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ท่ี รายชื่อ - สกุล เลขที่ ตําแหน่ง ระดับ หมายเหตุ
ตําแหน่ง

1 นายสุรพัฒน์  เลาหวณิช 1242 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ ประธานสีส้ม
2 นายสุมิตร  ชูชาติ 1225 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีส้ม
3 นายวรัญญู  ชมเฟื่องแก้ว 1214 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ สีส้ม
4 นางณิชมาศ   นันท์โสภณ 1204 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีส้ม
5 นายมงคล  มาตขาว 1223 นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน สีส้ม
6 นางภัทรภร  ท้าวเพชร 1227 เจา้พนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีส้ม
7 นายอนุรักษ์  ตระการรังสี 1251 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีส้ม
8 นางธนรัตน์  จานุกิจ 1288 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีส้ม
9 นายโฆษิต  สินสุวงศ์วัฒน์ 1257 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีส้ม
10 นายวันชัย  ตีรถะวรวรรณ 1238 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีส้ม
11 นายธวัชชัย  ปัจฉานุกูล 1249 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีส้ม
12 นายนพคุณ  มูลสิน 1283 นายสตัวแพทย์ ชํานาญการ สีส้ม
13 นางสาววรพร  อํ่าเงิน 1233 นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ สีส้ม
14 นางทองสิน  ประเสริฐ 1263 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีส้ม
15 นายก่อเกียรติ  ม่วงไทย 1252 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีส้ม
16 นายนิคม   บุญยาน 2687 เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติการ สีส้ม
17 นายสหวัชร์  อ้ึงวนิชบรรณ 1240 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ สีส้ม
18 นางยุพา  สินสุวงศ์วัฒน์ 1821 พนักงานพิมพ์ สีสม้
19 นายมานพ  เรือนใหม่ 1803 พนักงานขับรถยนต์ สีส้ม
20 นายธีระพนธ์  อ่ึงประยูร 1814 พนักงานขับรถยนต์ สีส้ม
21 นายกิจภูมิ อุดมสิทธิ์ 55 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สีส้ม
22 นายวิทยา  ทองสง่า             1948 พนักงานทั่วไป สีส้ม
23 นางกรรณิการ์ สิทธิผล 1945 พนักงานทั่วไป สีส้ม
24 นายสาโรจน์  พฤทธิศาลิกร 95 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
25 นายสมเจต   เขียวทองดี คนงานจ้างเหมา สีส้ม
26 นางนพมาศ ราสูงเนิน 34 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
27 นางสาวนิตา  แซ่เล้า 57 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ สีส้ม
28 นางปรารถนา  ขอนโพธิ์ 3 พนักงานการเงินและบัญชี 3 สีส้ม
29 นายอํานาจ  จาตสุวรรณ 1815 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สีส้ม
30 นางเบญจมาศ  ผลทวี 38 พนักงานเลี้ยงสัตว์ สีส้ม
31 นายอุทิศ  จันไทย 14 คนงาน สีส้ม
32 นายกิตติ   จันทรา 36 ช่างเทคนิค สีส้ม
33 นายวีระยุทธ  วิยะนัด 35 วิศวกรไฟฟ้า สีส้ม
34 นายสมศักด์ิ  สมบัติ              108 ช่างไฟฟ้าและอิเทคทรอนิกส์ สีส้ม
35 นางสาวจรีย์   อยู่สุขอาบ 1819 พนักงานพิมพ์ สีส้ม
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36 นายสุนทร  ปาปะขัง 46 พนักงานทดสอบชีวภัณฑ์ สีส้ม
37 นายธนวัฒน์ ศรีภักดี 16 คนงาน สีส้ม
38 นายศักดานพ  จันทร์ทอง 1896 พนักงานทั่วไป สีส้ม
39 นายธีระยุทธ อ่ึงประยูร 13 คนงาน สีส้ม
40 นายประชา    ตะสันเทียะ 1872 ช่างฝีมือโรงงาน สีส้ม
41 นางรัศมี  ศรีชะโร 1894 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีส้ม
42 นายโสภณ     กีเนีย 1906 พนักงานทั่วไป สีส้ม
43 นางพาณิภัค  จันทร์ทอง 19 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีส้ม
44 นายต่อศักด์ิ  อ่ึงประยูร 22 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
45 นายพงศกร  เดชาสุรักษ์ชน 27 พนักงานปฏิบัติการ สีส้ม
46 นายสมชาย    ขอพลกลาง 1940 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีส้ม
47 นางวรรชนี   กลีบเมฆ 1947 พนักงานประจําห้องทดลอง สีส้ม
48 นางวัชรา  หาญสุริย์ 1950 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีส้ม
49 นายวรรณะ  พิมพ์ปรุ 1958 พนักงานทั่วไป (หัวหน้าคนงาน) สีส้ม
50 นายไพโรจน์  ชมคุณากูล 1973 พนักงานทั่วไป สีส้ม
51 นางสาวกุสุมา  พลจันทึก 1941 พนักงานทั่วไป สีส้ม
52 นายมานิตย์  สมแหลม 78 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีส้ม
53 นายเนาวรัตน์ จิตระเมศ 88 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
54 นายสมเกียรติ  เครือกลาง 93 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
55 นางนันทนา  กลัดสูงเนิน 94 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
56 นายเสน่ห์  แก้วสูงเนิน 99 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
57 นายบุญเลิศ  ล้ํานาค 71 พนักงานรักษาความปลอดภัย สีส้ม
58 นางสาวพูนศรี  เสาวคตภูมิ 91 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
59 นายวีรชาติ  ใหญ่ล้ํา 87 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
60 นางลําเจียก  พิมพ์ปรุ 62 พนักงานสถานที่ สีส้ม
61 นายอนพ   เหมิ 12 คนงาน สีส้ม
62 นางอรวรรณ  นวกุล 1862 พนักงานทั่วไป สีส้ม
63 นายวิชัย  เหมิ 1890 ช่างฝีมือโรงงาน สีส้ม
64 นางรุ่งทิพย์  แตงจันทึก 1921 พนักงานประจําห้องทดลอง สีส้ม
65 นายนพพร     รัตนวิเศษ 1923 พนักงานทั่วไป สีส้ม
66 นายอาคม วงษา 28 พนักงานวัคซีน สีส้ม
67 นางพรพรรณ  ชัชวาลย์ปรีชา 1902 พนักงานทั่วไป สีส้ม
68 นายธวัช  หนูดี 23 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
69 นางสาววิภารัตน์  พลจันทึก 33 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีส้ม
70 นางรฐา บุญเรอืง 15 คนงาน สีส้ม
71 นายสมชาย บูรณะ 19 คนงาน สีส้ม
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72 นายวัชระ  ต่อสกุล 1928 พนักงานประจําห้องทดลอง สีส้ม
73 นางสาวธารีรัตน์  สุภาพ 38 นักวิทยาศาสตร์ สีส้ม
74 นายพีรยุทธ  คงบุญมี 52 พนักงานประจําห้องทดลอง สีส้ม
75 นางสาวแสงอรุณ  เทพ 49 พนักงานทดสอบชีวภัณฑ์ สีส้ม
76 นายอํานาจ  สวัสดีสันเทียะ 68 พนักงานรักษาควมปลอดภัย สีส้ม
77 นางสาวสมใจ  เปียสูงเนิน 10 นักวิทยาศาสตร์ สีส้ม
78 นายนิคม  เชยสูงเนิน 1866 พนักงานทั่วไป สีส้ม
79 นางสุรีรัตน์    สวัสด์ิ 1874 พนักงานทั่วไป สีส้ม
80 นายอดิศักด์ิ เดชะ 20 คนงาน สีส้ม
81 นายสมชาย ขอนโพธิ์ 1849 พนักงานประจําห้องทดลอง สีส้ม
82 นางสาวพเยาว์ ปลั่งกลาง 23 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สีส้ม
83 นายธวัชชัย เถ่ียวสูงเนิน 24 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สีส้ม
84 นายนิตย์   ราสูงเนิน 1918 พนักงานทั่วไป สีส้ม
85 นางสาวน้อง  ถาหล้า จ้างเหมาแม่บ้าน สีส้ม
86 นายพนม      วดัมิ่งพะเนา 1957 พนกังานห้องปฏิบตักิาร สีส้ม

87 นายชนะ  วดัมิ่งพะเนา 86 พนกังานกลัน่นํา้ สีส้ม

88 นายนราดล  นวกลุ 47 พนกังานทดสอบชีวภณัฑ์ สีส้ม


