
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

1 25YBIC00062T การพัฒนาชุดตรวจปริมาณ Prostate cancer 

antigen 3 (PCA3) ด้วยเทคนิค Nucleic Acid 

Hybridization ในปัสสาวะเพ่ือท านายความเส่ียง

ของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ชีววิทยา นายธนบดี เกษียร

นางสาวอรินทร บุญมาศ

นายขุนทอง คล้ายทอง

ดร. มงคล พงษ์สุชาติ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

2 25YBIC00371 เพปไทด์ต้านจุลชีพชนิดใหม่จากพิษจากแตนเบียน

ไทยเพ่ือยับย้ังเช้ือก่อโรคเห่ียวเขียวในพืชเศรษฐกิจ

ชีววิทยา นางสาววรฤทัย พ่ึงชาญชัยกุล นางบัณฑิกา บุทเชอร์ 

ดร. อลิสา วังใน

ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

3 25YBIC00538T ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแลค

โตบาซิลลัสต่อกระบวนการฟ้ืนฟูแร่ธาตุของแผ่นไฮ

ดรอกซีอะพาไทต์ท่ีเคลือบด้วยไบโอฟิล์ม

ชีววิทยา นายภูวิศ เจริญพานิช

นายเตชสิทธ์ิ ศรีนุติทรัพย์

นายธนศานต์ นิลสุ ก าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

4 25YBIC00854T คุณสมบัติของสารสกัดจากใบบัวบกในการป้องกัน

การเส่ือมสภาพทางระบบประสาทท่ีเกิดจากสาร

โทลูอีนในสัตว์ทดลอง C. elegans

ชีววิทยา นายภัทรดนย์ ล้ีโรจนาประภา

นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี

นางสาวธนวรรณ ล้ีบุญงาม 

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

5 25YCHC00305T นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บอนุภาคนา

โนแม่เหล็กส าหรับน าเอนไซม์ไลเปสกลับมาใช้ใหม่

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยแรงดึงดูดทาง

ไฟฟ้าสถิต

เคมี นางสาวพรปวีณ์ ข าวงษ์

นายเพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ

นายขุนทอง คล้ายทอง 

นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

6 25YCHC00889 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลล่ีจากสารสกัดฟ้าทะลาย

โจรส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีมีภาวะกลืนล าบาก

เคมี นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ นายดุสิต อธินุวัฒน์

นางสาวกานต์มณี สุขเกษม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 1/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

7 25YCHC00981T การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและไน

ไตรต์ด้วย RGB Sensor

เคมี นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

นายศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

นายอาจอง ขาวเธียร

นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

8 25YCSC01239T การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือตรวจหาเช้ือไมโค

แบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (M. tuberculosis) 

จากการตรวจเสมหะด้วยวิธี AFB

คอมพิวเตอร์ นายปัณณธร ขุนโหร

นายปีระกา พวงทอง

นายวิเชียร ดอนเเรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ชลบุรี

ชลบุรี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

9 25YCSC01372 A Novel Method to Measure and Increase 

Students' Understanding Through 

Electroencephalogram and Natural 

Language Processing

คอมพิวเตอร์ นางสาวภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ นายตะวัน แวงโสธรณ์ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

10 25YENC00100T ระบบทุ่นคาดการณ์การรุกของน้ าเค็มและน้ าหลาก

ผ่านระบบศูนย์ควบคุมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

วิศวกรรมศาสตร์ นายวศพล อุ่นเรือน

นายปวริศร์ ชยาวิวัฒน์กุล

นายอดิเรก พิทักษ์ 

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

11 25YENC01476T รถส ารวจอัจฉริยะ เพ่ือศึกษาระบบ  IoT และ 

ปัญญาประดิษฐ์ ในการส ารวจเชิงภูมิศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ นายเปรมวิทย์ เกตุแก้ว

นายพีรกานต์ ยู 

นางสาวไอริณ อินทรทัต

นางสาวปัทมาพร ณ น่าน 

นางสาวนันทา ศรีเเก้ว

ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

12 25YEVC00169T การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่าด้วย

วัสดุปลูกทางอากาศ เลียนแบบโครงสร้างผล

น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน

นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์ 

นายนฤพัฒน์ ยาใจ

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

13 25YIFC00068T การปรับปรุงแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกเพ่ือ

ท านายการเสริมฤทธ์ิของยาคู่ผสมส าหรับรักษา

โรคมะเร็งโดยอาศัยข้อมูลโครงสร้างโมเลกุลยาและ

พหุโอมิกส์

สหสาขา นายติสรณ์ ณ พัทลุง

นายเมธิน โฆษิตชุติมา 

นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

นายธนศานต์ นิลสุ

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

14 25YIFC00435T แนวทางผสมผสานเพ่ือการค้นหาตัวบ่งช้ีทาง

ชีวภาพ และการใช้แบบจ าลองปัญญาประดิษฐ์เชิง

ลึกในการท านายต้นก าเนิดของมะเร็งจากข้อมูลการ

เติมหมู่เมทิลของสายดีเอ็นเอ

สหสาขา นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์

นายกษิด์ิเดช อ้ิวศรีสกุล

นายพิษณุ จันทรเสวต

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

15 25YMAC00616T เทคนิคการตอบเชิงสุ่มส าหรับแบบสอบถามท่ีมี

ระดับและวิธีเล่ือนเชิงเส้นท่ีดีท่ีสุด

คณิตศาสตร์ นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย

นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ 

นายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักด์ิ

นายวสนนท์ พงษ์สวัสด์ิ 

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

16 25YMSC00272T การพัฒนาพอลิแลคติคแอซิดและไคโตซานส าหรับ

ใช้เป็นโครงร่างเล้ียงเซลล์ในวิศวกรรมเน้ือเย่ือ

หมอนรองเข่า

วัสดุศาสตร์ นางสาวจิรกานต์ รักสกุลพิวัฒน์

นางสาวปาลิกา สุขภัทราภิรมย์ 

นางสาวอธิชา เฉิดพันธ์ุ

ผศ.พญ. ดร. ปิยาอร น าไพศาล 

นายราชสิทธ์ิ จีนแช่ม

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

17 25YMSC00521 วัสดุสองมิติกราฟีนส าหรับเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูงเพ่ือการตรวจวัดโรคอุบัติใหม่และ

อุบัติซ้ า

วัสดุศาสตร์ นางสาวสิริรดา เตือนตรานนท์ นางกวิสรา ศรีศักดา 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

18 25YPEC00547T การศึกษากฎการเย็นตัวของนิวตันกับของไหลแบบ

นอนนิวโตเนียนโดยอาศัยแคลคูลัสเชิงเศษส่วน

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

นายพีรกร ตรีจักรขจร

นายเกรียงกมล สว่างศรี 

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

19 25YPEC00693T การศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

ภายใต้กระแสวนในระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้

โปรแกรมจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล LAMMPS

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

นายนพรุจ สอดศรี

นายอดิศวร์ เกตุอุบล

นายณัฐวินทร์ โช

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ชนะเลิศระดับภูมิภาค 

ได้รับทุน 9,000 บาท

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 3/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

20 25YENC00752T เคร่ืองปาดไขมันอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ นายบุญวัตร แก้วรัตนปัทมา

นายณัฐชกฤติ ทองระย้า 

นายสาละวิน สมุทร

นางสาวนิชาภา พัฒน์วิชัยโชติ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

21 25YEVC00607T การเพ่ิมประสิทธิภาพการทนน้ าของบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพรักษ์โลกต้านแบคทีเรียจากเปลือก

ทุเรียน พร้อมตัวช้ีวัดความสดของอาหารสด

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาววิชญาพร วุฒิภาพ

นางสาวธันยนันท์ พูนบันดาลสิน

นางสาวจันทร์จิรา มณีสาร ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

22 25YIFC00467T ระบบการคัดกรองลูกกุ้งคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม

ปัญญาประดิษฐ์เพ่ืออุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ้ง

ขาวแวนนาไม

สหสาขา นายปฏิพนธ์ ติยะปัญจนิตย์

นายทินภัทร เสียมไหม

นายขุนทอง คล้ายทอง

นางสาวณัฏฐินี ม่ันคงวงศ์ศิริ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

23 25YIFC00666 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก ในการตรวจจับ

ข้อบกพร่องของการอ่านออกเสียง เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ส าหรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกออก

เสียงภาษาไทย

สหสาขา นายนิธิวัฒน์ สิริรัตนชัยกุล นายโกญจนาท คูณพูล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

24 25YMAC00505T วิธีการตรวจจับจุดเปล่ียนแบบเบย์แบบไม่อิง

พารามิเตอร์

คณิตศาสตร์ นายกฤตกร หอมสุด

นายนฤสรณ์ ปราบพล

นางสาวธนพร ธโนดมเดช

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

25 25YMSC00998T โคคูนเทียมหุ้มก้านดอกไม้ส าหรับยืดอายุดอกไม้

หลังการเก็บเก่ียว

วัสดุศาสตร์ นางสาวศศิกานต์ ทองสวด

นายณัทกร ไทยนาภา 

นางสาวรัตนาพร พงษ์พันธ์

นางสาวพัชรารัตน์ บัณฑูร พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 4/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

26 25YPEC00673T การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของรูปทรง

เรขาคณิตเเละการจัดเรียงของรูปทรงเรขาคณิตใน

ระบบท่ีถูกส่ัน ต่อเเรงขับเคล่ือนระบบเน่ืองจาก 

Acoustic Streaming

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายเวโรจน์ บุญราช

นายกรกฤต ต้นพงษ์พันธ์

ดร. ปริญญา ศิริมาจันทร์ ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

27 25YPEC00987T การพัฒนาเซนเซอร์วัดค่าความโค้งงอโดยใช้ยาง

ฟองน้ าเคลือบด้วยรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นางสาวต้นข้าว ต่ายใหญ่เท่ียง

นางสาวนภัสวรรณ ภะวะ

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

28 25YBIC00282T การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดประเภทโปรตีน

จากพืชวงศ์ Fabaceae ในการยับย้ังเซลล์มะเร็งตับ

 Hep G2

ชีววิทยา นายเกียรติภูมินทร์ น้ าใจเกิดกุล

นายปฐมพงศ์ ไตรรัตนาพรกุล

นายขุนทอง คล้ายทอง

นายปราโมทย์ ช านาญปืน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

29 25YBIC00678T การหาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการ

เจริญเติบโตของเน้ือเย่ือต้นบอนสีในหลอดทดลอง

ชีววิทยา นายณัฐฐาดล พงศ์เจริญตระกูล

นายสิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย 

นายชนมภูมิ ชัยศรีสวัสด์ิสุข 

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

30 25YBIC00745 ไข่เทียมของผีเส้ือร่วมกับสารสกัดจากพืชวงศ์ 

Asteraceae ในการควบคุมการวางไข่  การฟัก

ออกเป็นตัวของไข่ และหนอนผีเส้ือกินใบมะนาว 

Papilio demoleus Linnaeus.

ชีววิทยา ด.ช. ซาย นน เลิน นายวรพจน์ จูเภา

นางสาวพัชรินทร์ เทียมสุวรรณ

พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

31 25YBIC00751T การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดท่ีได้จากเมล็ด

มะละกอพันธ์ุแขกด าดิบในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Streptococcus mutans ซ่ึงเป็นสาเหตุของการ

เกิดโรคฟันผุ เพ่ือพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบฟัน

ส าหรับป้องกันฟันผุ

ชีววิทยา นางสาวดากานดา เรืองเดชอนันต์

นางสาวสัตตบงกช อ่อนหวาน

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 5/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

32 25YCHC00405T การสังเคราะห์ Nitrogen-doped Carbon dots 

จากเปลือกกล้วยโดยใช้ไมโครเวฟเพ่ือใช้ในการ

ตรวจจับโลหะหนัก

เคมี นายดุลยพัฒน์ พรพนาวัลย์

นางสาวพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต 

นางสาวประสงค์พร เรืองพีระศิริ ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

33 25YCHC00449T การเตรียมไมโครแคปซูลหุ้มน้ ามันหอมระเหยเจอเร

เนียมเพ่ือประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ส

ครับผิว

เคมี นายยศวัฒน์ สโรจอัครนันท์ 

นายพิทยนันท์ เทียนเจริญ

นายขุนทอง คล้ายทอง 

นายอมร ไชยสัตย์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

34 25YCHC00575T การพัฒนาเซนเซอร์กระดาษคาร์บอน

ควอนตัมดอทจากเห็ดส าหรับใช้ตรวจจับไอออน

เหล็ก

เคมี นางสาวกชกร คล่องเเคล่ว

นางสาวแพรพลอย เกียรติสุขศรี 

นางสาวบุญญารักษ์ ภิรมย์แก้ว

นางสาวกนกอร เวชกรณ์ 

ดร. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

35 25YCSC00407 ระบบวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยใช้

โครงข่ายประสาทเทียมและการคัดเลือกฟีเจอร์

คอมพิวเตอร์ นายธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม นายธีรวิทย์ วิไลประสิทธ์ิพร 

นายพัฒนพันธ์ สิงห์สวัสด์ิ

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

36 25YCSC00731 การพัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียโดยใช้

โมเดลการเรียนรู้ของเคร่ือง: กรณีศึกษาการจัด

ประเภทความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ในเว็บไซต์

แบ่งปันวิดีโอ

คอมพิวเตอร์ นางสาวพิมพ์มาดา จิระวัธน์ นายพนา สาระยาม 

ดร. อัครวุฒิ ตาคม

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ลพบุรี

ลพบุรี เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

37 25YCSC00857 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองในการ

ตรวจจับสิว

คอมพิวเตอร์ นายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

38 25YCSC01408 การตรวจจับการกะพริบตาโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

และเรดาร์ FMCW

คอมพิวเตอร์ นายภูมิ พันธ์ุเพ็ง นายณกรณ์ ข าชัยสีเมฆ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 6/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

39 25YENC01302T กล่องรับพัสดุอัจฉริยะส าหรับชีวิตคนยุคใหม่ด้วย

เทคโนโลยี 5G

วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวณภัทร กฤษณวงษ์หงษ์

นางสาวณิชกานต์ วัชรเสวี 

นางสาวพุฒิพร ถ้ าทอง

นางสาวพนิกาญจน์ เกตุแก้ว 

ผศ.ดร. ภูณิศรา ล้ิมนนทกุล

จิตรลดา กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

40 25YIFC00419T ผลของรา Trichoderma sp. ท่ีเล้ียงร่วมกับไซยา

โนแบคทีเรีย Nostoc sp. ต่อการเจริญและการ

ป้องกันโรคในผักบุ้งจีน Ipomoea aquatica

สหสาขา นางสาวกวินนาถ น่วมด้วง

นายกฤตภาส ธงชัยชยากร 

นางสาวสิรินดา ราชวงศ์

นางสุเปญญา จิตตพันธ์

นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย์

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

41 25YIFC00644T การศึกษาศักยภาพในการแทนท่ีฮีโมโกลบินใน

มนุษย์ด้วยฮีโมโกลบินในพืชโดยวิธีการทาง

ชีวสารสนเทศ

สหสาขา นางสาวอาคิรา ถามะพันธ์

นางสาวดาวิกา มงคลรัตนอารี

นายณัฐวัชร โตสัจจะ 

นายกฤตนัย ตรีสกุลวัฒนา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

42 25YMAC01328T ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของ n เหล่ียมด้านเท่า

มุมเท่า,วงกลมเเละทรงกลม ท่ีเกิดจากกลไกโฮเบอร์

เเมน  2 มิติ เเละ 3 มิติ ท่ีมีจุดยอด n จุด เเละ

ความยาวด้านประกอบมุมยอด l หน่วย

คณิตศาสตร์ นางสาวธนพร น่วมนุ่ม

นางสาวธนภัทร จ่ันนพรัตน์ 

นายกันตพัฒน์ ชุนหคาม

นายเอกพงษ์ โตชัยศรี สตรีอ่างทอง อ่างทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

43 25YMSC00433T การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กด้วยสารแอน

โทไซยานินจากเบอร์ร่ีชนิดต่าง ๆ เพ่ือทดสอบผลต่อ

เซลล์ส่ิงมีชีวิต

วัสดุศาสตร์ นายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ

นางสาวลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน 

นางสาวชนาภา มานะการ

รศ.ดร. สุภกร บุญยืน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

44 25YMSC00434 การศึกษาและพัฒนาแผ่นคลุมโรงเรือนปลูกพืช

ประสิทธิภาพสูงจากอนุภาคนาโน N-GQDs 

ส าหรับประยุกต์ใช้ในการให้แสงในความยาวคล่ืนท่ี

จ าเพาะแก่ไมโครกรีน

วัสดุศาสตร์ นางสาวสิริยา เมฆทวีพงศ์ นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 7/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

45 25YMSC00603T การศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจลจาก

ผักตบชวาร่วมกับข้ีเถ้าแกลบโดยมียางพาราเป็นตัว

ประสานในการปรับความเหมาะสมของธาตุหลักใน

ดิน

วัสดุศาสตร์ นายผลิตโชค อรรถจินดา

นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์

นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

46 25YMSC00645T อิทธิพลของฟิล์มคลุมดินเซลลูโลสจากผักตบชวา

และธูปฤๅษีท่ีส่งผลต่อการลดการระเหยของน้ า 

การควบคุมวัชพืช และการแตกยอดใหม่ของต้นฟ้า

ทะลายโจร

วัสดุศาสตร์ นางสาวธัญญาเรศ ทรงประสิทธ์ิ

นางสาวอภิญญา นาคเนียม

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

47 25YMSC00847T ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าเร็จรูปจากเส้นใยไผ่โดยใช้ไฮโดรเจ

ลจากเปลือกกล้วยหักมุกเป็นตัวดูดซับส าหรับ

ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาการกล้ันปัสสาวะไม่อยู่

วัสดุศาสตร์ นายณัชพล นิมิตนนท์

นางสาวณัฏฐนิจ ตรีวิจิตรไพศาล 

นางสาวภัทรธีรา สิมสวัสด์ิ

นายวิษณุ สุปันดี โรงเรียดรุณสิกขาลัย (โครงการ 

วมว.)

กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

48 25YMSC01073T การพัฒนาผนังยางธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติในการ

ป้องกันรังสีเอกซ์ โดยใช้สารตัวเติมเป็นแบเรียม

ซัลเฟตเพ่ือประยุกต์ใช้ในห้องรังสี

วัสดุศาสตร์ นางสาวณภัทร บัวพา

นางสาวสุจินันท์ นบน้อยเสรีวงศ์

นางสาวช่อรัก วงศ์สวรรค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

49 25YPEC00705T การศึกษาผลกระทบของศักย์สนามท่ีเกิดจากคล่ืน

เสียงท่ีมีต่อคุณสมบัติทวิภาคคล่ืนและอนุภาคของ

เม็ดโฟม

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นางสาวพัชรกันย์ อิสสระยางกูล

นายธนกฤต ไตรวุฒิ

ดร. ปริญญา ศิริมาจันทร์ 

นายเกรียงกมล สว่างศรี

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

50 25YPEC00895T การเปรียบเทียบคล่ืนความโน้มถ่วงท่ีเกิดข้ึนจาก

ระบบหลุมด าคู่กับคล่ืนแบบหมุนท่ีเกิดข้ึนจากการ

เคล่ือนท่ีของก้อนมวลบนผืนผ้าสแปนเด็กซ์

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายคณิศร สว่างไสว 

นายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ 

นางสาวเปมิกา ฟง

ดร. ปริญญา ศิริมาจันทร์

นายมิญช์ เมธีสุวกุล

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 8/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

51 25YPEC00924T การพัฒนาเทคนิคการวัดความหนืดของของเหลว 

ด้วยปรากฏการณ์การกระดอนของหยดของเหลว

บนผิวของเหลวส่ัน (Bouncing droplet)

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์

นายภพสุข สุเมธเชิงปรัชญา

นายเกรียงกมล สว่างศรี

ดร. ปริญญา ศิริมาจันทร์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

52 25YPEC01548T การศึกษาสารเคลือบโซลาร์เซลล์แบบไวแสงจากสี

ย้อมธรรมชาติของมะเม่า

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นางสาวสุภัชญา โสภณภิรมย์

นางสาวธัญพิชชา คงเมือง

นางสาวปราณี เพ็ชรนอก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ชลบุรี

ชลบุรี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

53 25YBIC00095T การศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือ 

Streptococcus mutans จาก Lactobacillus 

paracasei และสารสกัดจากฝางเพ่ือน าไปพัฒนา

ต่อเป็นผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปาก

ชีววิทยา นางสาวกชกร พุ่มสุข 

นางสาวกชพร เสือนาค

นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

54 25YBIC00123T การผลิตปุ่ยอินทรีคุณภาพสูงโดยใช้แอคติโนมัยสีท 

ยับย้ังเช่ือรา Bipolaris Oryzae ก่อโรคใบจุดสี

น้ าตาลในข้าวเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี

ชีววิทยา ด.ช. ก้องภพ กวยานนท์ 

นายณภัทร หลากสุขถม

นายวิษณุ เล้ียงอ านวย 

นางสาวฐิติมา ละอองฐิติรัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

55 25YBIC00420T ความหลากหลายทางพันธุกรรมและฤทธ์ิต้าน

แบคทีเรียของสารสกัดส าคัญ จากใบจามจุรี 

(Samanea saman (Jacq.) Merr.) ใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีววิทยา นางสาวธัญภัส ไตรวิทยากร

นายฐาน มีลาภอุดมชัย

นางภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 

นายภูชิต โนนจุ้ย

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

56 25YBIC00605T การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัด

เปลือกมังคุด ขม้ินชัน และไพล ในแผ่นแปะสิว

เซลลูโลสชีวภาพเพ่ือช่วยยับย้ังเช้ือแบคทีเรียท่ีมีผล

ต่อการเกิดสิว

ชีววิทยา นายนนทกร ศรีศักดาราษฎร์

นางสาววรกมล พันธ์มณี

นางสาวทิชากร สัตย์จริง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 9/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

57 25YBIC00715T การวิเคราะห์การเจริญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์

ในโยเกิร์ตรสธรรมชาติโดยใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ชีววิทยา ด.ญ. ธารทิพย์ วรรณส าเริง 

นางสาวเบญสิร์ยา ทองผุด 

นางสาวสกุลธิดา หงษ์ทอง

นางสาวชุลีพร ศรีพิทักษ์ 

นางสาวฉัตรฑริกา มีชัย

มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

58 25YBIC00934 การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีและโครงสร้างของ

เอนไซม์จีซิกพีดีท่ีมีการกลายพันธ์ุชนิดต่าง ๆ

ชีววิทยา นางสาวจิรัชญา ศรีนภาวงศ์ นางอุษา บุญยืน 

นางสาวอุษณีย์ อาจาระศิริกุล

สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

59 25YBIC01680T การศึกษาประสิทธิการดูดซับไอออนเกลือของแผ่น

ฟองน้ าจากเส้นใยใบกล้วยและฟางข้าวผสมกับผง

ถ่านชีวภาพ เพ่ือแก้ไขการใช้น้ าจืดท่ีระดับความเค็ม

เพ่ิมสูงข้ึนต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชีววิทยา นางสาวชุติกาญจน์ เต็กเกล็ด

นายชยธร ทรัพย์สุริต

นายนิติภูมิ ดวงจันทร์

นายชัยยศ นุ่มกล่ิน ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

60 25YCHC00075T การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจลายน้ิวมือแฝงอย่าง

ง่ายในระดับ small scale ด้วย Small Particle 

Reagent ร่วมกับวัสดุเรืองแสงคาร์บอนดอทจาก

สารธรรมชาติ

เคมี นายชนาธิป อมรธรรมสถิต

นายกมลวิช กาญจนทวีลาภ

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

61 25YCHC00297T การเพ่ิมอัตราการถ่ายเทอิเล็กตรอนบนพ้ืนผิวเร่ง

ปฎิกิริยาของ Cu2O-TiO2 ด้วยการฝังเสาอากาศ

นาโนของทองท่ีมีคุณสมบัติทางพลาสมอน

เคมี นายแทนชนม์ บุญครอง

นางสาวยมลภัทร จีนภักดี

ดร. ยุติชัย ประทีปะเสน ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

62 25YCHC00464T การพัฒนาข้ัวไฟฟ้าเคมีส าหรับการเปล่ียนน้ าทะเล

เป็นน้ าท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน

ด้วยกล่องแบบพกพา

เคมี นางสาวญาณิศา สว่างสินธ์ุ

นายอชิตพล โพธ์ิทอง 

นางสาวปริยากร ต้ังวิไลเสถียร

นางสาวประสงค์พร เรืองพีระศิริ ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

63 25YCHC00726T เซนเซอร์กระดาษตรวจวัดปริมาณยาฆ่าแมลงกลุ่ม

ออแกโนฟอสเฟตแบบพกพา

เคมี นางสาวสิรัชชา บุญศักด์ิดี 

นางสาวกษมาภรณ์ สุตะภักด์ิ

นางสาวประสงค์พร เรืองพีระศิริ 

นายอับดุลฮาดี ยะโก๊ะ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 10/11



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 19 ผลงำน

หมำยเหตุ: ผลกำรตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหำกตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำผลงำนท่ีได้รับรำงวัลขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมกำรจะเพิกถอนผลกำรตัดสินและเรียกคืนรำงวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

และรำยช่ือโครงงำนรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภำค กลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 29 ผลงำน

ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสำนงำนภำคกลำงและภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รอบน ำเสนอผลงำน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภำค)

รำยช่ือโครงงำนรำงวัลชนะเลิศระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก และได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บำท จ ำนวน 19 ผลงำน

64 25YCHC00892T การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วย

เอนไซม์กลูโคสออกซิเดสตรึงด้วยพันธะโคเวเลนต์

กับเจลาติน/เซอีน/ปรัชเซียนบลูบนพ้ืนผิวเซนเซอร์

เคมี นางสาวสุรภา ปัญจภักดี

นางสาวอัย โยชิโมโต 

นางสาวบุรพร เรืองแจ่ม

นางสาวอาจรีย์ ธิราช 

Professor Dr. Albert Schulte

ก าเนิดวิทย์ ระยอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

65 25YCSC00683T การสร้างโมเดลการพยากรณ์โอกาสการเกิดน้ า

ท่วมบนท้องถนนในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองการ

สัญจรในชีวิตประจ าวันโดยใช้อัลกอริทึม 

K-Nearest Neighbors

คอมพิวเตอร์ นายวงศ์ไกรวิชชญ์ ช่ืนชมภู

นายเดชานนท์ ม่านมูล 

นายนนทพัทธ์ ชะนะมา

นางสาววรงรอง ศรีศิริรุ่ง สาธิตสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

นนทบุรี เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

66 25YCSC0805 การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของเคร่ือง

ในการตรวจจับข่าวลวง

คอมพิวเตอร์ นายคุณานนต์ ประสานศิลป์ นายพัฒนพันธ์ สิงห์สวัสด์ิ

นางสาวสุพรรณี สุภีรัตน์

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

67 25YENC00396T เครือข่ายหุ่นยนต์อัจฉริยะเพ่ือการส ารวจ วิเคราะห์ฺ

 และประเมินสภาพแวดล้อมทางชีวภาพในคูคลอง

และแหล่งน้ าจืด

วิศวกรรมศาสตร์ นายวศิน แสงนิยม

นายจิรวัฒน์ กุลโชติ 

นายภูมิรพี ถาวรสุข

นางสาวนัทชาริน อาษาธง

นางสาวสิริพร ปิยะพันธ์

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับภูมิภาค

ประกาศผลการตัดสนิโครงการการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบน าเสนอผลงาน (รอบชงิชนะเลศิระดับภมูภิาค)ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 11/11


