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ท่ี รายชื่อ - สกุล เลขที่ ตําแหน่ง ระดับ หมายเหตุ
ตําแหน่ง

1 นายฤทธิ์ลือชัย  ปู่สูงเนิน 1248 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ ประธานสีฟ้า
2 นายณรงค์  สุขเจริญ 1221 นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน สีฟ้า
3 นางมณีรัตน์  ป๊อกเทิง 1208 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีฟ้า
4 นายวาทิต  โสภณ 1219 นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน สีฟ้า
5 นางชูศรี  สุดบ้านเสื่อ 1209 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีฟ้า
6 นางสาวแก้วใจ  พะนิจรัมย์ 1226 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สีฟ้า
7 นายนริศ  ว่องวัฒนากูล 1234 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีฟ้า
8 นางอมรรัตน์ สวัสด์ิสิงห์ 1275 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีฟ้า
9 นายภูวนาถ  เปาปราโมทย์ 4231 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ สีฟ้า
10 นายฉัตรชัย  พานชวบุษป์ 1264 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีฟ้า
11 นายประภูศักด์ิ  ภักดีมี 1265 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีฟ้า
12 นางสายพิณ  ขุมทรัพย์ 1256 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการ สีฟ้า
13 นายมนตรี  อยู่สุขอาบ 1262 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีฟ้า
14 นายกาณต์  กีเนีย 1259 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีฟ้า
15 นางอารีรัตน์ สุดโต 1277 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการ สีฟ้า
16 นายอัตพงศ์  นาคะปักษิณ 1239 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีฟ้า
17 นายวัชรินทร์  หินอ่อน 1232 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีฟ้า
18 นางสาวธนิตา  จําปาเรือง 1286 เภสัชกร ปฏิบัติการ สีฟ้า
19 นางสาววิภาวี  วาดโคกสูง 56 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ สีฟ้า
20 นายสุรส  ตั้งพิมาย 1800 พนักงานขับรถยนต์ สีฟ้า
21 นายชาญชัย   เจ็กจันทึก 1807 พนักงานขับรถยนต์ สีฟ้า
22 นายปรีชา คําภูเวียง 1827 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีฟ้า
23 นายวินัย  หมวกทองหลาง 1904 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
24 นายพล  โกศากล 1889 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีฟ้า
25 นายพรชัย สุระบุตร 8 คนงาน สีฟ้า
26 นายสุวิชศิษฐ์   แสงกลาง 1927 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
27 นางวิไลลักษณ์  อินทิตานนท์ 1934 พนักงานเข้าเล่ม สีฟ้า
28 นางสาวสุรางคนา บุญเรือง 49 พนักงานคลังพัสดุ สีฟ้า
29 นางเพลินพิศ  พิมพ์ปรุ 1823 พนักงานเข้าเล่ม สีฟ้า
30 นางภัคธมล   อรุณจอมเกาะ 43 พนักงานธุรการชั้น 3 สีฟ้า
31 นายศักด์ิชัย กล้าจอหอ 51 พนักงานประจําห้องทดลอง สีฟ้า
32 นายบดินทร์  พรหม 31 ช่างเทคนิค สีฟ้า
33 นายมนูญ  ฤทธิสน 34 วิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร สีฟ้า
34 นายอาคม  คําผุย                  106 ช่างไฟฟ้าและอิเทคทรอนิกส์ สีฟ้า
35 นายวิโรจน์  พลอยแสง 31 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ สีฟ้า
36 นางภัสสราวรรณ    คงปราโมทย์ 2 พนักงานการเงินและบัญชี สีฟ้า
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37 นายจําเริญ  ม่ันกลาง           67 พนักงานรักษาความปลอดภัย สีฟ้า
38 นายสมาน  อินทรศร 3 คนงาน สีฟ้า
39 นายสุนันท์  ด้วงช้าง 44 พนักงานโทรศัพท์ สีฟ้า
40 นายพงษ์สิทธิ์   วงสว่าง 1869 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีฟ้า
41 นางสาวภาริณี     ศรีแตง 1878 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
42 นายสมชัย  ดวงดี 1897 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
43 นางมาลัย    จันทรา 1907 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีฟ้า
44 นายสามารถ  รักจันทึก 1925 พนักงานประจําห้องทดลอง สีฟ้า
45 นายดอน  บดโคกกรวด 39 พนักงานเลี้ยงสัตว์ สีฟ้า
46 นางกองแก้ว ใบกุหลาบ 21 พนักงานห้องทดลอง สีฟ้า
47 นายชัยชนะ  วารีเศวตสุวรรณ 78 ช่างเทคนิค สีฟ้า
48 นายณรงค์    อู๋สูงเนิน 1960 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
49 นางรุ่งอรุณ  แสงบํารุง 1963 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
50 นางสาวอรพรรณ  สรณวรรณ์ 1967 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีฟ้า
51 นายพิทักษ์  จําปาโคกกรวด 1970 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีฟ้า
52 นางสมจิต  พาพันธุ์ 60 พนักงานพิมพ์ สีฟ้า
53 นายอมรินทร์  ลอนจันทึก 75 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
54 นายชํานิ  เรือนใหม่ 83 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
55 นายธนกฤต  เนมขุนทด 90 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีฟ้า
56 นายธงชัย  ชุ่มขุนทด 97 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีฟ้า
57 นายสหัด  แสนธิ 101 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีฟ้า
58 นางสมประสงค ์ ฤทธิสน 74 พนักงานประกอบอาหาร สีฟ้า
59 นายจรัญ  มุ่งพังกลาง 80 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
60 นางสาวสรารัตน์  โรจนวิจิตรกุล 40 นักวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
61 นายนพรัตน์  ยวนเมือง 81 พนักงานห้องทดลอง สีฟ้า
62 นายพิสัณฑ์  แตงจันทึก 1875 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีฟ้า
63 นายสําราญ  บดโคกกรวด 1893 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
64 นางภคภรณ์  ชัยเสริมสิทธิ์ 1910 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีฟ้า
65 นายเสมา สุวรรณ 37 พนักงานควบคุมเครื่องมือผลิตวัคซีน สีฟ้า
66 นางสาวศยามล  วงษ์มา 72 นักวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
67 นางสาวนงนุช  เทียนสว่างสกุล 17 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
68 นายประเสริฐ ชุ่มขุนทด 26 พนักงานเลี้ยงสัตว์ สีฟ้า
69 นางจิราวรรณ  ขอแนบกลาง 55 พนักงานพิมพ์  ชั้น3 สีฟ้า
70 นายนรินทร์ สายธนู 10 คนงาน สีฟ้า
71 นายสําเริง ปานนอก 1818 ช่างไม้ สีฟ้า
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72 นางสําอางค์   ชุ่มขุนทด 1843 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีฟ้า
73 นายสัมพันธ์ ต่อสัมพันธ์ดี 45 นักวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
74 นางผ่องศรี  อยู่ภักดี 1836 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีฟ้า
75 นายณรงค์ รัตนวิเศษ 6 คนงาน สีฟ้า
76 นายบุญยัง  ศรีปัตเนตร์ 1892 พนักงานทั่วไป สีฟ้า
77 นางสาวรัตติยา  แท่นแก้ว 40 นักวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
78 นางอนงค์  พิมพ์ปรุ 12 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีฟ้า
79 นายสนัด  ประดับศรี 27 พนักงานเลี้ยงสัตว์ สีฟ้า
80 นางธนัญญา   อุโท 41 พนักงานเลี้ยงสัตว์ สีฟ้า
81 นายประมวล  รัตนวิเศษ 58 คนงาน สีฟ้า
82 นายไพโรจน์  แจ่มจํารัส 2746 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สีฟ้า
83 นายจิรศักด์ิ  แตงจันทึก 29 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สีฟ้า
84 นางสาวจรัญญา  สดมพฤษภ์ 39 นักวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
85 นางศิริลักษณ์  แสงกลาง จ้างเหมาแม่บ้าน สีฟ้า
86 นางสาวแคทริยา  นันขุนทด 75 นักวิทยาศาสตร์ สีฟ้า
87 นายภาณพุงศ์  ศรินทุ 30 พนกังานควบคมุเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ สีฟ้า

88 นางสาวลกัษณี  เลิศลิมชลาลยั พนกังานรับ-จ่ายและจดัส่งวสัดุ สีฟ้า

89 นางพวงเพชร คงกระพันธ์ 42 พนักงานการเงินและบัญชี 2 สีชมพู


