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1 นายวรพงษ์  ศรีวิไลฤทธิ์ 1246 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ ประธานสีเขียว
2 นายสมเกียรติ  เลิศวิมลลักษณ์ 1266 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีเขียว
3 นางสาวอังคณา  สายแวว 1229 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีเขียว
4 นายรังสรรค์  รักษกุลวิทยา 1213 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการ สีเขียว
5 นายวิษณุ  ศรีแสน 1220 นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน สีเขียว
6 นางสาววรารัตน์  วารีรัตน์ 1210 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีเขียว
7 นายอารีย์  เกตุสุวรรณวงศ์ 1244 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีเขียว
8 นางนิตยา  เมตตา 1278 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีเขียว
9 นายสุกิจ ประทุมชัย 1243 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีเขียว
10 นายสุธน  สิงห์คําป้อง 1268 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีเขียว
11 นายบุญมี  ประเสริฐ 1269 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีเขียว
12 นางสาวนลินี  หงษ์ชุมพล 1284 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีเขียว
13 นายพรชัย  ศรีดามา 1245 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีเขียว
14 นางสาวนุรี  ทรัพย์เจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ สีเขียว
15 นายสุวิทย์  กีเนีย 1260 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีเขียว
16 นายวิชัย  เต็งศิริอรกุล 1247 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีเขียว
17 นายอาทิตย์  สารจันทร์ 1280 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีเขียว
18 นางสาววราพร  สินสุวงศ์วัฒน์ 1236 นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ สีเขียว
19 นายโชคอนันต์  คงกระพันธ์ 1801 พนักงานขับรถยนต์ สีเขียว
20 นายดุสิต    วิริยะพงษ์ 1809 พนักงานขับรถยนต์ สีเขียว
21 นายบัณฑิต มีโชคสม 52 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สีเขียว
22 นางสาวฐิติรัตน์  ละออโชติสมบัติ 51 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สีเขียว
23 นายดํารงค์  ช่างพงษ์ 1871 พนักงานทั่วไป สีเขียว
24 นายปรีชา  อินธิบาล 32 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีเขียว
25 นายเทวรรณ   เกสุพร 80 พนักงานห้องทดลอง สีเขียว
26 นายอํานวย มหาสาโร 1969 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สีเขียว
27 นางวรรณพร  บรรจง 6 พนักงานการเงินและบัญชี สีเขียว
28 นางสาวรุจิทิพย์  ละออโชติสมบัติ 54 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สีเขียว
29 นางสาวขนิษฐา  สังขวัฒน์ 1825 พนักงานพิมพ์ สีเขียว
30 นางเติมทรัพย์ สินสุวงศ์วัฒน์ 63 พนักงานพัสดุชั้น 2 สีเขียว
31 นายเสกสรรค์  ภูรัพพา 33 ช่างเทคนิค สีเขียว
32 นายเกษมสันต์ วงศ์พิจรัตนา 69 วิศวกรแครื่องกล สีเขียว
33 นายแดงน้อย  ทองพรมราช    107 ช่างไฟฟ้าและอิเทคทรอนิกส์ สีเขียว
34 นายสีธรรมมา  จิตสูงเนิน 4 ช่างเทคนิค สีเขียว
35 นายประสิทธิ์ อินธิบาล 2 คนงาน สีเขียว
36 น.ส.สุดารัตน์ เกินกลาง 46 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สีเขียว
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37 นายประพันธ์  ศรินทุ 1876 พนักงานทั่วไป สีเขียว
38 นายอํานาจ ลานอก       7 คนงาน สีเขียว
39 น.ส.กัลยา เกียรติประเสริฐดี 47 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สีเขียว
40 นายนาค  ราสูงเนิน 1870 พนักงานทั่วไป สีเขียว
41 นางสุด   ศรินทุ 1881 พนักงานทั่วไป สีเขียว
42 นายสมใจ  ภู่พารา 1901 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
43 นางสาวทัศนีย์วรรณ   บุญเรือง 1922 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีเขียว
44 นายบรรฑิตศักด์ิ แสงกลาง 1926 ช่างระบบน้ํา สีเขียว
45 นายศุภชัย เหมิ 26 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สีเขียว
46 น.ส.สายน้ําผึ้ง พรหมสูงวงษ์ 62 พนักงานธุรการ สีเขียว
47 นายสงกรานต์ นานอก 79 ช่างเทคนิค สีเขียว
48 นางประสงค์   จุลจินดา 1966 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
49 นายวิชัย  ศรีคํานวล 1944 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีเขียว
50 นางอัมพร  ชมเวียง 1968 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
51 นายวินิจ   พิมพ์ปรุ 1844 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
52 นายเริงศักด์ิ  พรจําเริญ 76 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีเขียว
53 นางจีรพัฒน์  สมบัติ 77 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีเขียว
54 นายอนันต์  แจ่มจํารัส 84 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีเขียว
55 นายจักรกฤษ วีระกุล 92 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีเขียว
56 นายเรวัตร แดงทองดี 98 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีเขียว
57 นายสมคิด  พลจันทึก 103 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีเขียว
58 นางยุพิน  พุดหล้า 81 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีเขียว
59 นายธวัช  ยอดมณี 85 พนักงานกลั่นน้ํา สีเขียว
60 นางสาวสุดารัตน์  คล้ายเกตุ 70 นักวิทยาศาสตร์ สีเขียว
61 นายวีระยุทธ   ผลทวีสมสกุล 71 นักวิทยาศาสตร์ สีเขียว
62 นายบุญเลิศ  รัตนวงษ์ 1882 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีเขียว
63 นางนภา     มหาสาโร 1914 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีเขียว
64 นายสมบุญ   เรือนงาม 1916 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
65 นายสําราญ  จิตต์จันทึก 40 พนักงานเลี้ยงสัตว์ สีเขียว
66 นางวรรณา  รัตนวิเศษ 1887 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีเขียว
67 นายประทีป   ยุกระพันธ์ 1909 ช่างฝีมือโรงงาน สีเขียว
68 นางวไลกุล   เลิศวิมลลักษณ์ 18 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีเขียว
69 นายธีระพงษ์ ปู่หล่อ 2745 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สีเขียว
70 นางฉวี มณีรัตน์ 9 คนงาน สีเขียว
71 นายธานี พระธานี 18 คนงาน สีเขียว
72 นายชลอ       อินทประสิทธิ์ 1847 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
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73 นางจิรลักษณ์ ขอพลกลาง 102 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีเขียว
74 นายสมห่วง  สองจันทึก 1884 พนักงานทั่วไป สีเขียว
75 นางอารีรัตน์  อิทธิพิบูล 56 พนักงานสถานที่ สีเขียว
76 นายวีระ  อยู่สุขอาบ 1813 พนักงานขับรถยนต์ สีเขียว
77 นางสุทธิดา ผลจันทร์ 44 นักวิทยาศาสตร์ สีเขียว
78 นายจุรินทร์ หมุนโคกสูง 1840 พนักงานประจําห้องทดลอง สีเขียว
79 นางมะที    ดิษฐอํานาจ 1861 พนักงานทั่วไป สีเขียว
80 นายชาญชัย  รัตนวิเศษ 50 พนักงานทดสอบชีวภัณฑ์ สีเขียว
81 นายมนตรี  หิตายะโส 17 คนงาน สีเขียว
82 นางสาวกุลณิชา  ปลั่งกลาง 13 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีเขียว
83 นายธวัชชัย ลาดก้อม 4 คนงาน สีเขียว
84 นายณรงค์  ติคํารัมย์ 61 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สีเขียว
85 นายสืบสกุล  กาญจนา นักประชาสัมพันธ์ สีเขียว
86 นางละมุด  มณีวัฒน์ จ้างเหมาแม่บ้าน สีเขียว
87 นายสายณัต์  ภาคาเขตต์ 1 คนงาน สีเขียว

88 นายสริุยา  สรณวรรณ์ 70 พนกังานรักษาความปลอดภยั สีเขียว


