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1 นายกังวาน  จึงธีรพานิช 1237 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ ประธานสีชมพู
2 นายไตรรงค์ เมนะรุจิ 1202 นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ สีชมพู
3 นางศรุดา  เรืองหิรัญ 1203 นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ สีชมพู
4 นายพงษ์ไทย พันธ์ภาวงศ์ 1207 เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีชมพู
5 นายไกรวัล  วัฒนาภรณ์ 1218 นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน สีชมพู
6 นางสาวดวงพร  มาชมสมบูรณ์ 1205 เจา้พนักงานธุรการ ชํานาญงาน สีชมพู
7 นางสาวณัฐธิยา จันใด 1206 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สีชมพู
8 นายทวี พงษ์สุพรรณ์ 1235 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีชมพู
9 นายสมเกียรติ  ศรีพิสุทธิ 1282 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีชมพู
10 นายประดิษฐ์  ป๊อกเทิง 1258 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีชมพู
11 นางสาวคณิตา  ภาสะฐิติ 1254 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีชมพู
12 นายวีรชาย ปู่สูงเนิน 1250 นายสตัวแพทย์ ชํานาญการ สีชมพู
13 นายพยุงศักด์ิ  แสงทอง 1261 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีชมพู
14 นางจันทร์ทิพย์  แสงทอง 1290 สัตวแพทย์ ชํานาญงาน สีชมพู
15 นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ 1253 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีชมพู
16 นางสาวอารีรัตน์  แพงเพ็ง 4329 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ สีชมพู
17 นายอนุโรจน์  ภู่ศิริมงคล 1272 นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ สีชมพู
18 นายดํารงค์  ทองอินทร์แก้ว 2451 เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน สีชมพู
19 นายวิศิษฐ์  วิญญรัตน์ 1276 เภสัชกร ปฏิบัติการ สีชมพู
20 นายศักด์ิณรงค์ กิตติธัญกุล 64 พนักงานธุรการชั้น 2 สีชมพู
21 นางสาว พรพรรณ มลจันทร์ 50 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ สีชมพู
22 นายอุดม  คงคา 1805 พนักงานขับรถยนต์ สีชมพู
23 นายบุญนาค  ไทยทองหลาง 57 พนักงานขับรถยนต์ สีชมพู
24 นายชิงชัย  วงค์สว่าง 1816 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สีชมพู
25 นายคําพอง   อรรครนิทร์ 1830 พนักงานเข้าเล่ม สีชมพู
26 นางรัตนา  ดงทอง 1864 พนักงานทั่วไป สีชมพู
27 นายสุเทพ  เจริญยิ่ง 11 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
28 นายเอกพันธ์  กล้าหาญ คนงานจ้างเหมา สีชมพู
29 นางสาวระพี อยู่สุขอาบ 48 พนักงานคลังพัสดุ สีชมพู
30 นางสาวยุพา     เกินกลาง 1822 พนักงานพิมพ์ สีชมพู
31 นายศราวุธ   เรือนใหม่ คนงานจ้างเหมา สีชมพู
32 นายทวี    วงษ์สมัครการ  1817 ช่างไม้ สีชมพู
33 นายพิบูลชัย  เพชรนิวิฐสกุล 29 ช่างเทคนิค สีชมพู
34 นายอรรถพล  ศรีสาพันธ์ 68 วิศวกรไฟฟ้า สีชมพู
35 นางนุชนภา โรจน์บัณฑิต      1938 พนักงานเก็บเอกสาร สีชมพู
36 นายชูชาติ  สมบัติ                 104 ช่างไฟฟ้าและอิเทคทรอนิกส์ สีชมพู
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37 นายสมภพ  สนโพธิ์กลาง        109 ช่างไฟฟ้าและอิเทคทรอนิกส์ สีชมพู
38 นางจิรัชยา   หมวกทองหลาง 1820 พนักงานพิมพ์ สีชมพู
39 นายเทวินทร์   เกสุพร เจ้าพนักงานพัสดุ สีชมพู
40 นายวินัย สายปาน 30 คนงาน สีชมพู
41 นายมนูญ  อู๋สูงเนิน 1905 พนักงานทั่วไป สีชมพู
42 นายสมพร  คําจันทึก 1865 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีชมพู
43 นายนิทัศน์  ศรีสังข์ 1873 พนักงานประจําห้องทดลอง สีชมพู
44 นางกมลทิพย ์ แสงกลาง 1900 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีชมพู
45 นายดอน  ลาสูงเนิน 1908 พนักงานทั่วไป สีชมพู
46 นางถิรกัญดา  มุลิกาติ 20 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีชมพู
47 นายพรชัย  ชาติรัมย์ 37 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
48 นายธีระพงศ์  เจริญ 43 นักวิทยาศาสตร์ สีชมพู
49 นายปริญญา   แตงจันทึก 1952 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีชมพู
50 นางอัจฉรา  สุขเจริญ 1954 พนกังานทั่วไป สีชมพู
51 นางถนอม  สิงห์มณี 1955 พนักงานทั่วไป สีชมพู
52 นายพรชัย  กลีบเมฆ 1961 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีชมพู
53 นายอนันต์ชัย  ชูรัตน์ 1831 ช่างระบบน้ํา สีชมพู
54 นายประกาย  คชเสนี 82 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีชมพู
55 นายดํารงค์ศักด์ิ  แสงสุข 89 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
56 นายอดุลย์เดช  มณีวัฒน์ 96 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
57 นายไพฑูรย์  วิริยะพงษ์ 100 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
58 นางปราณีต  สารพานิช 61 พนักงานสถานที่ สีชมพู
59 นายชาญณรงค์  สุวรรณไตรย์ 79 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีชมพู
60 นายมนู  พลจันทึก 69 พนักงานสถานที่ สีชมพู
61 นางสาวิตรี มาตขาว 60 คนงาน สีชมพู
62 นายสําราญ  พิมพา 1833 พนักงานทั่วไป สีชมพู
63 นางสุดสิงหา อนันตริยะทรัพย์ 1886 พนักงานห้องปฏิบัติการ สีชมพู
64 นายสมชัย  อนันตริยะทรัพย์ 1891 ผู้ช่วยช่างท่ัวไป สีชมพู
65 นายอดุลย์  มหาสะโร 21 พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สีชมพู
66 น.ส.สมศรี สุมาลุ 42 นักวิทยาศาสตร์ สีชมพู
67 นายอาทิตย์ ฉีดสูงเนิน 36 พนักงานควบคุมเครื่องมือผลิตวัคซีน สีชมพู
68 นางสาววันเพ็ญ  คูณพะวงศ์ 14 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
69 นายสุชาติ  รื่นพิทักษ์ 24 พนักงานกลั่นน้ํา สีชมพู
70 นางนงลักษณ์  ชุ่มขุนทด 48 พนักงานทดสอบชีวภัณฑ์ สีชมพู
71 นายโกวิท ลาดก้อม 2747 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สีชมพู
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72 นายวัลลพ สมพงษ์ 32 ช่างเทคนิค สีชมพู
73 นางประนอม   สาวงษ์ 1949 พนักงานทั่วไป สีชมพู
74 นายอี  นามเค้า 1931 พนักงานทั่วไป สีชมพู
75 นางณิชามน  คงพลปาน 1835 พนักงานประจําห้องทดลอง สีชมพู
76 นายแทนคุณ  ขอแนบกลาง 5 คนงาน สีชมพู
77 นางสาวจริยา  จินดานิล 41 นักวิทยาศาสตร์ สีชมพู
78 นายสมหวัง ศรีปัตเนตร์ 1880 พนักงานทั่วไป สีชมพู
79 นางโสรยา หาญเจริญวนะภูษิต 1824 พนักงานรับโทรศัพท์ สีชมพู
80 นายสุรชัย  พรจําเริญ 1883 พนักงานทั่วไป สีชมพู
81 นางสาวพิมพ์ณิศา  ฉัตรทองสวัสด์ิ 35 พนักงานผลิตชีวภัณฑ์ สีชมพู
82 นายรังสิต แหวนชัย 22 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สีชมพู
83 นายยุทธพงษ์  ใบกุหลาบ 28 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สีชมพู
84 นายสมชาย ขําประไพ 25 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สีชมพู
85 นายนาท  ดอกหว่านกลาง 1919 พนักงานทั่วไป สีชมพู
86 นางสาวมะลิสา  พรมสาขา 11 นักวิชาการส่งเสรมิการตลาด สีชมพู
87 นายสมเกียรติ  เหล็กคํา 25 พนักงานกลั่นนํ้า สีชมพู


