
ที่ ชื่อ สกุลเดช ชื่อทกัษะ อันดับ รางวัล หน่วยงาน
1 นายกิตติศักด์ิ กาพย์กลอน การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวสโรชา ดังก้อง การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมสะอาด การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ธญับรีุ
4 นางสาวผกาวรรณ สะไบบาง การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ธญับรีุ
5 ธนิษฐา ม่วงอ่อน การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
6 นางสาวอรญา แข็งแรง การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ล้านนา ล าปาง
7 นางสาวเจมจิรา อิ่นค า การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ล้านนา น่าน
8 นายณัฐพล อินโชโต การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.ล้านนา พษิณุโลก
9 นางสาวไพลิน อ่วมมี การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา ตาก
10 นางสาวสุภาพร สุดจ านงค์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
11 นางสาวอัตรพร นิยมรัมย์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
12 นางสาวพณิพร บญัธปุา การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.อีสาน วข.สกลนคร
13 นางสาวชลธชิา อินทรสิทธิ์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.อีสาน วข.สกลนคร
14 นางสาวศิริรัตน์ หลงพมิาย การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.อีสาน นครราชสีมา
15 นางสาวพไิลวรรณ นงกระโทก การแปรรูปผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์(หมูหยอง) มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวรุ่งนภา พลกล้า การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวชาลีนา ภาคภมูิ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี ม.กาฬสินธุ์
3 นางสาวสุพรรณนา ภสูมยา การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี ม.กาฬสินธุ์
4 นางสาวลัดดาวรรณ พรมพนิิจ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี ม.กาฬสินธุ์
5 นางสาวนารี ถาวรศักด์ิ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวภทัรา เลียงผา การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
7 นายชัชวาลย์ ไมตรี การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นางสาวสกุลรัตน์ พนัธส์าง การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ



9 นางสาวอรวรรณ แก้วปญัญา การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.ล้านนา ล าปาง
10 นางสาวรัตนาภรณ์ กุมภาพนัธ์ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.ล้านนา ล าปาง
11 นางสาวคีตกวี รองงาม การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.ล้านนา น่าน
12 นางสาวรัตติยากร กองบญุ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.ล้านนา น่าน
13 นางสาวธดิารัตน์ ผาระนัด การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
14 นางสาวอภญิญา ทองชมภู การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
15 นางสาวสุภตัรา ศรีพรหม การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
16 นางสาววรรณพร เสมอดี การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
17 นางสาวสายสุนีย์ ประค าทอง การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
18 นางสาวกาญจนา แสนกล้า การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
19 นางสาวสุมาลี ผุยค าสิงห์ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.อีสาน วข.สกลนคร
20 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยรินทร์ การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.อีสาน วข.สกลนคร
21 นางสาวพชัริดา แสนปอ้ง การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.อีสาน วข.สกลนคร
22 นางสาวมยุรี ภู่มะณี การวเิคราะหป์ริมาณวติามินซีในอาหารด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี มทร.อีสาน วข.สกลนคร

1 นางสาวปยิมาศ ขันโพธิ์ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ม.กาฬสินธุ์
2 นายตะวนั อันชื่น เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ม.กาฬสินธุ์
3 นางสาวรัตติยา ถนอมสมบติั เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ม.กาฬสินธุ์
4 นางสาวศิริมล อุทธสิินธ์ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ม.กาฬสินธุ์
5 นางสาวสุพรรษา แสนพาน เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ม.กาฬสินธุ์
6 นางสาววรางคณา ศรีสมบรูณ์ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ม.กาฬสินธุ์
7 นางสาวเขมิกา กล่ินเหล็ก เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ธญับรีุ
8 นางสาวไอรดา ล้อมทอง เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ธญับรีุ
9 นางสาวฐิติกัลยา หนิอ่อน เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ธญับรีุ
10 นายกิตติพศ ซงเขียวชุมพล เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ



11 นายเธยีรวฒิุ ดนตรี เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
12 นายจุตพร เตียววณิชกุล เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
13 นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
14 นายธติิ วงษสุ์วรรณ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
15 นางสาวสุภทัรา แทง่ทอง เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
16 นางสาวณัฐนรี ชุมภู เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
17 นางสาวมณีมณฑ์ ค าวนันา เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
18 นางสาวสิรินาถ มูลเที่ยง เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
19 นงสาวพชัรินทร์ สุรินทราบรูณ์ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
20 นางสาวสุพฒัตรา บญุยศ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
21 นางสาวขวญัฤดี โพหรัิญ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
22 นางสาวสุธดิา ผลเอนก เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา
23 นางสาววริญณ์ชญา พวงพมิาย เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา
24 นางสาวช่อผกา ธรุะสุข เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน นครราชสีมา
25 นางสาวศุภาวรรณ์ ประวะเสนัง เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา
26 นางสาวพมิพชิญา คูณสิริเจริญภกัดี เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา
27 นางสาวขนิษฐา ยิ่งยงค์ เทคนิคการอบแหง้ผลิตผลเกษตร มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นายธนากร ยลพนัธ์ การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวฐิติมา เกตุทอง การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นางสาวภทัราพร วงศ์วทิยะ การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นางสาวกัญญาพร แสนลัง การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.ธญับรีุ
5 นางสาวฐิติกัลยา หนิอ่อน การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวธญัรัตน์ พรมดอนยาง การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
7 นางสาวนิชารี วงศ์ษา การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.ล้านนา ล าปาง



8 นายอ าพล ดีวรรณา การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.ล้านนา น่าน
9 นางสาวโสภากัลยา ชาวด่านซ้าย การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
10 นางสาวศุภลักษณ์ จินดาทพิย์ การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ล้านนา ตาก
11 นางสาวสุภาพร รุผักชี การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
12 นายคงเดช หงษศิ์ลา การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
13 นางสาวปยิะฉัตร พนัหนองบวั การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน วข.สกลนคร
14 นางสาวณัฐวดี ตะนะคี การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.อีสาน วข.สกลนคร
15 นางสาวสมฤดี มังกรกิ่ง การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.อีสาน นครราชสีมา
16 นางสาวธดิารัตน์ บญุมาพลิา การแปรรูปผลไม้โดยการใช้น้ าตาล (แยมสับปะรด) มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวสุนิตา ใจหาญ การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวศิริพร อินทร์แปน้ การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นางสาวกาญจนา เจริญสุข การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นางสาวธญัญาภรณ์ เทพสุรินทร์ การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.ธญับรีุ
5 นางสาวธนกร อ่อนศรี การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวเกตุวดี มูลค า การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.ล้านนา ล าปาง
7 นางสาวเพญ็พชิชา ยอดยา การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.ล้านนา น่าน
8 นางสาวณัฐณิชา พฒุแก้ว การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.ล้านนา พษิณุโลก
9 นางสาวอรณัฐ เกิดโชค การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
10 นางสาววภิาพรรณ เพญ็ต้น การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.อีสาน วข.สกลนคร
11 นางสาวอริศรา วงศ์เคน การตรวจสอบคุณภาพอาหารกระปอ๋ง มทร.อีสาน วข.สกลนคร

1 นายปองศักด์ิ น้ าจันทร์ การค าเค้กเนย 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวบษุบา สังข์ประเทอืง การค าเค้กเนย 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นายธนะโรจน์ อัครโอฬารรัตน์ การค าเค้กเนย มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ



4 นางสาวซุรอยยา สลับสี การค าเค้กเนย 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
5 นางสาวปาลรัฐ แสงศรี การค าเค้กเนย มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวธดิา ปางงาม การค าเค้กเนย มทร.ล้านนา ล าปาง
7 นายปฏพิล สวนทา การค าเค้กเนย 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ล้านนา น่าน
8 นายวราเทพ บวัสุ่ม การค าเค้กเนย มทร.ล้านนา พษิณุโลก
9 นางสาววลิาวลัย์ เกสร การค าเค้กเนย 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
10 นางสาวจุรีรัตน์ สุขเต็ม การค าเค้กเนย 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
11 นางสาวเสาวลักษณ์ มูลเพช็ร การค าเค้กเนย มทร.อีสาน วข.สกลนคร
12 นางสาวอริษา ทองนิวนั การค าเค้กเนย มทร.อีสาน วข.สกลนคร
13 นางสาวอลิสา สุขอ าภา การค าเค้กเนย 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน นครราชสีมา
14 นายอ านาจ แก้วพลงาม การค าเค้กเนย 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
15 นางสาวชาคริยา สองจันทกึ การค าเค้กเนย 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวอรนุช ดีรักษา การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวเมลดา ณิชธรรมธร การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นางสาวผกาวรรณ สะไบบาง การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ธญับรีุ
4 นางสาวภทัรา เลียงผา การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
5 นายจารุวทิย์ อุตส่าห์ การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.ล้านนา ล าปาง
6 นางสาวดาราวรรณ สุริยา การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.ล้านนา น่าน
7 นางสาวอ าไพ ค าเผือก การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) 1 ชนะเลิศ มทร.ล้านนา พษิณุโลก
8 นายวชัระ จันทา การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
9 นายเรืองฤทธิ์ ราชพนัธ์ การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
10 นางสาวลีฮุย ฮับ การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.อีสาน วข.สกลนคร
11 นางสาวสุกัญญา ขันติวงศ์ การตอบค าถามทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Lab กร๊ิง) มทร.อีสาน นครราชสีมา



1 นายสุพจน์ มณโฑพรมราช การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวอัญชลี การสอาด การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.กาฬสินธุ์
3 นางสาวเบญญา กันรัมย์ การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นางสาวธนกร อ่อนศรี การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ธญับรีุ
5 นางสาวกชพรรณ สิงหส์มบรูณ์ การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ธญับรีุ
6 นายชุติพงศ์ บญุเกิด การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา ล าปาง
7 นางสาวดาราวรรณ สุริยา การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา น่าน
8 นางสาวอรุณโรจน์ สอนไว การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
9 นางสาวอรัญญา มานุจ า การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
10 นางสาววภิาพรรณ เพญ็ต้น การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน วข.สกลนคร
11 นางสาวนฤษา เลิศนิรันดร การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.อีสาน นครราชสีมา
12 นายอภสิิทธิ์ ชูญาติ การส่ือสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวรัตนา ศรีบอู่ า การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวศิริญาพร เหล่ารัตน์ การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร ม.กาฬสินธุ์
3 นางสาวอนัญญา กีตา การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นายวศิน ประกอบแก้ว การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นางสาวฐิตินันท์ คุณเกียรติ การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวมานิตา แผ่นแก้ว การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ธญับรีุ
7 นายอนุพงศ์ ยอดเพชร การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
8 นายสหรัฐ ทองทพิย์ การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา ตาก
9 นายอิทธพิทัธ์ ค าปลิว การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ล้านนา ตาก
10 นายกฤษณะ พอกเพยีร การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
11 นายพชร พาหะมาก การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
12 นางสาวจิสราพร จันทร์จริต การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์



13 นางสาวกานต์ธรีา นามวงศ์ การน าเสนอผลงานนวตักรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร มทร.อีสาน วข.สกลนคร


