
ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

1 25YBIC00062T การพัฒนาชุดตรวจปริมาณ Prostate cancer 

antigen 3 (PCA3) ด้วยเทคนิค Nucleic Acid

 Hybridization ในปัสสาวะเพ่ือท านายความ

เส่ียงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ชีววิทยา นายธนบดี เกษียร

นางสาวอรินทร บุญมาศ

นายขุนทอง คล้ายทอง

ดร. มงคล พงษ์สุชาติ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี ภาคกลางและภาคตะวันออก

2 25YBIC00371 เพปไทด์ต้านจุลชีพชนิดใหม่จากพิษจากแตน

เบียนไทยเพ่ือยับย้ังเช้ือก่อโรคเห่ียวเขียวในพืช

เศรษฐกิจ

ชีววิทยา นางสาววรฤทัย พ่ึงชาญชัยกุล นางบัณฑิกา บุทเชอร์ 

ดร. อลิสา วังใน

ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

3 25YBIC00538T ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจาก

แลคโตบาซิลลัสต่อกระบวนการฟ้ืนฟูแร่ธาตุของ

แผ่นไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีเคลือบด้วยไบโอฟิล์ม

ชีววิทยา นายภูวิศ เจริญพานิช

นายเตชสิทธ์ิ ศรีนุติทรัพย์

นายธนศานต์ นิลสุ ก าเนิดวิทย์ ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันออก

4 25YBIC00854T คุณสมบัติของสารสกัดจากใบบัวบกในการ

ป้องกันการเส่ือมสภาพทางระบบประสาทท่ีเกิด

จากสารโทลูอีนในสัตว์ทดลอง C. elegans

ชีววิทยา นายภัทรดนย์ ล้ีโรจนาประภา

นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี

นางสาวธนวรรณ ล้ีบุญงาม 

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันออก

5 25YBIE01207T การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพ่ิมปริมาณ

การผลิตแตนเบียนAnagyrus Lopeziในการ

เบียนเพล้ียแป้งมันส าปะหลังสีชมพูและเสริม

ประสิทธิภาพการเบียนด้วยการกระตุ้น

พฤติกรรมการเบียน

ชีววิทยา นางสาวมนปริยา นันทพล 

นางสาวอภิญญา นุชพุ่ม

นายภคพล เนตรทิพย์

นายวีรยุทธ ทองแดง กัลยาณวัตร ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

6 25YBIE01234T การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์

ขิง(Zingiberaceae)ผสมเจลาตินจากเกล็ดปลา

นิล ท่ีมีผลต่อการยับย้ังการเกิดโรคแอนแทรค

โนสและช่วยยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

ชีววิทยา นายชัยธวัช ก้านอินทร์ 

นางสาวชุติกาญจน์ หวังผล

นางสาวขัตติยา วรุณพงษ์

นายภูวนัย ดอกไธสง

นางสาวเตือนใจ แสนกล้า

จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 1/10
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7 25YBIN01295T นวัตกรรมแท่งเล้ียงแมลงคร่ังเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

คร่ังและลดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจท่ีใช้

เล้ียงแมลงคร่ัง

ชีววิทยา นายวรฤทธ์ิ สุยาละ

นายวรากร ธรรมวงค์

นางสาวณัฐณิชา ปัญญาอ่ินแก้ว

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย ภาคเหนือ

8 25YBIS00517T แผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสท าความสะอาดมือท่ีมี

สารสกัดดอกไม้ต้านเช้ือแบคทีเรีย

ชีววิทยา นายมูฮ าหมัดอันวา หะยีเจะเฮง

นายอัซมีน ศุภศิริ

นางสาวสมรักษ์ พันธ์ผล

นางสาววีรยา คุ้มเมือง

สาธิตวิทยาการอิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี ภาคใต้

9 25YBIS00713T การศึกษาสมบัติพรีไบโอติกเบ้ืองต้นของเห็ดเเค

รงเเละเห็ดเสม็ด

ชีววิทยา นายนะบีล พันธ์ุฉลาด

นายฮัซซัน นราธิปสกุล

นางสาวสมรักษ์ พันธ์ผล 

นางสาวจารุวรรณ มณีศรี

สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ภาคใต้

10 25YBIS01494T ผลของผลิตภัณฑ์ดูแลฟันเทียมแบบใหม่จากสาร

สกัดจากเปลือกกล้วยต่ออคริลิกเรซ่ินฐานฟัน

เทียมท่ีมีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย

ชีววิทยา นางสาวอริสรา เภอเกล้ียง

นางสาวพริริตา ชูศรี

นางสาวอุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์

ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ แก้วมณี

สาธิตวิทยาการอิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี ภาคใต้

11 25YBIU01719T การศึกษาสารสกัดหยาบจากต้นจามจุรีเพ่ือเพ่ิม

การติดสีและยับย้ังเช้ือราในผ้าฝ้าย

ชีววิทยา นางสาวสุนิศา ขันทอง

นางสาวภัทราพร นาใจดี 

นางสาวพิชชานันท์ เหน่ียวพันธ์

นายเจตณรงค์ ทาค าวงค์ 

นายจักฤษณ์ สุร าไพ

วารินช าราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

12 25YBIW00863T การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพท่ีมี

สารสกัดหยาบจากแก่นฝางเสนในการยับย้ังเช้ือ

แบคทีเรีย Escherichia coli ซ่ึงเป็นสาเหตุการ

เน่าเสียของหมูแท่งน่ิม

ชีววิทยา นายสิริดนย์ รังษีหิรัญรัตน์

นายนันทพัทธ์ พิทยาวงศ์อานนท์

นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

13 25YCHC00305T นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บ

อนุภาคนาโนแม่เหล็กส าหรับน าเอนไซม์ไลเปสก

ลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วย

แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต

เคมี นางสาวพรปวีณ์ ข าวงษ์

นายเพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ

นายขุนทอง คล้ายทอง 

นางปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี ภาคกลางและภาคตะวันออก
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14 25YCHC00889 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลล่ีจากสารสกัดฟ้า

ทะลายโจรส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีมีภาวะกลืน

ล าบาก

เคมี นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ นายดุสิต อธินุวัฒน์

นางสาวกานต์มณี สุขเกษม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

15 25YCHC00981T การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและ

ไนไตรต์ด้วย RGB Sensor

เคมี นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

นายศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

นายอาจอง ขาวเธียร

นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ภาคกลางและภาคตะวันออก

16 25YCHN01669T การแปรรูปด้วงสาคูเพ่ือผลิตภัณฑ์โปรตีนสุขภาพ เคมี นางสาวกนกวรรณ บรรเลงกลอง

นางสาวนาราภัทร พิทักษ์

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก ภาคเหนือ

17 25YCHN01676 การพัฒนาข้ัวไฟฟ้าของตัวเก็บประจุย่ิงยวดจาก

เส้นใยเซลลูโลสต้นกล้วยน้ าว้า

เคมี นายอติวิชญ์ วิชิตระกูลถาวร นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ ภาคเหนือ

18 25YCHU01255T ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ 

(แบบพกพา)

เคมี นางสาวมณีรัตน์ รงค์ทอง

นางสาววิภาวรรณ โคตะเพ็ชร 

นางสาวพัชรี สารรักษ์

นายชุมพล ชารีแสน 

นายณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

19 25YCHU01312T การหาปริมาณปรอทในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมบน

อุปกรณ์กระดาษเรืองแสงอย่างง่ายท่ีเคลือบด้วย

อนุภาคทองนาโน

เคมี นายณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์

นายชัยวัฒณ์ พาเจริญ

นายปุริม จารุจ ารัส ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

20 25YCHW00483T การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดการไหลในแนวระนาบ

ส าหรับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีจากน้ าลาย

เคมี นายณัฐชานนท์ รองเดช

นายกริชเพชร โคตรหลักค า

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ

นายสุดเขต ไชโย

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก
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21 25YCHW01223T แนวคิดใหม่แห่งวงการชีวเคมีทางการแพทย์: 

การตรวจสอบ DNA ของมะเร็งบนผิวเม็ดเลือด

แดงโดยใช้เลือดไก่เป็นแบบในการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่ี

รวดเร็ว

เคมี นายวงศกร มาลาลักษมี 

นางสาวมทินา บุญเต็ม 

นางสาวชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

รศ.ดร.นพ. ปีติ ธุวจิตต์

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

22 25YCSC01239T การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือตรวจหาเช้ือไมโค

แบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (M. tuberculosis) 

จากการตรวจเสมหะด้วยวิธี AFB

คอมพิวเตอร์ นายปัณณธร ขุนโหร

นายปีระกา พวงทอง

นายวิเชียร ดอนเเรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี ภาคกลางและภาคตะวันออก

23 25YCSC01372 A Novel Method to Measure and 

Increase Students' Understanding 

Through Electroencephalogram and 

Natural Language Processing

คอมพิวเตอร์ นางสาวภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ นายตะวัน แวงโสธรณ์ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

24 25YCSE01405T การพัฒนาระบบการวัดดัชนีมวลกายจากภาพ

ใบหน้า ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง

คอมพิวเตอร์ นายธนกฤต เมืองสุข 

นายปุณณวิช จันทรรวงทอง

นายภัควัฒน์ พันธ์ุตัน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

นายสุทธิพจน์ พรมตะพาน

สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

25 25YCSN01084T การพัฒนาระบบส ารวจแมลงศัตรูพืชตามแบบ

ชีววิธีผ่านการตรวจจับและวิเคราะห์ผ่านกล้อง

ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นายนันทวัฒน์ ณ.น่าน 

นายสิรวิชญ์ ต้ังตรงทรัพย์

นางสาวรวิสรา ศรีจันทร์

นายกฤติพงศ์ วชิรางกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคเหนือ

26 25YCSN01361T การพัฒนาวิธีการในการตรวจจับท่าภาษามือ

เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์

แปลภาษามือ

คอมพิวเตอร์ นายปภินวิช ตรีอินทอง

นายปรานต์ แดงสกุล

นายนรภัทร พรหมบุตร

นายสรพงษ์ สมสอน

นายสรวัฒน์ ยามสุข

วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ ภาคเหนือ

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 4/10



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

27 25YCSS01137T เคร่ืองค านวณเฉพาะทางเพ่ือการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ นายธัญพิสิษฐ เนาวประดิษฐ์

นางสาวชลธิชา ปูหยัง 

นางสาวสุพัตรา เหมพันธ์

นายประสิทธ์ิ สืบจักษะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ภาคใต้

28 25YCSU00562T เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับการค้นหา

ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพส าหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

ปอดโดยอาศัยข้อมูลพหุโอมิกส์

คอมพิวเตอร์ นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ

นายภูริเวศม์ เมธเมาลี

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

29 25YCSU01167T การทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงจากภาพถ่าย

โดยหลักการเมตริกซ์เกิดร่วมและวิธีการทาง

ปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นายปุญญพัฒน์ ผิวข า

นายวชิรวิชญ์ สุดชาฎา

นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ 

นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหาร

มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

30 25YCSW00657T การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดล transformer

 ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

คอมพิวเตอร์ นายกิตติชนม์ ชาวนาวิก 

นายธีร์ ครุพงศ์ 

นายภวิศ จตุวีรวงศ์

นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม 

นายทศพร แสงจ้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

31 25YENC00100T ระบบทุ่นคาดการณ์การรุกของน้ าเค็มและน้ า

หลากผ่านระบบศูนย์ควบคุมด้วยเทคโนโลยี

อวกาศ

วิศวกรรมศาสตร์ นายวศพล อุ่นเรือน

นายปวริศร์ ชยาวิวัฒน์กุล

นายอดิเรก พิทักษ์ 

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

32 25YENC01476T รถส ารวจอัจฉริยะ เพ่ือศึกษาระบบ  IoT และ 

ปัญญาประดิษฐ์ ในการส ารวจเชิงภูมิศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ นายเปรมวิทย์ เกตุแก้ว

นายพีรกานต์ ยู 

นางสาวไอริณ อินทรทัต

นางสาวปัทมาพร ณ น่าน 

นางสาวนันทา ศรีเเก้ว

ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ภาคกลางและภาคตะวันออก

33 25YENE00375T การพัฒนาเคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นของ

น้ ายางพารา

วิศวกรรมศาสตร์ นายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ 

นายณฐพล บับพาน

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

นางสาวรวิวรรณ กองมาศ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

34 25YENS00927T หุ่นยนต์พ่นยา วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวรอดิยะฮ์ อามะ

นางสาวนาเดีย สมาแอ 

นางสาวนูรฮาซานะห์ ปรียะ

นายศิริ เอียดตรง ตันหยงมัส นราธิวาส ภาคใต้

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 5/10



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

35 25YENS01612T ระบบเปิด-ปิดสแลนกรองแสงอัตโนมัติ เพ่ือลด

อุณหภูมิในโรงเรือนผักสลัด

วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวนูรีน เจ๊ะมะหมัด

นายฟาอีฟ เจ๊ะมะ 

นางสาวนิสรีน แวยะ

นายฟัยซอล เปาะแต สาธิตวิทยาการอิสลาม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัตตานี ภาคใต้

36 25YENU00274T ริสแบรนด์ SNQA วิศวกรรมศาสตร์ นางสาวศุภรัตน์ แก้วเสถียร

นางสาวบุญขวัญข้าว ศรีทัพไทย 

นายพงศกร ศรีวิชา

นางเสาวรจนี จันทวงค์ นางสาววิมล

สิริ ปังอุทา

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

37 25YENW01146T นวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจปริมาณแคลเซียม

จากเศษเล็บโดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงสีและ

การดูดกลืนเชิงแสงเพ่ือการประเมินภาวะสมดุล

แคลเซียมและความเส่ียงโรคกระดูก

วิศวกรรมศาสตร์ นายณภัทร ด่านชนะ 

นายธีรัตม์ สันติลินนท์ 

นายภัทรพล ใจเย็น

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

นายวีรวุฒิ เทียนขาว

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

38 25YEVC00169T การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่า

ด้วยวัสดุปลูกทางอากาศ เลียนแบบโครงสร้าง

ผลน้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน

นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์ 

นายนฤพัฒน์ ยาใจ

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ปทุมธานี ภาคกลางและภาคตะวันออก

39 25YEVN01756T การก าจัดสีย้อมจากน้ าท้ิงโรงงานย้อมผ้าหม้อ

ห้อม โดยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์

จากเปลือกทุเรียนและเปลือกแมคคาเดเมีย

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายจิรัฏฐ์ เอ้ืออภิสิทธ์ิวงศ์

นายธนกร ช่างเหล็ก

นายศิรสิทธ์ิ แนวพิชิต

นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ ภาคเหนือ

40 25YEVS01126T นวัตกรรมลดก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากการปลูกข้าว

แบบชุ่มน้ า

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวภัทรธิดา โพธ์ิกลาง

นางสาวมัชชาวีร์ สมฤดี 

นางสาวณภัทร ทรัพย์เมฆ

นายสะอารอนิง ดาโอะ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

41 25YEVU00040T การแปรรูปขยะโฟมเพ่ือแทนท่ีการใช้ทรายใน

การผลิตซีเมนต์บล็อก

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวบุษยมาศ มีบุญ

นางสาวธารน้ า เทนสิทธ์ิ 

นางสาวพิมพ์ชนก สืบเสน

นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ 

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง

ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 6/10



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

42 25YEVW01510T วัสดุดูดซับน้ ามันและสารอินทรีย์จากยางพารา

ผสมเซลลูโลสและซิลิกา

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นางสาวณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์ 

นายภูมิพิรัชย พันพินิจ 

นายจิรัฏฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ 

นายสุพรรณ ยอดย่ิงยง

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

43 25YIFC00068T การปรับปรุงแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกเพ่ือ

ท านายการเสริมฤทธ์ิของยาคู่ผสมส าหรับรักษา

โรคมะเร็งโดยอาศัยข้อมูลโครงสร้างโมเลกุลยา

และพหุโอมิกส์

สหสาขา นายติสรณ์ ณ พัทลุง

นายเมธิน โฆษิตชุติมา 

นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

นายธนศานต์ นิลสุ

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันออก

44 25YIFC00435T แนวทางผสมผสานเพ่ือการค้นหาตัวบ่งช้ีทาง

ชีวภาพ และการใช้แบบจ าลองปัญญาประดิษฐ์

เชิงลึกในการท านายต้นก าเนิดของมะเร็งจาก

ข้อมูลการเติมหมู่เมทิลของสายดีเอ็นเอ

สหสาขา นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์

นายกษิด์ิเดช อ้ิวศรีสกุล

นายพิษณุ จันทรเสวต

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

45 25YIFE00479T การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมจ าแนกความ

อ่อนแก่ของมะพร้าวน้ าหอมจากภาพถ่าย ด้วย

เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

สหสาขา นางสาวพิชญาศิณี พุทธโพธ์ิศรี 

นางสาวเลิศลักษณ์ ศรีสุพรรณ

นางสาวภิชฎาภรณ์ พิมพ์โคตร

นายวีรยุทธ ทองแดง

นายอาทิตย์ แก้วภราดัย

กัลยาณวัตร ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

46 25YIFN01627T การจ าแนกโรคพืชท่ีปรากฏทางใบของข้าว ด้วย

วิธีการประมวลผลภาพจากสมาร์ทโฟนผ่าน 

Chat bot บนแอปพลิเคชัน LINE

สหสาขา นางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักด์ิ

นายรวิศวร์ หล่อธราประเสริฐ

นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ ภาคเหนือ

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 7/10



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

47 25YIFW00759T การสังเคราะห์อนุพันธ์กรดแกลลิกและกลไกการ

เกิดปฏิกิริยาท่ีมีผลต่อสมบัติต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน  สมบัติการยับย้ังเอนไซม์แอลฟา

กลูโคซิเดสและสมบัติต้านเซลล์มะเร็งเต้านม

สหสาขา นายปัณณวิชญ์ วรภาสไพบูลย์ 

นายอิทธิพัทธ์ เณรบ ารุง 

นายพัฐนนท์ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์

นายสรชัย แซ่ล่ิม 

นายมูฮ าหมัด นิยมเดชา

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

48 25YMAC00616T เทคนิคการตอบเชิงสุ่มส าหรับแบบสอบถามท่ีมี

ระดับและวิธีเล่ือนเชิงเส้นท่ีดีท่ีสุด

คณิตศาสตร์ นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย

นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ 

นายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักด์ิ

นายวสนนท์ พงษ์สวัสด์ิ 

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันออก

49 25YMAE01269T การสร้างส่วนของโบราณสถาน วัดไลย์ จังหวัด

ลพบุรี โดยการใช้สมการเส้นโค้งพ้ืนฐาน 

(B-spline) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คณิตศาสตร์ นายภีรปวิช พานนท์ 

นายปัณณวัฒน์ เพาะกระโทก

นางสาวกมลลักษณ์ จ าปา

นางทิพรัตน์ แสงฤทธ์ิ

นายธัชพล เวชพิทักษ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

50 25YMAN01088T การหาผลเฉลยของเกม Find a Way ด้วย

วิธีการหาวิถีแฮมิลโทเนียน

คณิตศาสตร์ นางสาวไพรัลยา เถานิลมณี

นายเกรียงศักด์ิ สุใจ

นายอัครวินท์ วีระ

นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน

ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคเหนือ

51 25YMSC00272T การพัฒนาพอลิแลคติคแอซิดและไคโตซาน

ส าหรับใช้เป็นโครงร่างเล้ียงเซลล์ในวิศวกรรม

เน้ือเย่ือหมอนรองเข่า

วัสดุศาสตร์ นางสาวจิรกานต์ รักสกุลพิวัฒน์

นางสาวปาลิกา สุขภัทราภิรมย์ 

นางสาวอธิชา เฉิดพันธ์ุ

ผศ.พญ. ดร. ปิยาอร น าไพศาล 

นายราชสิทธ์ิ จีนแช่ม

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

52 25YMSC00521 วัสดุสองมิติกราฟีนส าหรับเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูงเพ่ือการตรวจวัดโรคอุบัติใหม่

และอุบัติซ้ า

วัสดุศาสตร์ นางสาวสิริรดา เตือนตรานนท์ นางกวิสรา ศรีศักดา 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันออก

53 25YMSE00476T การศึกษาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้ซังข้าวโพด และ

ชานอ้อย

วัสดุศาสตร์ นางสาววรินญา ถาบุตร 

นางสาววราภรณ์ นามสมบูรณ์

นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส.

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 8/10



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

54 25YMSN00910T การพัฒนาแผ่นเจลซิลิโคนท่ีผสมน้ าผ้ึง และ

น้ ามันมะกอกเพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืน และยับย้ัง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียบริเวณการเกิดคี

ลอยด์ และแผลเป็นแบบนูน

วัสดุศาสตร์ นางสาวอธินินท์ธาดา ยศรัตนธนันท์

นางสาวจิรภิญญา สายค าอิน

นางปิยะมาศ เจริญชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

พิษณุโลก ภาคเหนือ

55 25YMSN01598 การพัฒนาเส้นใยกล้วยเคลือบสารสกัดจากผิว

มะกรูดเพ่ือใช้เป็นผ้าอนามัย

วัสดุศาสตร์ นางสาวกวินนาถ พงษ์เมษา นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่ ภาคเหนือ

56 25YMSS01247T คาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุย่ิงยวดจากเปลือก

ต้นกระถินณรงค์

วัสดุศาสตร์ นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา

นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด 

นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ

นางจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ภาคใต้

57 25YMSS01525T เม็ดบีทกักเก็บความช้ืนจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุศาสตร์ นางสาวชลรัตน์ จักรานนท์

นางสาวธัญวรัตม์ ทองสลัก

นายสะอารอนิง ดาโอะ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ภาคใต้

58 25YMSU01529T การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากสาหร่ายใน

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้แพ้โปรตีนจาก

สัตว์

วัสดุศาสตร์ นายเตชิษฏ์ ศิริวงศ์ 

นางสาวชาคริมา นครพันธ์ 

นางสาวพิมพ์ภัทรา ชัยหิรัญกิตต์ิ

นางสาวกาญจนา องคศิลป์ ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

59 25YMSW1120TT การประดิษฐ์แผ่นฝึกเย็บแผลจากยางพารา วัสดุศาสตร์ นางสาวนิชนิภา สาธิตธรรมพร 

นางสาวกมลชนก บุญเลิศวรกุล 

นางสาวธัญธิตา ปานเนาว์

นางสาวอารีย์ สักย้ิม มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก

60 25YPEC00547T การศึกษากฎการเย็นตัวของนิวตันกับของไหล

แบบนอนนิวโตเนียนโดยอาศัยแคลคูลัสเชิง

เศษส่วน

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

นายพีรกร ตรีจักรขจร

นายเกรียงกมล สว่างศรี 

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันออก

รายชือ่โครงงาน การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ 9/10



ล ำดับ รหัสโครงกำร ช่ือโครงกำร สำขำ ทีมพัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ โรงเรียน จังหวัด สถำนะ

รำยช่ือผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศกำรประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ คร้ังท่ี 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)

ระหว่ำงวันศุกร์ท่ี 3 - วันเสำร์ท่ี 4 มีนำคม 2566 เวลำ 08.00 - 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต ำบลคตลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

61 25YPEC00693T การศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

ภายใต้กระแสวนในระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้

โปรแกรมจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล LAMMPS

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

นายนพรุจ สอดศรี

นายอดิศวร์ เกตุอุบล

นายณัฐวินทร์ โช

ก าเนิดวิทย์ ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันออก

62 25YPES01305T รองเท้าอัจฉริยะ ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นางสาวพชรพร โกยแก้ว 

นายระพีพงศ์ ทองพัฒน์ 

นางสาวชนเนษฎ์ บุญฮก

นายณพล มณีพงษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต ภาคใต้

63 25YPEU01129T การพัฒนาการดูดซับเสียงของแผ่นวัสดุลามิเนต

ด้วยแคลเซียมซิลิเกตจากเศษวัสดุเหลือใช้

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย

นางสาวธัญญาภรณ์ ภูทะราช

นางเสาวรจนี จันทวงค์ 

นายวิริทธ์ิพล วิเศษฐี

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ.

64 25YPEW00592T ระบบตรวจวัดสารประกอบโพลาร์รวมในน้ ามัน

ทอดซ้ าโดยการวัดความจุไฟฟ้า

ฟิสิกส์ พลังงาน 

และดาราศาสตร์

นายกุณฑี สมบูรณ์วิวัฒน์

นายกิตติโชติ อวยพรชัยกุล 

นายปริชญ์ เลิศย่ิงยศ

ดร. สมพร บัวประทุม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ

มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ภาคตะวันตก
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