
บูธ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ สาขา ทีมพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษา โรงเรียน สถานะ รางวัลพิเศษ สนับสนุนโดย

23 25YCSC01372 A Novel Method to Measure and 

Increase Students' Understanding 

Through Electroencephalogram 

and Natural Language Processing

คอมพิวเตอร์ นางสาวภันธรัชต์ ณัฐนิธิการัชต์ นายตะวัน แวงโสธรณ์ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา ภาคกลางและภาค

ตะวันออก

รางวัลพิเศษนวัตกรรมด้านการ

แก้ปัญหาร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 25YCSN01084T การพัฒนาระบบส ารวจแมลงศัตรูพืช

ตามแบบชีววิธีผ่านการตรวจจับและ

วิเคราะห์ผ่านกล้องด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ นายนันทวัฒน์ ณ.น่าน 

นายสิรวิชญ์ ต้ังตรงทรัพย์

นางสาวรวิสรา ศรีจันทร์

นายกฤติพงศ์ วชิรางกุล

นางสาวสาธิตา วรรณรัตน์

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ภาคเหนือ รางวัลพิเศษนวัตกรรมเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 25YCHN01669T การแปรรูปด้วงสาคูเพ่ือผลิตภัณฑ์

โปรตีนสุขภาพ

เคมี นางสาวกนกวรรณ บรรเลงกลอง

นางสาวนาราภัทร พิทักษ์

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก

ภาคเหนือ รางวัลพิเศษนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาซีวิตอย่างย่ังยืน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14 25YCHC00889 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลล่ีจากสาร

สกัดฟ้าทะลายโจรส าหรับผู้ป่วยโควิด-

19 ท่ีมีภาวะกลืนล าบาก

เคมี นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ นายดุสิต อธินุวัฒน์

นางสาวกานต์มณี สุขเกษม

สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ภาคกลางและภาค

ตะวันออก

รางวัลพิเศษนวัตกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18 25YCHU01255T ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัด

ธรรมชาติ (แบบพกพา)

เคมี นางสาวมณีรัตน์ รงค์ทอง

นางสาววิภาวรรณ โคตะเพ็ชร 

นางสาวพัชรี สารรักษ์

นายชุมพล ชารีแสน 

นายณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม

กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มอบ.

รางวัลพิเศษเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาท้องถ่ิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

38 25YEVC00169T การพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลัง

เกิดไฟป่าด้วยวัสดุปลูกทางอากาศ 

เลียนแบบโครงสร้างผลน้อยหน่าเครือ 

(Kadsura spp.)

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน

นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์ 

นายนฤพัฒน์ ยาใจ

นายขุนทอง คล้ายทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี

ภาคกลางและภาค

ตะวันออก

รางวัลพิเศษเทคโนโลยีเพ่ือ

นวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7 25YBIN01295T นวัตกรรมแท่งเล้ียงแมลงคร่ังเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตคร่ังและลดความเสียหายของ

พืชเศรษฐกิจท่ีใช้เล้ียงแมลงคร่ัง

ชีววิทยา นายวรฤทธ์ิ สุยาละ

นายวรากร ธรรมวงค์

นางสาวณัฐณิชา ปัญญาอ่ินแก้ว

นายกีรติ ทะเย็น ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาคเหนือ รางวัลพิเศษนวัตกรรมท้องถ่ิน

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ: ผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานท่ีได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกาศผลรางวัลพิเศษการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะ (Special Award)

ประกาศผลรางวลัพเิศษ การประกวดโครงงานของนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์ครัง้ที ่25 (YSC 2023) รอบชงิชนะเลศิ ประกาศ ณ 4 มนีาคม 2566 1/2
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หมายเหตุ: ผลการตัดสินถือเป็นท่ีส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานท่ีได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลท่ีรับไปแล้วท้ังหมด

ประกาศผลรางวัลพิเศษการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะ (Special Award)

6 25YBIE01234T การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด

จากพืชวงศ์ขิง(Zingiberaceae)ผสม

เจลาตินจากเกล็ดปลานิล ท่ีมีผลต่อ

การยับย้ังการเกิดโรคแอนแทรคโนส

และช่วยยืดอายุการเก็บรักษากล้วย

หอมทอง

ชีววิทยา นายชัยธวัช ก้านอินทร์ 

นางสาวชุติกาญจน์ หวังผล

นางสาวขัตติยา วรุณพงษ์

นายภูวนัย ดอกไธสง

นางสาวเตือนใจ แสนกล้า

จอมพระประชาสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มทส.

รางวัลพิเศษนวัตกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว

สวทช.

63 25YPEU01129T การพัฒนาการดูดซับเสียงของแผ่น

วัสดุลามิเนตด้วยแคลเซียมซิลิเกตจาก

เศษวัสดุเหลือใช้

ฟิสิกส์ พลังงาน

 และดารา

ศาสตร์

นายฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย

นางสาวธัญญาภรณ์ ภูทะราช

นางเสาวรจนี จันทวงค์ 

นายวิริทธ์ิพล วิเศษฐี

สกลราชวิทยานุกูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มอบ.

รางวัลพิเศษนวัตกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

สวทช.

11 25YBIU01719T การศึกษาสารสกัดหยาบจากต้นจามจุรี

เพ่ือเพ่ิมการติดสีและยับย้ังเช้ือราในผ้า

ฝ้าย

ชีววิทยา นางสาวสุนิศา ขันทอง

นางสาวภัทราพร นาใจดี 

นางสาวพิชชานันท์ เหน่ียวพันธ์

นายเจตณรงค์ ทาค าวงค์ 

นายจักฤษณ์ สุร าไพ

วารินช าราบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มอบ.

รางวัลพิเศษนวัตกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

สวทช.
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