
สรุปรางวัลระดับภูมิภาค โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังที่ 25 
ในวันที่ 23 มกราคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          

รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค จ านวน 9  รางวัล               
ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดหลัก หมวดย่อย ทีมพัฒนา ชื่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
โรงเรียน จังหวัด สถานะ 

1 25YBIU01719T การศึกษาสารสกดัหยาบจากต้น
จามจุรเีพื่อเพ่ิมการติดสีและ
ยับยั้งเช้ือราในผ้าฝ้าย 

ทีม ชีววิทยา นางสาว สุนิศา ขันทอง (หัวหน้า
ทีม), นางสาว ภัทราพร นาใจด,ี 
นางสาว พิชชานันท์ เหนี่ยวพันธ ์

นาย เจตณรงค์ ทา
ค าวงค์, นาย 
จักฤษณ์ สุร าไพ 

วารินช าราบ อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 

2 25YCHU01255T ผลิตภณัฑ์ปิดผมขาวจากสาร
สกัดธรรมชาติ (แบบพกพา) 

ทีม เคม ี นางสาว วิภาวรรณ โคตะเพ็ชร, 
นางสาว มณรีัตน์ รงค์ทอง (หัวหน้า
ทีม), นางสาว พัชรี สารรักษ ์

นาย ชุมพล ชารี
แสน, นาย ณฎัฐ
นนท์ เกิดนุ่ม 

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์ ส่งรายงาน 

3 25YCHU01312T การหาปรมิาณปรอทในตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมบนอุปกรณ์กระดาษ
เรืองแสงอย่างง่ายที่เคลือบด้วย
อนุภาคทองนาโน 

ทีม เคม ี นาย ณัฏฐพงศ์ วีระทรัพย์ (หัวหนา้
ทีม), นาย ชัยวัฒณ์ พาเจรญิ 

นาย ปุริม จารุจ ารสั ลือค าหาญวารินช า
ราบ 

อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 

4 25YCSU00562T เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
ส าหรับการค้นหาตัวบ่งช้ีทาง
ชีวภาพส าหรับการวินิจฉัย
โรคมะเร็งปอดโดยอาศยัข้อมูล
พหุโอมิกส ์

ทีม คอมพิวเตอร ์ นาย ภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ 
(หัวหน้าทีม), นาย ภูริเวศม์ เมธ
เมาล ี

นาย บัณฑิต บญุย
ฤทธิ,์ นาย ธีระวุฒิ 
จันทะพันธ์ 

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 

5 25YCSU01167T การทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิง
จากภาพถ่ายโดยหลักการ
เมตริกซ์เกิดร่วมและวิธีการทาง
ปัญญาประดิษฐ ์

ทีม คอมพิวเตอร ์ นาย ปุญญพัฒน์ ผิวข า (หัวหน้า
ทีม), นาย วชิรวิชญ์ สุดชาฎา 

นางสาว ทิพย์อนันต์ 
โพธะกัน, นาง มีนา
รัตน์ วงศ์เสน่ห ์

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 



6 25YENU00274T ริสแบรนดS์NQA ทีม วิศวกรรมศาสตร ์ นางสาว ศุภรตัน์ แก้วเสถียร 
(หัวหน้าทีม), นางสาว บุญขวัญข้าว 
ศรีทัพไทย, นาย พงศกร ศรีวิชา 

นางสาว วิมลสิริ ปัง
อุทา, นาง เสาวรจนี 
จันทวงค ์

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ส่งรายงาน 

7 25YEVU00040T การแปรรปูขยะโฟมเพื่อแทนท่ี
การใช้ทรายในการผลิตซีเมนต์
บล็อก 

ทีม วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

นางสาว บุษยมาศ มีบญุ (หัวหน้า
ทีม), นางสาว ธารน้ า เทนสิทธ์ิ, 
นางสาว พิมพ์ชนก สืบเสน 

นาย เจตนิพิฐ แท่น
ทอง, นาย สิทธิศักดิ์ 
จินดาวงศ ์

ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส่งรายงาน 

8 25YMSU01529T การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจาก
สาหร่ายในผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ส าหรับผู้แพ้โปรตีน
จากสัตว ์

ทีม วัสดุศาสตร ์ นาย เตชิษฏ์ ศิริวงศ์ (หัวหน้าทีม), 
นางสาว ชาคริมา นครพันธ์, 
นางสาว พิมพ์ภัทรา ชัยหิรญักิตติ ์

นางสาว กาญจนา 
องคศิลป์ 

ลือค าหาญวารินช า
ราบ 

อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 

9 25YPEU01129T การพัฒนาการดดูซับเสียงของ
แผ่นวัสดลุามเินตด้วยแคลเซียม
ซิลิเกตจากเศษวสัดุเหลือใช้ 

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร ์

นาย ฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย (หัวหนา้
ทีม), นางสาว ธัญญาภรณ์ ภูทะราช 

นาง เสาวรจนี จัน
ทวงค,์ นาย วิริทธิ์
พล วิเศษฐี 

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ส่งรายงาน 

          
          
          
รางวัลเกียรติบัตรทอง จ านวน 16 รางวัล        
ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดหลัก หมวดย่อย ทีมพัฒนา ชื่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
โรงเรียน จังหวัด สถานะ 

1 25YBIU01033T การใช้สารสกัดไคโตซานจาก
เปลือกหอยเชอรร์ี่ร่วมกับนาโนซิ
งค์ออกไซด์ในการปลูกกรีนโอ๊ค
แบบไม่ใช้ดินด้วยระบบ DFT 

ทีม ชีววิทยา นางสาว ปัณฑิกา วรรณจักร์ 
(หัวหน้าทีม), นางสาว ปิยณัฐ ยุบล
พันธ,์ นาย ศรุต นาถมทอง 

นาย ภาคภมูิ เนียม
บุญ, นาย ชุมพล 
ชารีแสน 

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์ ส่งรายงาน 

2 25YBIU01042T การศึกษาสารสกดัเซลลโูลสใน
เปลือกผลไม้ที่เหมาะสมต่อการ
น ามาขึ้นรูปเป็นไฮโดรเจลเพื่อ
พัฒนาเป็นวัสดุปดิแผล 

ทีม ชีววิทยา นางสาว จิตพิสุทธ์ิ จิตจักร (หัวหน้า
ทีม), นางสาว อภิญดา ข่าขันมะณ ี

นาย ธีระวุฒิ จันทะ
พันธ ์

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 



3 25YCHU00658T การศึกษาทางทฤษฎีโดยการ
ค านวณสมบัติทางโครงสรา้งและ
สมบัติทางแสงของสีย้อมไวแสง 
Indole เพื่อใช้ในเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสง 

ทีม เคม ี นางสาว ณัฐธยาน์ เจริญพันธ์ 
(หัวหน้าทีม), นางสาว ธารทิพย์ 
ชมภู, นางสาว ภวินชญาภรณ์ นาม
วงศ์ 

นาง ปิยะนุช สืบสม, 
นางสาว ศิริพร จงึ
สุทธิวงษ ์

ลือค าหาญวารินช า
ราบ 

อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 

4 25YCHU00926T สกัดยาง(gum)จากเมลด็มะขาม
และการน ามาใช้เคลือบปุย๋จาก
เปลือกกุ้ง 

ทีม เคม ี นางสาว นัชภรณ์ ศริิกุลเบญญา 
(หัวหน้าทีม), นาย จิรายุ อุดมรัตน,์ 
นาย ศุภณฏัฐ์ บุตลา 

นาย ภาคภมูิ เนียม
บุญ, นาย ชุมพล 
ชารีแสน 

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์ ส่งรายงาน 

5 25YCHU01089T ถุงเพาะช าย่อยสลายได้และเพิ่ม
แร่ธาตุให้กับพืชจากกากกาแฟ
และเปลือกถั่วลสิง 

ทีม เคม ี นางสาว ทรงภรณ์ ภูประทาน, 
นางสาว นันท์พนิตา ไชยดลิก 
(หัวหน้าทีม) 

นาง อารีรัตน์ มัฐผา วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 

6 25YCHU01093T การพัฒนาชุดทดสอบสารส าคญั 
THC และ CBD ในพืชตระกูล
แคนนาบิส 

ทีม เคม ี นาง ปัณณ์ โยธิคาร์ (หัวหน้าทีม), 
นาย อนพัทย์ บุญมา, นางสาว ณิ
ชานาฏ อามาตย ์

นางสาว พรทิพย์ 
เมืองแก้ว 

ลือค าหาญวารินช า
ราบ 

อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 

7 25YCSU01116T การประมวลผลภาพส าหรับช่วย
วินิจฉัยและบ่งช้ีโรคไข้เลือดออก
เดงกีจากเมด็เลือดขาว 

ทีม คอมพิวเตอร ์ นางสาว ชนิตา บุญค า (หัวหน้า
ทีม), นางสาว ธัญรดา แสงพิศาล 

นาย ชวลิต บัวพรม, 
นาย ธีระวุฒิ จันทะ
พันธ ์

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 

8 25YENU00041T เครื่องจ าเเนกขยะอัตโนมัต ิ ทีม วิศวกรรมศาสตร ์ นาย ฌริฐศลิป์ โสภา (หัวหน้าทีม), 
นาย นิธิศ จ ารูญอสิระกลุ, นาย ต้น
ภพ แก้วกล้า 

นาย เจตนิพิฐ แท่น
ทอง 

ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส่งรายงาน 

9 25YENU01674T เครื่องผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงจาก
ขยะพลาสติก 

ทีม วิศวกรรมศาสตร ์ นาย ธนกร ไชยพิษ (หัวหน้าทีม), 
นางสาว กชกร ศิริรักษ์, นางสาว 
บัณฑิตา ถิ่นอภยั 

นาย ดนุพล เดช
อุดม 

อนุกูลนาร ี กาฬสินธุ ์ ส่งรายงาน 

10 25YEVU01452T บรรจภุัณฑ์พลาสติกชีวภาพนา
โนเซลลูโลสจากเปลือกมะพรา้ว
เหลือท้ิงทางการเกษตร 

ทีม วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

นาย ณฐพงษ์ ธาราไชย (หัวหน้า
ทีม), นาย ปัญญพัฒน์ บุดดาวงษ,์ 
นาย อฏวี พิทยาคุณ 

นาย รักเกียรติ จิต
คต ิ

ลือค าหาญวารินช า
ราบ 

อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 



11 25YEVU01481T การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจาก
หญ้าคา และหญา้กินน่ีสีม่วง 
โดยใช้สารสกัด เพคตินจากเครือ
หมาน้อย 

ทีม วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

นางสาว ธวัลรัตน์ ทองพูลจันทร์ 
(หัวหน้าทีม), นางสาว ชณิฎาภรณ ์
ผาหยาด, นางสาว จันทร์จิราพร 
อุ่นค า 

นางสาว นวลอนงค์ 
แก้ววงษ์ 

เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธาน ี ส่งรายงาน 

12 25YMAU00388T การประยุกต์ใช้คณติศาสตร์ใน
การหาความสูงของระดับ
ของเหลว ในถังทรงกระบอก
หน้าตัดวงรีที่วางตัวในแนวนอน 

ทีม คณิตศาสตร ์ นางสาว กนกพร พรมศรี (หัวหน้า
ทีม), นาย เอกชัย ธนไพศาลกิจ, 
นางสาว สุภัทรา มูลเมือง 

นาย สุนทร ค าภักด,ี 
นางสาว รสสุคนธ์ 
แสงแก้ว 

ผดุงนาร ี มหาสารคาม ส่งรายงาน 

13 25YMSU01610T การศึกษาเปรยีบเทียบปริมาณ
สารสกัดพอลไิฮดรอกซีบิวทิเลต
ที่ได้จากรากพืชต่างชนิด เพื่อ
การผลิตพลาสติกชีวภาพ 

ทีม วัสดุศาสตร ์ นางสาว กวินธิดา ศรีส าอางค์ 
(หัวหน้าทีม), นางสาว ศรุดา นะรนิ
ยา 

นางสาว จินดา โพ
นะทา 

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 

14 25YMSU1205TT การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุรองซับสิ่งขับถ่าย
ส าหรับสัตวเ์ลี้ยงจากพืชใน
ท้องถิ่นร่วมกับกระดาษรีไซเคิล 

ทีม วัสดุศาสตร ์ นาย ปภาวิชญ์ ทรัพย์ธนพงษ์ 
(หัวหน้าทีม), นางสาว อรุณีพร จู
จรูญ, นางสาว ปลายฟ้า พูลเกษม 

นางสาว ชลฤชา คะ
สาราช, นางสาว สุ
กัญญา วราพุฒ 

สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ส่งรายงาน 

15 25YPEU00039T อุปกรณ์ตดิตามดาวอัตโนมัต ิ ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร ์

นางสาว ปิยะธิดา สุภาพ (หัวหน้า
ทีม), นาย ณัชพล เพียรพยุห์เขตต,์ 
นางสาว ณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์ 

นาย เจตนิพิฐ แท่น
ทอง, นาย สิทธิศักดิ์ 
จินดาวงศ ์

ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส่งรายงาน 

16 25YPEU01642T การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ท าน้ าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
แบบจานพาราโบลารวมแสง
ควบคมุการหมุนตามดวงอาทิตย์
ด้วยบอร์ด Arduino 

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร ์

นางสาว อนุสยา พลราชม (หัวหนา้
ทีม), นางสาว ธัญชนก ตรีเมืองปัก, 
นางสาว สุมิตา มันตาพันธ์ุ 

นางสาว ศุภากร 
พวงยอด, นาย 
ช านาญ เพริดพราว 

เตรียมอุดมศึกษา 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สกลนคร ส่งรายงาน 

          
          
          
          



 
         

          
รางวัลเกียรติเงิน จ านวน 11 รางวัล        
ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดหลัก หมวดย่อย ทีมพัฒนา ชื่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
โรงเรียน จังหวัด สถานะ 

1 25YBIU00808T ผลของแสง LED ต่อการเจริญ
ของผักหวานป่า(Melientha  
suavis) ที่ขยายพันธ์ุโดยเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ทีม ชีววิทยา นาย ปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช, นาย 
ณุชากร สินธุศริิ (หัวหน้าทีม) 

นาย ภาคภมูิ เนียม
บุญ, นาย ชุมพล 
ชารีแสน 

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ กาฬสินธุ ์ ส่งรายงาน 

2 25YCHU00058T การศึกษาปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินท่ีเป็นสารต้านอนุมลูอิสระ
ในหอมแดง ที่ผ่านการแปรรูปให้
เป็นผง 

ทีม เคม ี นางสาว เพ็ญพิมล ค าลอย (หัวหนา้
ทีม), นางสาว ประภาสินี เดชหาญ, 
นางสาว ภคพร บุนนาค 

นาย สิทธิศักดิ์ 
จินดาวงศ,์ นาย เจต
นิพิฐ แท่นทอง 

ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ ส่งรายงาน 

3 25YCHU01475 การศึกษากระบวนการ 
electropolishing เพื่อปรับปรุง
วิธีการขัดพื้นผิวของโลหะผสม
ไทเทเนียมในการน าไปผลิตเป็น
วัสดุปลูกฝังทางการแพทย ์

เดี่ยว เคม ี นาย พัฒนศิลป์ รัตนโสภา (หัวหนา้
ทีม) 

นาง ประวีณา แก้ว
อ่อน 

เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ส่งรายงาน 

4 25YCSU00266T การระบุกระจุกดาวในดาราจักร 
M31 ด้วย Machine learning 

ทีม คอมพิวเตอร ์ นางสาว มณฑกานต์ เหมือนมาตย ์
(หัวหน้าทีม), นางสาว ปิยภรณ ์
นนท์พละ, นางสาว จันทมณี พาน
พรหม 

นาง ประภา สมสุข, 
นาย วิวิศน์ ธนะ
จิตต์สิน 

สตรสีิรเิกศ ศรีสะเกษ ส่งรายงาน 

5 25YCSU01095T การตรวจจับการขาดธาตุ
ไนโตรเจนของอ้อยด้วยการ
ประมวลภาพบนโมบายแอพ
พลิเคชัน 

ทีม คอมพิวเตอร ์ นางสาว วีร์สุดา สิทธิทองสี 
(หัวหน้าทีม), นางสาว ทักษพร ไชย
พงษ์ 

นาย ธีระวุฒิ จันทะ
พันธ ์

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 



6 25YCSU01111T การวิเคราะห์และการจ าแนก
กระดูกสันหลังส่วนคอที่ผิดปกติ
ด้วยปัญญาประดิษฐ ์

ทีม คอมพิวเตอร ์ นางสาว บุญสติา หลักค า (หัวหน้า
ทีม), นางสาว จุฑามาศ แก่นกระ
โทก 

นาย อรรจน์ คงทอง วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 

7 25YCSU01572T การพัฒนาโปรแกรมประเมิน
ลักษณะทางสรีระเพื่อวิเคราะห์
ภาวะกระดูกสันหลังผดิรูปด้วย
ปัญญาประดิษฐ ์

ทีม คอมพิวเตอร ์ นางสาว นิติชญา กลางคาร 
(หัวหน้าทีม), นางสาว พาขวัญ 
หอมวุฒิวงศ์ 

นาย ธนกฤต พีบขุน
ทด 

สาธิตมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) 

มหาสารคาม ส่งรายงาน 

8 25YEVU00079T เครื่องแยกไมโครพลาสติก
อัจฉริยะ 

ทีม วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

นางสาว ริษฎา หีบแก้ว (หัวหน้า
ทีม), ด.ญ. อภัทชา พูลผล, ด.ญ. 
ชนาพร พรดอนก่อ 

นาย ธรรศกร สาย
นาโก 

เอกปัญญา กาฬสินธุ ์ ส่งรายงาน 

9 25YMAU01041T การศึกษาวิทยาการเข้ารหสัลับ
โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร ์

ทีม คณิตศาสตร ์ นาย ธนรัตน์ ประไชโย (หัวหน้า
ทีม), นาย ปุญญพัฒน์ ปัตลา 

นาย ศราวุฒิ คล่อง
ดี 

วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั 
มุกดาหาร 

มุกดาหาร ส่งรายงาน 

10 25YMSU01484T การศึกษาการสร้างรังของต่อหัว
เสือ เพื่อพัฒนาและผลติวัสดุกัน
เสียงรบกวน 

ทีม วัสดุศาสตร ์ นางสาว วรรณชนก สุขสบาย 
(หัวหน้าทีม), นางสาว กัญญาณัฐ 
อินจินดา 

นาง วนิดา โคตรพิศ, 
นาย จิตเอก โคตร
พิศ 

ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร ส่งรายงาน 

11 25YPEU01785T การประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ใน
การวัดความหนาของกระจก 

ทีม ฟิสิกส์ พลังงาน 
และดาราศาสตร ์

นางสาว ภัทรลดา แมดค า (หัวหนา้
ทีม), นางสาว ชาลิสา แกมนริัตน,์ 
นาย โรจนศักดิ์ เวียงค า 

นางสาว ศุภากร 
พวงยอด, นางสาว 
มยุรี จักรสิทธ์ิ 

เตรียมอุดมศึกษา 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สกลนคร ส่งรายงาน 

 


