกร

หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

34 25YCHW01002T การพัฒนายาแอสไพรินประเภทแผ่นแปะโดยใช้

อนุภาคเงินนาโนเพ่ือบอกปริมาณยา

เคมี นายสรวิศ ก่อกิจกุศล

นายสิรภพ ก้าแหงคุมพล 

นายธนภัทร จารุพันธ์ุ

นายณรงค์ศักด์ิ ขุนรักษา มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

35 25YCHW01154T การผลิตกรดซักซินิกโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของ

เฟอร์ฟูรัลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเคร่ือง

ปฏิกรณ์แบบเบดคงท่ีบรรจุด้วยเรซินแลกเปล่ียน

ไอออนบวก

เคมี นายอภิวิชญ์ บุญคง 

นางสาวอาริสา จันต๊ะหล้า

นางสาวดวงแข ศรีคุณ

รศ.ดร.เอกสิทธ์ิ สมสุข

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

36 25YCHW01217T การยับย้ัง Amyloid Beta - Plaques ในผู้ป่วย 

โรคอัลไซเมอร์  จากสารสกัดฟีนอลิกในต้นอ่อน 

และเมล็ดของถ่ัวแดง

เคมี นายธนกร ชวนเจริญธนกุล

นายสิรภพ มุสิกวัตร

นางสาวสุชญา ศรีอุดม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

37 25YCSW01467T การจัดการจุดพักขยะด้วย P-median model คอมพิวเตอร์ นายธิติพันธ์ เทพสุทิน 

นายพีรพัฒน์ โตวัฒน์นิมิต

นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธ์ุ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

38 25YEVW00883T การศึกษาเฉดสีจากพืชท้องถ่ิน วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวธนัชญา สรรเพชญ

นางสาวอภิสรา กาวิกุล 

นางสาวเกวลิน กลักวงศ์

นางสาวพัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล 

นางสุพรรณี เช้ือนุ่น

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

39 25YEVW01201T ประสิทธิภาพของยางมะม่วงในการละลายโฟมพอ

ลิสไตรีน

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายอิทธิพงศ์ ชุติจิตวิทยา

นางสาวสุรีย์นิภา บุญทรง 

นางสาวสุนิสา รอดธานี

นายสุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค) ภาคตะวันตก มหาวทิยาลัยศลิปากร 6/6


