
ที่ ชื่อ สกุล ชื่อทกัษะ อันดับ รางวัล หน่วยงาน
1 นางสาวปนัดดา โครตชมพู การส่องไข่ฟกั ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวเกศราภรณ์ เทยีนประเสริฐ การส่องไข่ฟกั 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นายศุภกิจ ทรงชุ่ม การส่องไข่ฟกั 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 มทร.ธญับรีุ
4 นายอภนิันท์ หกักะยานนท์ การส่องไข่ฟกั มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
5 นางสาวศศิภา ชุมภธูมิา การส่องไข่ฟกั มทร.ล้านนา น่าน
6 นายอิศเรศ สุขเกษม การส่องไข่ฟกั 1 ชนะเลิศ มทร.ล้านนา พษิณุโลก
7 นายธญัวตัน์ ทองขุนด า การส่องไข่ฟกั 1 ชนะเลิศ มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
8 นายจักรกฤษ จันทร์เพญ็ การส่องไข่ฟกั 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
9 นายศราวฒิุ แสนอุบล การส่องไข่ฟกั 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 มทร.อีสาน วข.สกลนคร
10 นางสาวปรางวลัย รอดไธสง การส่องไข่ฟกั มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นายสุขสันต์ ครองยุติ การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวอติพร แช่มชื่น การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
3 นายวรวฒิุ บวัสิงห์ การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
4 นางสาวเสาวลักษณ์ ปงิสุแสน การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นางสาววรรณพร พนัธุแ์น่น การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวธวลัรัตน์ สิทธเินตร การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 มทร.ธญับรีุ
7 นางสาวเปมิกา สังข์สุข การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายศุภณัฐ เกิดลาภ การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
9 นางสาวกรรณิการ์ อุ่นนันกาศ การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ล้านนา ล าปาง
10 นางสาวนิรชา พลธนู การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ล้านนา น่าน
11 นายโกมินทร์ ไมตรีจิตร การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ล้านนา พษิณุโลก
12 นางสาวไรฮาน่า หมาดจามัง การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
13 นางสาวสุนิตา บญุประสาน การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์



14 นางสาวรุ่งนภา จ าปาสุข การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
15 นางสาวนวรัตน์  ดรกันยา การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
16 นางสาวผกาทพิย์ พรมกสิกร การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
17 นายอธวิฒัน์ ศรีสร้อย การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
18 นายณัฐดนัย ยอดต้น การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
19 นางสาวมัณฑิตา มูลนอก การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
20 นายนันทวฒัน์ โจ้พมิาย การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
21 นางสาวปรัิญญา ทนจังหรีด การเรียกชื่อวตัถุดิบอาหารสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวนัยนา มะโนธรรม การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
2 นายธรีพล ภตูะกะ การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
3 นายศักดินันท์ สีมูละ การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
4 นายอนุสรณ์ สินเหลือ การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นายปรัชญา ไชยชมพู การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
6 นางสาววรินทพิย์ ธรรมปญัญา การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ 1 ชนะเลิศ มทร.ธญับรีุ
7 นายศรัณย์ เหมือนซัน การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นางสาวลักษกิา มุณีจินดา การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.ล้านนา ล าปาง
9 นางสาวอัญชิษฐา อ้วนธะนะ การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.ล้านนา น่าน
10 นางสาวปยิวรรณ ปั้นดี การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.ล้านนา พษิณุโลก
11 นางสาวศุภวรรณ ปานทอง การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
12 นายนันธวิฒัน์ สุบนินาม การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
13 นางสาวสุภาพร สุขเกษม การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
14 นายกิตติพงษ์ บญุเลิศ การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
15 นางสาวจุฑามาศ ธนะนู การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
16 นายพชิัย นาระคล การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร



17 นายกฤติน เจริญพรีะสิน การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
18 นางสาวณัฐรินทร์ เฉลิมศรี การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
19 นางสาวสุพตัรา เจริญศรี การเรียกชื่ออวยัวะภายในสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวนพภสัสร แก้วอุดม การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์
2 นายธวชัชัย พมิพโ์ชว์ การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์
3 นายประสิทธิ์ บวังาม การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์
4 นายเสฎฐวฒิุ ปานเกศรินทร์ การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นายศุภวชิญ์ รัตนพนัธุศ์รี การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวเหมือนฝัน เชียงกา การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
7 นายชวาล พรมมา การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายกิตติพงศ์ กันทวี การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง
9 นางสาวจิรพรรณ ตรีเพช็ร การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
10 นายรัฐพงษ์ ศิริอาภรณ์ การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา พษิณุโลก
11 นายธญัวตัน์ ทองขุนด า การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
12 นางสาวสาวณีิ สุขแก้ว การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
13 นางสาวอธชิา ยงปญัญา การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
14 นายไชยวฒัน์ ทองแม้น การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
15 นางสาวอรปรียา อุปมุง การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
16 นางสาวทพิย์สุดา คุณามา การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
17 นายอนุวฒัน์ รัตรบปุผา การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
18 นายศิรพงษ์ สุวรรณโสภา การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
19 นางสาวนิตยา ไต่ครบรีุ การเรียกชื่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นายวรีชัย อิงษา การรีดนมโค ม.กาฬสินธุ์



2 นายอนุวฒัน์ ชูละคร การรีดนมโค 1 ชนะเลิศ ม.กาฬสินธุ์
3 นายวชัระ เชืองเต็ม การรีดนมโค มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นายอภชิาติ ศรีลอง การรีดนมโค มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นายณัฐพงษ์ อินตาพวง การรีดนมโค มทร.ธญับรีุ
6 นายจิรายุทธ มูลเจริญ การรีดนมโค มทร.ธญับรีุ
7 นายวชิาญ จรบรุมณ์ การรีดนมโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นางสาวจิราภรณ์ มะลิงาม การรีดนมโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
9 นายกฤษฎา หมันชัย การรีดนมโค มทร.ล้านนา ล าปาง
10 นายอรรถชัย สุยะ การรีดนมโค มทร.ล้านนา น่าน
11 นายพนธกร ฮุยเขียว การรีดนมโค มทร.ล้านนา พษิณุโลก
12 นางสาวจันทริา มะเด่ือ การรีดนมโค มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
13 นายจิตภานุ ดีภาชู การรีดนมโค 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
14 นายธรีกานต์ อุ่นรัมย์ การรีดนมโค 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
15 นายพชิัย นาระคล การรีดนมโค มทร.อีสาน วข.สกลนคร
16 นายศราวฒิุ แสนอุบล การรีดนมโค มทร.อีสาน วข.สกลนคร
17 นางสาวเบญจมาศ ทว่มพดุซา การรีดนมโค มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นายชัชนัน สุระขันทร์ การคล้องและล้มโค ม.กาฬสินธุ์
2 นายทรงวฒิุ แย้มไสย์ การคล้องและล้มโค ม.กาฬสินธุ์
3 นางสาวศศิธร บรุานนท์ การคล้องและล้มโค ม.กาฬสินธุ์
4 นายปฏภิาณ อ่านพนิิจ การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นายสุพฒัน์กิจ หมื่นจงจ าปา การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
6 นางสาวสุมิตรา สุขเลิศ การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
7 นายวสันต์ เปดิสูงเนิน การคล้องและล้มโค มทร.ธญับรีุ
8 นายสาทติย์ ทองสุข การคล้องและล้มโค มทร.ธญับรีุ



9 นางสาวนารีรัตน์ สุริหาร การคล้องและล้มโค มทร.ธญับรีุ
10 นางสาวฐิติพร ยุติมิตร การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
11 นายวรากร ปรีชาเดช การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
12 นายณัฐวฒิุ สร้อยสูงเนิน การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
13 นายสุวจัน์ สวรรค์ดอน การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
14 นายนพเก้า อินทรสูงเนิน การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
15 นางสาวธรรมรัต ตุ้มนิลกาล การคล้องและล้มโค มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
16 นายเจตริน มงคล การคล้องและล้มโค มทร.ล้านนา ล าปาง
17 นายธรีะ สอาด การคล้องและล้มโค มทร.ล้านนา ล าปาง
18 นางสาวศิริลักษณ์ ทะเม้า การคล้องและล้มโค มทร.ล้านนา ล าปาง
19 นายกฤษฎา ต๊ะวชิัย การคล้องและล้มโค มทร.ล้านนา น่าน
20 นายธนาวตัร  ดวงค า การคล้องและล้มโค มทร.ล้านนา น่าน
21 นางสาวจรีรัตน์ จักทร การคล้องและล้มโค มทร.ล้านนา น่าน
22 นายธนพล ชุ่มมั่น การคล้องและล้มโค 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
23 นายภวูนาท วงัสิงห์ การคล้องและล้มโค 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
24 นางสาวสุธารินี ม่วงมา การคล้องและล้มโค 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
25 นายสลับ ร าพงึนิตย์ การคล้องและล้มโค 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
26 นายชนาธปิ สุขมี การคล้องและล้มโค 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
27 นางสาวอรพชิญ์ บญุศิริ การคล้องและล้มโค 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
28 นายศราวฒิุ อภยัศิลา การคล้องและล้มโค 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
29 นายจักรกฤษ เพชรคมกริช การคล้องและล้มโค 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
30 นางสาวอารียา ภาวรัิมย์ การคล้องและล้มโค 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
31 นายอธวิฒัน์ ศรีสร้อย การคล้องและล้มโค มทร.อีสาน วข.สกลนคร
32 นายสันติ พทุธแสน การคล้องและล้มโค มทร.อีสาน วข.สกลนคร
33 นางสาวทพิย์สุดา คุณามา การคล้องและล้มโค มทร.อีสาน วข.สกลนคร



34 นายคมกฤษณ์ สอาดปรุ การคล้องและล้มโค มทร.อีสาน นครราชสีมา
35 นายไกรสร ลัดดี การคล้องและล้มโค มทร.อีสาน นครราชสีมา
36 นางสาวปภาวรินทร์ เจือหนองคล้า การคล้องและล้มโค มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นายประณต จงลือชา การประกอบสูตรอาหารสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
2 นายชนาธปิ สมานหมู่ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ ม.กาฬสินธุ์
3 นายวรรณลภย์ หาญประสพ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นายณัชพล สุวรรณประเสริฐ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
5 นางสาวกานติมา อึ่งประยูร การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ธญับรีุ
6 นายโดมธชิัย ปญัญามัง การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
7 นางสาวไพลิน พรมชาติ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายภมูิศิลป์ บญุสุทธิ์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ล้านนา ล าปาง
9 นางสาวพชัราภรณ์ จะชาญ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ล้านนา ล าปาง
10 นายอรุณ แซ่โซ้ง การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ล้านนา น่าน
11 นายศิวะพงษ์ ศิลปพงษ์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 1 ชนะเลิศ มทร.ล้านนา พษิณุโลก
12 นางสาวศุภวรรณ ปานทอง การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
13 นายนพคุณ สุราช การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
14 นายณัฐทนนท์ สะทมุรัมย์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
15 นายนราศักด์ิ บตุรโสม การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
16 นายกิตติพงษ์ บญุเลิศ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.อีสาน วข.สกลนคร
17 นางสาวปภาดา นิลดา การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
18 นางสาวยลดา เพยีซ้าย การประกอบสูตรอาหารสัตว์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวศิริลักษณ์ คัดนาหงส์ การตอนสุกร 1 ชนะเลิศ ม.กาฬสินธุ์
2 นายปยิะณัติ อุทยัสา การตอนสุกร 1 ชนะเลิศ ม.กาฬสินธุ์



3 นางสาวทตัติยา ตาพล การตอนสุกร มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นายสุรศักด์ิ คล้ายสุวรรณ การตอนสุกร มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นายจิรายุทธ มูลเจริญ การตอนสุกร มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวศศิวมิล เหมวงษ์ การตอนสุกร มทร.ธญับรีุ
7 นางสาวอารียา ดวงค าน้อย การตอนสุกร มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายจักรณรงศ์ อาทติย์ศิลป์ การตอนสุกร มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
9 นายทวทีรัพย์ ผ้ึงศรีเกล้า การตอนสุกร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา ล าปาง
10 นางสาวจันจิรา ท าทาน การตอนสุกร 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา ล าปาง
11 นายเกรียงไกร อ ามลา การตอนสุกร มทร.ล้านนา น่าน
12 นายวฒันากรณ์ ต๊ะปะแสง การตอนสุกร มทร.ล้านนา น่าน
13 นางสาวสุพรรษา นินชาวนา การตอนสุกร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
14 นายกุลวรนันทร์ สุทธสุิวรรณ การตอนสุกร มทร.ล้านนา พษิณุโลก
15 นางสาวภณัฑิรา อัมพะวนั การตอนสุกร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
16 นายเทพสุวรรณ พรหมมี การตอนสุกร 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
17 นายเอกราช อาญาจงสวสัด์ิ การตอนสุกร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
18 นายโกวทิย์ ธรรมดา การตอนสุกร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
19 นายพชิัย นาระคล การตอนสุกร มทร.อีสาน วข.สกลนคร
20 นายนราชัย ชิดกระโทก การตอนสุกร มทร.อีสาน นครราชสีมา
21 นายคุณภทัร สุดหนองบวั การตอนสุกร มทร.อีสาน นครราชสีมา

1 นางสาวนภาพร ยุทธยศ การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ 1 ชนะเลิศ ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาวจินตนา ศรีสุระ การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์
3 นางสาวศันสนีย์ ค าหารพล การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ 1 ชนะเลิศ ม.กาฬสินธุ์
4 นางสาวขนิษฐา แซ่โค้ว การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นางสาวกันตา มะกะระธชั การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ



6 นางสาวดวงนภา บญุมา การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ 2 รองชนะเลิศล าดับที่ 1 มทร.ธญับรีุ
7 นางสาวธวลัรัตน์ สิทธเินตร การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ธญับรีุ
8 นางสาวเหมือนฝัน เชียงกา การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.ธญับรีุ
9 นางสาวมณีกานต์ เอี่ยมรัตน์ การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
10 นายนนทชัย ค าปนั การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง
11 นางสาวคณิศร สวนแก้ว การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
12 นายณัธวตัร ค าปล้ืม การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ล้านนา พษิณุโลก
13 นางสาวทศันวรรณ ส าลีแก้ว การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ 3 รองชนะเลิศล าดับที่ 2 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
14 นางสาวธติิมาภรณ์ พดูเพราะ การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
15 นางสาวขนิษฐาภรณ์ ปลายแก่น การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
16 นายนราศักด์ิ บตุรโสม การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
17 นายสันติ พทุธแสน การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
18 นางสาวจุฑามาศ ธนะนู การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
19 นางสาววลัยลักษณ์ โนภชิัย การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์  
20 นางสาวนิรชา ผาสุข การตอบปญัหาทางสัตวศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา


