
ที่ ชื่อ สกุลเดช ชื่อทกัษะ อันดับ รางวัล หน่วยงาน
1 นายภทัรจาริน จันทร์ดอก การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
2 นายชนะเกียรติ ฤกษเ์วยีง การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นางสาววนัวสิาข์ ธนะเนตร การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 1 ชนะเลิศ มทร.ธญับรีุ
4 นางสาวธนิษฐา แก้วธรรม การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 1 ชนะเลิศ มทร.ธญับรีุ
5 นายปยิสนธิ์ ตันธนวกิรัย การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
6 นายสิทธพิงษ์ เพช็รากูล การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
7 นายสิรวชิญ์ แพร่กาษา การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ล้านนา ล้าปาง
8 นางสาววรกานต์ ศรีใจแปง การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ล้านนา ล้าปาง
9 นายภานุพงศ์ ไชยเพยีร การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ล้านนา น่าน
10 นายเลิศลักษณ์ จิณะไชย การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ล้านนา น่าน
11 นายชาญณรงค์ ธนาไธสง การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ล้านนา พษิณุโลก
12 นายสิทธชิัย จันตระ การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.ล้านนา พษิณุโลก
13 นายทนิภทัร จันทร์ช่วง การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
14 นายชัยวฒัน์ เผือกผ่อง การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
15 นายเมธาสิทธิ์ เกษมณี การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
16 นายไชยวฒัน์ นวลขาว การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
17 นางสาวฉัตรฤทยั ค้ามี การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.อีสาน วข.สกลนคร
18 นางสาวรุ่งนภา เสนสาย การจัดตู้พรรณไม้น้้าสวยงาม มทร.อีสาน วข.สกลนคร

1 นายจตุพล แสงใสรัตน์ การบรรจุลูกปลาลงถุง ม.กาฬสินธุ์
2 นายธนพงษ์ ภเูต้านาค การบรรจุลูกปลาลงถุง ม.กาฬสินธุ์
3 นายเมฆขพทัธิ์ เขียวสะอาด การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นายกฤษณะ ดวงวงั การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นางสาวณัชชา ชื่นแสง การบรรจุลูกปลาลงถุง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ธญับรีุ



6 นายอัมพุ เจริญปล้อง การบรรจุลูกปลาลงถุง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ธญับรีุ
7 นายศุภวชิญ์ ศรีโสภา การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายภวูดล สกุลเดช การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
9 Mr.Ath Veasna การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
10 นายกิตติธชั ต้องรักชาติ การบรรจุลูกปลาลงถุง 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ล้านนา ล้าปาง
11 นายนิรุต หาญนอก การบรรจุลูกปลาลงถุง 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ล้านนา ล้าปาง
12 นายชัยโย อนุมา การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ล้านนา น่าน
13 นายวฒิุพงษ์ อินปา การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ล้านนา น่าน
14 นายพงศกร เพชรพพิฒัน์ การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ล้านนา พษิณุโลก
15 นางสาวสาวนิี ค้าฟองเครือ การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ล้านนา พษิณุโลก
16 นายภานุมาศ อนุมาศ การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
17 นายชุติพนธ์ ชุมคล้าย การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
18 นายคมสันต์ ตะเคียนเกล้ียง การบรรจุลูกปลาลงถุง 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
19 นางสาวจามจุรี สวสัดี การบรรจุลูกปลาลงถุง 1 ชนะเลิศ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
20 นายสิทธชิัย เทพศรีหา การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.อีสาน วข.สกลนคร
21 นายณัฐพงษ์ สาธชุาติ การบรรจุลูกปลาลงถุง มทร.อีสาน วข.สกลนคร

1 นายศรัณย์ ทองคลอด การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
2 นางสาวนิลาวลัย์ สวยก้าปงั การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ธญับรีุ
3 นายวนัชาติ ศรีเผือด การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
4 นางสาวลัดดาวลัย์ ดวงโฮ้ง การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง มทร.ล้านนา ล้าปาง
5 นางสาวประกายมาศ ยังเพง็ การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง มทร.ล้านนา พษิณุโลก
6 นายสมคิด เวลาดี การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
7 นางสาวกานต์หทยั เข็มทอง การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
8 นายนันธวฒัน์ วงศ์ศรีดา การเรียกชื่อเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางการประมง มทร.อีสาน วข.สกลนคร



1 นายฤทธิช์ัย ค้าโฮง การตอบปญัหาทางประมง ม.กาฬสินธุ์
2 นางสาววรัิญตรี ปญัญา การตอบปญัหาทางประมง ม.กาฬสินธุ์
3 นายศราวฒิุ จันทรวสูิตร การตอบปญัหาทางประมง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
4 นายเมฆขพทัธิ์ เขียวสอาด การตอบปญัหาทางประมง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
5 นางสาวณัฐรัตน์ ใจสบาย การตอบปญัหาทางประมง มทร.ธญับรีุ
6 นางสาวณัฐสุดา ทบัเหล็ก การตอบปญัหาทางประมง มทร.ธญับรีุ
7 นางสาวพลอยไพลิน พตัรทบัทมิ การตอบปญัหาทางประมง 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายชัชวาลย์ ไมตรี การตอบปญัหาทางประมง 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
9 นายอภเิดช ชัยสมบติั การตอบปญัหาทางประมง 1 ชนะเลิศ มทร.ล้านนา ล้าปาง
10 นายธรีเดช ปญับตุร การตอบปญัหาทางประมง 1 ชนะเลิศ มทร.ล้านนา ล้าปาง
11 นางสาวรักชนก แสนค้า การตอบปญัหาทางประมง มทร.ล้านนา น่าน
12 นางสาวนิรชา ทะลือ การตอบปญัหาทางประมง มทร.ล้านนา น่าน
13 นายธรีะพงษ์ แก่นหมั่น การตอบปญัหาทางประมง มทร.ล้านนา พษิณุโลก
14 นางสาวสุภาพร เกตุแก้ว การตอบปญัหาทางประมง มทร.ล้านนา พษิณุโลก
15 นายสมคิด เวลาดี การตอบปญัหาทางประมง มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
16 นางสาวพชันิดา หฤษฎว์วิฒัน์กุล การตอบปญัหาทางประมง มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
17 นายคมสันต์ ตะเคียนเกล้ียง การตอบปญัหาทางประมง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
18 นางสาวจามจุรี สวสัดี การตอบปญัหาทางประมง 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
19 นายจาตุรงค์ แดงประสาท การตอบปญัหาทางประมง มทร.อีสาน วข.สกลนคร
20 นางสาวสุจิตตา ศิริบตุร การตอบปญัหาทางประมง มทร.อีสาน วข.สกลนคร

1 นางสาวณัฐธยิา ดาแก้ว การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
2 นายกฤษณะ ดวงวงั การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.ตะวนัออก วข.จันทบรีุ
3 นายสุรศิริ ภาคีอรรค การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ธญับรีุ



4 นายเกริกชัย ฤทธขิจร การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ธญับรีุ
5 นายมติชน สัมพนัธอ์้านวย การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
6 นางสาวธญัญารัตน์ คนซ่ือ การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 1 ชนะเลิศ มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
7 นางสาวสกุลรัตน์ พนัธส์าง การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ตะวนัออก วข.บางพระ
8 นายกิตติชัย มูลทุ่ง การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ล้านนา ล้าปาง
9 นายธนาวฒัน์ ชุมภทูอง การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ล้านนา ล้าปาง
10 นายอภนิันท์ ทบัเงิน การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ล้านนา พษิณุโลก
11 นางสาวหนึ่งฤทยั ชาติเชื้อ การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.ล้านนา พษิณุโลก
12 นายนครินทร์ อาสทอง การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
13 นายภมูิพฒัน์ วฒันพรหม การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 3 รองชนะเลิศอันดับ2 มทร.ศรีวชิัย วข.นครศรีธรรมราช
14 นายบญุเล้ียง ยา การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
15 นางสาวสุวรรณา ทวพีฒัน์ การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา 2 รองชนะเลิศอันดับ1 มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
16 นายอัษฎาวฒิุ ภแูสนศรี การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.อีสาน วข.สกลนคร
17 นางสาวอรวรรณ รังกัญญา การเรียกชื่อศัพทเ์ฉพาะทางมีนวทิยา มทร.อีสาน วข.สกลนคร


