
บูธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ สาขา ทีมพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษา โรงเรียน สถานะ ผลรางวัล

21 25YCHW01223T แนวคิดใหม่แห่งวงการชีวเคมีทางการแพทย์: การ

ตรวจสอบ DNA ของมะเร็งบนผิวเม็ดเลือดแดง

โดยใช้เลือดไก่เป็นแบบในการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่

นวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่ีรวดเร็ว

เคมี นายวงศกร มาลาลักษมี 

นางสาวมทินา บุญเต็ม 

นางสาวชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

รศ.ดร.นพ. ปีติ ธุวจิตต์

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก รางวัลชนะเลิศ (Top Award) 

รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

#Regeneron ISEF 2023

43 25YIFC00068T การปรับปรุงแบบจ าลองการเรียนรู้เชิงลึกเพ่ือ

ท านายการเสริมฤทธ์ิของยาคู่ผสมส าหรับรักษา

โรคมะเร็งโดยอาศัยข้อมูลโครงสร้างโมเลกุลยา

และพหุโอมิกส์

สหสาขา นายติสรณ์ ณ พัทลุง

นายเมธิน โฆษิตชุติมา 

นายกิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย

นายธนศานต์ นิลสุ

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

ก าเนิดวิทย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศ (Top Award) 

รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

#Regeneron ISEF 2023

44 25YIFC00435T แนวทางผสมผสานเพ่ือการค้นหาตัวบ่งช้ีทาง

ชีวภาพ และการใช้แบบจ าลองปัญญาประดิษฐ์

เชิงลึกในการท านายต้นก าเนิดของมะเร็งจาก

ข้อมูลการเติมหมู่เมทิลของสายดีเอ็นเอ

สหสาขา นายภคนันท์ ทัศนาภิรมย์

นายกษิด์ิเดช อ้ิวศรีสกุล

นายพิษณุ จันทรเสวต

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

เตรียมอุดมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศ (Top Award) 

รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

#Regeneron ISEF 2023

4 25YBIC00854T คุณสมบัติของสารสกัดจากใบบัวบกในการป้องกัน

การเส่ือมสภาพทางระบบประสาทท่ีเกิดจากสาร

โทลูอีนในสัตว์ทดลอง C. elegans

ชีววิทยา นายภัทรดนย์ ล้ีโรจนาประภา

นายภูเบศ เสน่ห์ภักดี

นางสาวธนวรรณ ล้ีบุญงาม 

นางสาวพิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ

ก าเนิดวิทย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

#Regeneron ISEF 2023

56 25YMSS01247T คาร์บอนรูพรุนตัวเก็บประจุย่ิงยวดจากเปลือกต้น

กระถินณรงค์

วัสดุศาสตร์ นายณัฐเศรษฐ์ เมฆเจริญวิวัฒนา

นางสาวธมลวรรณ ไหมละเอียด 

นายณฐนนท์ ศรีสุวรรณ

นางจันทร์ทิพย์ จุลศักด์ิ เบญจมราชูทิศ ภาคใต้ รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

#Regeneron ISEF 2023

ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ: ผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานท่ีได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25: YSC 2023 รอบชงิชนะเลศิ ประกาศ ณ วันที ่4 มนีาคม 2566 1/5
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61 25YPEC00693T การศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคนาโนแม่เหล็ก

ภายใต้กระแสวนในระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้

โปรแกรมจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล LAMMPS

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายฐิติวัชร โกศลพัฒนดุรงค์

นายนพรุจ สอดศรี

นายอดิศวร์ เกตุอุบล

นายณัฐวินทร์ โช

ก าเนิดวิทย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

#Regeneron ISEF 2023

26 25YCSN01361T การพัฒนาวิธีการในการตรวจจับท่าภาษามือเพ่ือ

เป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์แปลภาษามือ

คอมพิวเตอร์ นายปภินวิช ตรีอินทอง

นายปรานต์ แดงสกุล

นายนรภัทร พรหมบุตร

นายสรพงษ์ สมสอน

นายสรวัฒน์ ยามสุข

วารีเชียงใหม่ ภาคเหนือ รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

37 25YENW01146T นวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจปริมาณแคลเซียมจาก

เศษเล็บโดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงสีและการ

ดูดกลืนเชิงแสงเพ่ือการประเมินภาวะสมดุล

แคลเซียมและความเส่ียงโรคกระดูก

วิศวกรรมศาสตร์ นายณภัทร ด่านชนะ 

นายธีรัตม์ สันติลินนท์ 

นายภัทรพล ใจเย็น

ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ 

นายวีรวุฒิ เทียนขาว

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

42 25YEVW01510T วัสดุดูดซับน้ ามันและสารอินทรีย์จากยางพาราผสม

เซลลูโลสและซิลิกา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาวณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์ 

นายภูมิพิรัชย พันพินิจ 

นายจิรัฏฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ 

นายสุพรรณ ยอดย่ิงยง

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

48 25YMAC00616T เทคนิคการตอบเชิงสุ่มส าหรับแบบสอบถามท่ีมี

ระดับและวิธีเล่ือนเชิงเส้นท่ีดีท่ีสุด

คณิตศาสตร์ นายตนุภัทร ตระกูลธงชัย

นายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ 

นายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักด์ิ

นายวสนนท์ พงษ์สวัสด์ิ 

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 1 สาขา (First award)

3 25YBIC00538T ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแลค

โตบาซิลลัสต่อกระบวนการฟ้ืนฟูแร่ธาตุของ

แผ่นไฮดรอกซีอะพาไทต์ท่ีเคลือบด้วยไบโอฟิล์ม

ชีววิทยา นายภูวิศ เจริญพานิช

นายเตชสิทธ์ิ ศรีนุติทรัพย์

นายธนศานต์ นิลสุ ก าเนิดวิทย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 2 (Second award)

20 25YCHW00483T การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดการไหลในแนวระนาบ

ส าหรับการตรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีจากน้ าลาย

เคมี นายณัฐชานนท์ รองเดช

นายกริชเพชร โคตรหลักค า

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ

นายสุดเขต ไชโย

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก รางวัลท่ี 2 (Second award)
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28 25YCSU00562T เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับการค้นหาตัว

บ่งช้ีทางชีวภาพส าหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

โดยอาศัยข้อมูลพหุโอมิกส์

คอมพิวเตอร์ นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ

นายภูริเวศม์ เมธเมาลี

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ 

นายบัณฑิต บุญยฤทธ์ิ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 มุกดาหาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ. รางวัลท่ี 2 (Second award)

32 25YENC01476T รถส ารวจอัจฉริยะ เพ่ือศึกษาระบบ  IoT และ 

ปัญญาประดิษฐ์ ในการส ารวจเชิงภูมิศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ นายเปรมวิทย์ เกตุแก้ว

นายพีรกานต์ ยู 

นางสาวไอริณ อินทรทัต

นางสาวปัทมาพร ณ น่าน 

นางสาวนันทา ศรีเเก้ว

ชลราษฎรอ ารุง ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 2 (Second award)

38 25YEVC00169T การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่า

ด้วยวัสดุปลูกทางอากาศ เลียนแบบโครงสร้างผล

น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน

นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์ 

นายนฤพัฒน์ ยาใจ

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ปทุมธานี

ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 2 (Second award)

50 25YMAN01088T การหาผลเฉลยของเกม Find a Way ด้วยวิธีการ

หาวิถีแฮมิลโทเนียน

คณิตศาสตร์ นางสาวไพรัลยา เถานิลมณี

นายเกรียงศักด์ิ สุใจ

นายอัครวินท์ วีระ

นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน

ยุพราชวิทยาลัย ภาคเหนือ รางวัลท่ี 2 (Second award)

52 25YMSC00521 วัสดุสองมิติกราฟีนส าหรับเซนเซอร์เคมีไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูงเพ่ือการตรวจวัดโรคอุบัติใหม่และ

อุบัติซ้ า

วัสดุศาสตร์ นางสาวสิริรดา เตือนตรานนท์ นางกวิสรา ศรีศักดา 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์

เตรียมอุดมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลท่ี 2 (Second award)

64 25YPEW00592T ระบบตรวจวัดสารประกอบโพลาร์รวมในน้ ามัน

ทอดซ้ าโดยการวัดความจุไฟฟ้า

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายกุณฑี สมบูรณ์วิวัฒน์

นายกิตติโชติ อวยพรชัยกุล 

นายปริชญ์ เลิศย่ิงยศ

ดร. สมพร บัวประทุม

นางปราณี ดิษรัฐกิจ

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก รางวัลท่ี 2 (Second award)

7 25YBIN01295T นวัตกรรมแท่งเล้ียงแมลงคร่ังเพ่ือเพ่ิมผลผลิตคร่ัง

และลดความเสียหายของพืชเศรษฐกิจท่ีใช้เล้ียง

แมลงคร่ัง

ชีววิทยา นายวรฤทธ์ิ สุยาละ

นายวรากร ธรรมวงค์

นางสาวณัฐณิชา ปัญญาอ่ินแก้ว

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาคเหนือ รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

15 25YCHC00981T การศึกษาการตรวจวัดความเข้มข้นโปรตีนและไน

ไตรต์ด้วย RGB Sensor

เคมี นายธนฉัตร เจ็งกุหลาบ

นายศุภกรณ์ ไร่คลองครุ

นายอาจอง ขาวเธียร

นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)
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บูธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ สาขา ทีมพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษา โรงเรียน สถานะ ผลรางวัล

ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ: ผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานท่ีได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

19 25YCHU01312T การหาปริมาณปรอทในตัวอย่างส่ิงแวดล้อมบน

อุปกรณ์กระดาษเรืองแสงอย่างง่ายท่ีเคลือบด้วย

อนุภาคทองนาโน

เคมี นายณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์

นายชัยวัฒณ์ พาเจริญ

นายปุริม จารุจ ารัส ลือค าหาญวารินช าราบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ. รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

22 25YCSC01239T การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือตรวจหาเช้ือไมโค

แบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (M. tuberculosis) 

จากการตรวจเสมหะด้วยวิธี AFB

คอมพิวเตอร์ นายปัณณธร ขุนโหร

นายปีระกา พวงทอง

นายวิเชียร ดอนเเรม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 ชลบุรี

ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

30 25YCSW00657T การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดล transformer 

ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

คอมพิวเตอร์ นายกิตติชนม์ ชาวนาวิก 

นายธีร์ ครุพงศ์ 

นายภวิศ จตุวีรวงศ์

นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม 

นายทศพร แสงจ้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

31 25YENC00100T ระบบทุ่นคาดการณ์การรุกของน้ าเค็มและน้ า

หลากผ่านระบบศูนย์ควบคุมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

วิศวกรรมศาสตร์ นายวศพล อุ่นเรือน

นายปวริศร์ ชยาวิวัฒน์กุล

นายอดิเรก พิทักษ์ 

นางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

33 25YENE00375T การพัฒนาเคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นของน้ า

ยางพารา

วิศวกรรมศาสตร์ นายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ 

นายณฐพล บับพาน

นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

นางสาวรวิวรรณ กองมาศ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 บุรีรัมย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส. รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

39 25YEVN01756T การก าจัดสีย้อมจากน้ าท้ิงโรงงานย้อมผ้าหม้อห้อม 

โดยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์จาก

เปลือกทุเรียนและเปลือกแมคคาเดเมีย

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นายจิรัฏฐ์ เอ้ืออภิสิทธ์ิวงศ์

นายธนกร ช่างเหล็ก

นายศิรสิทธ์ิ แนวพิชิต

นายศุภณัฐ พัฒนสารินทร์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ภาคเหนือ รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

41 25YEVU00040T การแปรรูปขยะโฟมเพ่ือแทนท่ีการใช้ทรายในการ

ผลิตซีเมนต์บล็อก

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม นางสาวบุษยมาศ มีบุญ

นางสาวธารน้ า เทนสิทธ์ิ 

นางสาวพิมพ์ชนก สืบเสน

นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ์ 

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง

ศรีสะเกษวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบ. รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

49 25YMAE01269T การสร้างส่วนของโบราณสถาน วัดไลย์ จังหวัด

ลพบุรี โดยการใช้สมการเส้นโค้งพ้ืนฐาน 

(B-spline) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คณิตศาสตร์ นายภีรปวิช พานนท์ 

นายปัณณวัฒน์ เพาะกระโทก

นางสาวกมลลักษณ์ จ าปา

นางทิพรัตน์ แสงฤทธ์ิ

นายธัชพล เวชพิทักษ์

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

นครราชสีมา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส. รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)
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บูธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ สาขา ทีมพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษา โรงเรียน สถานะ ผลรางวัล

ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ: ผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานท่ีได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

55 25YMSN01598 การพัฒนาเส้นใยกล้วยเคลือบสารสกัดจากผิว

มะกรูดเพ่ือใช้เป็นผ้าอนามัย

วัสดุศาสตร์ นางสาวกวินนาถ พงษ์เมษา นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ภาคเหนือ รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)

60 25YPEC00547T การศึกษากฎการเย็นตัวของนิวตันกับของไหล

แบบนอนนิวโตเนียนโดยอาศัยแคลคูลัสเชิงเศษส่วน

ฟิสิกส์ พลังงาน และ

ดาราศาสตร์

นายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ

นายพีรกร ตรีจักรขจร

นายเกรียงกมล สว่างศรี 

นายพรรษ วติวุฒิพงษ์

ก าเนิดวิทย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลชมเชย 

(Honorable Mention)
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