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1 612 พญ. กตญัญ ู สวา่งศรี ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

2 174 รอ. กมล ละออง กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวถีิ เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

3 311 พญ. กรกนก สขุพนัธ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

4 624 นพ. กมลพนัธ์   ลิ่มเล็ก ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล

5 519 นพ. กรวกิ  มิศิลปวกิกัย ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ.พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

6 381 นพ. กรัณย์  พรหมมี กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบรศ 32/7 ม.12 ต.ทา่งาม อ.เมือง จ.ปราจีนบรีุ 25000

7 429 นพ. กรุณย์พงษ์  เอ่ียมเพ็ญแข ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ .พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

8 420 พญ. กฤติกา  โคตรทอง ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

9 540 นพ. กฤติน  มีวฒิุสม หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลระนอง  เลขที่ 11 ก าลงัทรัพย์ ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

10 637 นพ. กฤษฏ์ สวุรรณภมิู กลุม่งานพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา กรมการแพทย์

11 382 นพ. กษิพจน์  ก.ศรีสวุรรณ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถ .ช้างเผือก  อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000

12 602 นพ. กอเทพ  เทพสิทธา สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุิธรรม

13 189 พญ. กอบกุล ตัง้สินมัน่คง 83/167 อาคารวลิลา่ราชเทว ีถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400

14 578 พญ. กอบกุล อณุหโชค ภาควชิาอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

15 39 พล.อ.นพ. กอบเกียรติ หาญสมบรูณ์ 426/36 ซอยทวธีาภิเศก ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10600

16 315 พญ. กันยปริญญ์ ภมิูจิตร กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 56 หมู่ 2 ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000

17 385 พ.ท. กัลตงัต์  สตัยสนุทร กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา  ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ 315 ถ.ราชวถีิ  แขวงพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพ 10400

18 30 พญ. กัลยา ผลากรกุล 97/2 ซอยอรรถวมิล ถนนราชปรารภ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19 113 พญ. กัลยา เย็นทรวง 114/2 ซอยสงัข์ทอง ถนนพหลโยธิน35 ลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10900

20 114 พญ. กาญจนา อมรพิเชษฐ์กุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

21 184 พญ. กานดา เมฆใจดี ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

22 471 นพ. การันต์  ไพสขุศานติวฒันา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

23 36 นพ. ก าธร ธรรมประเสริฐ ที่อยู่บ้าน

24 104 พญ. ก่ิงกาญจน์ เลาหทยั ไม่ทราบที่อยู่
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25 580 นพ. กิตติศกัดิ์  วงศ์จนัทร์สม กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา  ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ 315 ถ.ราชวถีิ  แขวงพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพ 10400

26 466 นพ. กิติกร  วชิยัเรืองธรรม ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

27 312 นพ. กิติศกัดิ์ วาสนาวจิิตร์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

28 545 พญ. กุลธิดา  หวงัสนัติ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 180 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

29 242 นพ. ไกรสร อมัมวรรธน์ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

30 68 นพ. ขจร เชาวนปรีชา 135/8 หมู่ 9 ซอยภาณรัุงษี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบรีุ 11130

31 414 พญ. ขวญัอนงค์ อรรถเกตถุาวร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

32 205 พญ. ไข่มกุข์ โกสินทรจิตต์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลชลบรีุ อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ  20000

33 415 นพ. คงปภพ  ปัญญา สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ   268/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

34 430 นพ. คงศกัดิ์  โลห์่อร่ามทวทีอง ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

35 404 พญ. คณาพร  ปราชญ์นิวฒัน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

36 431 นพ. คณิต  ริสขุมุาล ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

37 214 นพ. คณิต อธิสขุ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

38 276 พญ. คณิตา กายะสตุ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

39 529 นพ. คณตุม์  จารุธรรมโสภณ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

40 603 นพ. คเณศ  กาญจนประดิษฐ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

41 551 นพ. คทาวธุ  สนิทธางกูร คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

42 389 นพ. คมกริช  จา่งแก้ว ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

43 549 นพ. คมกฤต  เรืองฤทธ์ิชาญกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

44 465 นพ. คมสนัต์  วรรณไสย ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภมิู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

45 325 นพ. คณุาวฒิุ  ลิม้อาภรณ์ 230 หมู่ 1 ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี  61160

46 590 พญ. เงินตรา  ทนัธรานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

47 230 พญ. จงกลณี เศรษฐกร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

48 432 พญ. จตพุร  ครองวรกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400
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49 468 นพ. จตวุทิย์  หอวรรณภากร ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ต.ทา่โพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

50 170 พญ. จริยา ไวศยรัตน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

51 365 พญ. จริยาภรณ์ ขามใจ ถึงแก่กรรม

52 341 นพ. จรูญศกัดิ์ นวลแจม่ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

53 397 นพ. จกัรพนัธ์   บญุมี กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลศนูย์ระยอง เลขที่ 138 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมือง จ.ระยอง 21000

54 543 พญ. จนัทนา  ผลประเสริฐ หน่วยโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ สงักัดสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

55 335 พญ. จนัทิมา แทนบญุ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

56 183 นพ. จาตรุงค์ กันชยั ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

57 333 พญ. จารุดา กอบกิจเจริญ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

58 236 พญ. จารุวรรณ นิสากรเสน กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีเลขที่ 290 ถนนเจิมจอมพล อ าเภอศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110

59 259 พญ. จิดาภา ธรรมศิริ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ   268/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

60 532 นพ. จิตชยั  ขยนัการนาวี ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

61 403 พญ. จิตสภุา  ตรีทิพย์สถิตย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

62 400 พญ. จินตนา   พวัไพโรจน์ หน่วยคลงัเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

63 609 พญ. จินตนา วงัสถิตธรรม 110/247 ม.7 ตลาดบางระก า ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณโุลก 65140 

64 618 นพ. จีรสิทธ์ิ สริุนทร์สภานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

65 324 พญ. จฑุาทิพย์ คินทรักษ์ สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  12121

66 257 นพ. จมุพล มิตรชยั เกษียณ

67 244 พญ. จไุรรัตน์ กุหลาบแก้ว ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002

68 251 พญ. จไุรอร  อณุหสตู สถาบนัพยาธิวทิยา (ในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

69 254 พญ. จลุินทร ส าราญ ภาควชิาพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลยันเรศวร์ อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก  65000

70 412 พญ. จฬุาพรรณ  อิง้จะนิล ภาควชิาจลุชีวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

71 253 พ.ท. เจตนา เรืองประทีป ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

72 547 นพ. เจตวรรณ  ศิริอกัษร 11/33 ถ.วเิชียรชม ต.บอ่ยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
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73 575 นพ. เจน  มโนนกุุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

74 640 นพ. เจตน์  วทิิตสวุรรณกุล ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

75 515 นพ. ฉัตรชยั  ธรรมวงศ์สกุล สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เลขที่ 9 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  10120

76 167 นท. เฉลิม ก าลงัเดช 39/72 ลาดพร้าว บางเขน กทม.

77 472 นพ. เฉลิมภกัดิ์  ศภุคติธรรม ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

78 301 พญ. เฉิดฉว ีตนัเดชานรัุตน์ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 681 ถนนสามเสน เขตดสุิต กรุงเทพฯ  10300

79 433 พญ. ชญานิศวร์ เลิศหิรัญธนะโชค 204 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 

80 296 นพ. ชนพ ชว่งโชติ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ .พระราม4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

81 473 พญ. ชนดัดา  อ่อนช้อยสกุล 34/6 ถ.เอือ้อารีย์ ต.กุตป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

82 231 พญ. ชนิญญา พฒันศกัดิ์ภิญโญ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ าเภอเมือง  จงัหวดันครสวรรค์  60000

83 577 นพ. ชรินทร์    ยาอินทร์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

84 434 พญ. ชลาลยั  ลิม้สินธะโรภาส ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย

85 572 พญ. ชลิตา ชมุยวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

86 373 นพ. ชวบลูย์ เดชสขุมุ สาขาพยาธิวทิยา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 111 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สรุนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

87 200 นพ. ชวลิต ไพโรจน์กุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40002

88 98 พล.อ.ต.นพ.ชวชั ชธูงชาติ 1-2 หมู่ 5 ปากซอยนาเกลือ 7 ถ.พทัยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ เมืองพทัยา จ.ชลบรีุ 20150

89 435 นพ. ชชัวาล  นาคะเกศ โรงพยาบาลราชวถีิ เลขที่ 2   ถนน ราชวถีิ  แขวง ทุง่พญาไท  เขต ราชเทว ี   กรุงเทพฯ   10400

90 166 นต. ชชัวาล เดชคง 49/15 หมู่ 9 ถนนประชาอทุิศ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร  10140

91 86 นพ. ชชัวาล ธรรมาภรณ์พิลาศ 5 ซอยแยกสามมิตร สขุมุวทิ 16  กรุงเทพมหานคร   10110

92 544 นพ. ชยั  อริยศรีวฒันา ภาควชิาสตูิศาสตร์-นารีเวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

93 160 นพ. ชยั เพชรชสวุรรณ ที่อยู่บ้าน

94 600 นพ. ชยัพร  วโิรจน์แสงอรุณ ภาควชิาพยาธิวทิยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ต.ทา่โพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

95 470 นพ. ชยัรัตน์  มานะเสถียรกิจ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.  10700

96 138 นพ. ชยัโรจน์ แสงอดุม ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
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97 601 นพ. ชยัวชัร์  อภิวาทนสิริ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

98 16 นพ. ชาติ พิชญางกูร 282 ซ.สนัติบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตรุจกัร กรุงเทพมหานคร  10900

99 131 นพ. ชิดพงษ์ ไชยวสุ 70/306  ถนนประชาช่ืน  ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ  11000

100 94 นพ. ชิต ภเูก้าล้วน ฝ่ายพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสมทุรปราการ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ   10270

101 622 นพ. ชินดล วานิชพงษ์พนัธุ์ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

102 554 นพ. ชินวฒิุ  สริุยนเปลง่แสง ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตพญาไท ม .มหิดล 272 ถ.พระรามที่หก แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

103 559 นพ. ชีพ  เจริญลาภ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

104 152 พญ. ชีพสมุน สทุธิพินทะวงศ์ 495 ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

105 139 พญ. ช่ืนฤดี ไชยวสุ 70/306 ถนนประชาช่ืน ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ   11000

106 587 พญ. ชตุิกา ศรีสทุธิยากร ภาควชิาอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

107 436 พญ. ชตุิมา  ชวานิสกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

108 338 นพ. ชศูกัดิ์ วรัิชชยั ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330

109 124 นพ. โชคชยั สิตตะไพโรจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

110 34 นพ. โชติ ธีตรานนท์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.  10700

111 234 พญ. ฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสระบรีุ อ าเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ 18000

112 196 นพ. ฐิติ กวกัเพฑรูย์ กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลราชวถีิ เลขที่ 2 ถ.ราชวถีิ แขวงทงุพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

113 437 นพ. ณปกรณ์  แสงฉาย ตา่งประเทศ

114 100 นพ. ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ 375 ซอยวฒันา ถนนตากสิน เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร  10600

115 524 นพ. ณรงค์ชยั  ธีรยาธนกูล หน่วยพยาธิวทิยา โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ 10210

116 583 นพ. ณฤทธี  สกุไสว ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

117 561 พญ. ณฏัฐ์กฤตา  โพธิพรธวฒัน์ ภาควชิาสตูิศาสตร์-นรีเวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

118 313 พญ. ณฏัฐ์นภพร  วฒิุกุลเจนธีรา กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลนครปฐม 196  ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

119 567 นพ. ณฐั ตนัศรีสวสัดิ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ.พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

120 135 นพ. ณฐั ภมรประวตัิ ถึงแก่กรรม



ล ำดับ
หมำยเลข
สมำชิก

ค ำน ำ ช่ือ-สกุล สังกัด

121 279 พญ. ณฐัชนก  ถาวรวงศ์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบรีุ   22000

122 417 นพ. ณฐัชาติ บญุล้อม กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 56 ถ.ศรีวชิยั อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000

123 631 นพ. ณฐัพงศ์ กิตติโสภณพนัธุ์ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ

124 623 นพ. ณฐัพงษ์ ตลุาพนัธุ์ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

125 599 พญ. ณฐัพร  เลาหโรจนวงศา กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา  ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ 315 ถ.ราชวถีิ  แขวงพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพ 10400

126 593 นพ. ณฐัวฒิุ  โยธินอปุไมย สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

127 638 พญ. ณฐิัติยา  เตียวตระกูล ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

128 517 พญ. ณีรนชุ  ไชยเวช ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

129 292 พญ. ดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400

130 360 พญ. ดวงพร นะคาพนัธุ์ชยั ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

131 284 พญ. ดวงเพ็ญ ถิระบญัชาศกัดิ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

132 392 พญ. ดวงสมร  ตัง้ศีลสตัย์ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

133 260 พญ. ดาราวรรณ วนะชิวนาวนิ ภาควชิาปรสิตวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10400

134 150 นพ. ด ารงค์ เช่ียวศิลป์ 51 ซอยสายสิน ถนนประชาช่ืน เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  10800

135 12 นพ. ด ารงค์ พนัธมุโกศล ไม่ทราบที่อยู่

136 29 พญ. ดษุฎี วรอไุร 8 สขุมุวทิ 101 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10250

137 282 พญ. ดษุฎี สกลยา สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  12121

138 629 นพ. เดชดนยั   วรรณพงษ์  กลุม่งานพยาธิวทิยาคลินิก โรงพยาบาลบรีุรัมย์

139 438 นพ. ต้นตนยั  น าเบญจพล กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

140 555 นพ. ตวงธรรม  เอนกภริูธนงั ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

141 137 นอ. ตะวนั กังวานพงศ์ 143/10 ลานนาวลิลา่ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50000

142 192 พญ. ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

143 96 พญ. เตือนใจ ชว่งสวุนิช ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   10700

144 606 นพ. ไตยฤทธ์ิ   เตมหิวงศ์ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุิธรรม
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145 366 นพ. ไตรรัตน์ ทองโปร่ง กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 163หมู1่ ต.พลตูาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 20180

146 506 นพ. ถกล  เจริญศิริสทุธิกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

147 391 นพ. ถิรพล  บญุญาอรุณเนตร ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

148 586 พญ. เถามณี  รวยสงูเนิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 269 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 40000

149 396 นพ. ทรงเกียรติ  สวุรรณศิริกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

150 179 นพ. ทรงคณุ วญิญวูรรธน์ สถาบนัพยาธิวทิยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

151 18 นพ. ทรงฉัตร โตษยานนท์ 53/26 หมู่บ้านกฤษดานคร ถ.แจ้งวฒันะ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  11120

152 75 นพ. ทว ีเลาหพนัธ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

153 2 นพ. ทวพีนัธ์ ตณัฑจ ารูญ 1/40 ซอยลานนาวลิลา่ หมู่ 2 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  50320

154 375 นพ. ทศนยั พิพฒัน์โชติธรรม สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เลขที่ 9 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  10120

155 474 นพ. ทศพล  มีน่วม ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยันเรศวร อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

156 439 นพ. ทกัษะ  ลือศิริพนัธุ์ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 54 หมู่ 4 ถนนวภิาวดี รังสิต แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กทม 10210

157 271 พญ. ทศัน์ยานี จนัทนยิ่งยง ภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

158 19 พตอ. ทศันะ สวุรรณจฑูะ 8 ซอยเกษมโสภณ ถนนสามเสน เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10330

159 155 นพ. ทินรัตน์ สถิตนิมานการ ถึงแก่กรรม

160 475 พญ. ทิพย์  พงศ์สวุารียกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110 ถ.อนิทวโรรส ต.ศรีภมิู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

161 582 พญ. ทิพย์ไพลิน ผินจิรพงศ์ สาขาวชิาพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เลขที่ 9 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  10120

162 343 พญ. ทิวาพร เทศสวสัดิ์วงศ์ กลุม่งานพยาธิวทิยา สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ   268/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

163 463 นพ. เทพอทุิศ  กัว้สิทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

164 528 นพ. เทวนิทร์  อติกานต์กุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

165 476 นพ. เทอดเกียรติ  ตรงวงศา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ม .ศรีนครินทรวโิรฒ 62 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620

166 72 นพ. ธงธวชั  อนคุระหานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

167 179 นพ. ธนภทัร ไพสนุทรสขุ ถึงแก่กรรม (หมายเลขซ า้กับ นพ. ทรงคณุ วญิญวูรรธน์)

168 552 นพ. ธนาณตัิ  สืบวงศ์นิรัตน์ 51 หมู่ 9 ต.ซงัตะกู อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 60210
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169 477 นพ. ธนิน  ฐิติพรรณกุล กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลมหาสารคาม 1105 ถ.ผดงุวถีิ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

170 419 นพ. ธนิยะ  ศรีจรุณรัตน์ หน่วยพยาธิวทิยา โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ 10210

171 238 นพ. ธรรมธร อาศนะเสน ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330

172 508 พญ. ธรินธร  จนัทร์สรูย์ โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์ปัญญาทภิกข ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ ที่ 222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

173 550 นพ. ธวชัชยั  มัน่อ ่า สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุิธรรม

174 369 นพ. ธวชัชยั พงศ์พฤฒิพนัธ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

175 294 นพ. ธวชัชยั ศิลปีโยดม กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

176 175 พต. ธญัญะ โรจน์พานิช สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

177 514 พญ. ธญัญาณ์  รอดกนก หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

178 293 พ.ท. ธาตรี  ภาตะนนัท์ กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

179 180 นพ. ธานินทร์ ภูพ่ฒัน์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

180 316 พตต.ญ. ธารทิพย์ โอฬารรัตน์มณี 34/72 หมู1่0 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี  12150

181 173 พอ. ธารา พนูประชา กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวถีิ เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

182 105 นพ. ธ ารง จิรจริยาเวช ถึงแก่กรรม

183 440 พญ. ธีรดา  คล้ายสบุรรณ 32 ซ.13 ถ.นิมมานเหมินทร์  ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

184 589 นพ. ธีรภทัร  ไทยภทัรพงศ์ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลระยอง  เลขที่ 138 ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ประดู ่อ.เมือง จ.ระยอง  21000

185 398 นพ. ธีรยสถ์  นิมมานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา  วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400

186 376 นพ. ธีรวทิย์   จรูญรังษี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 488 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

187 186 นพ. ธีระชยั ร่วมวงั กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10220

188 233 นอ. ธีระภาพ เสนะวงษ์ สถาบนัเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

189 441 พญ. นงลกัษณ์  คณิตทรัพย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 95 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120

190 478 พญ. นทีพร  กอบพึง่ตน กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

191 307 นพ. นพดล ลาภเจริญทรัพย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

192 479 นพ. นพพร  จงึพิชาญวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
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193 442 นพ. นพพร  สตับงกช กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

194 443 นพ. ปัณณทตั  วริากรชยะกูร 20/44 ถ.บริรักษ์อทุิศ ต.บอ่ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

195 584 พญ. นพวรรณ  โชติกะวเิชียร กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลราชวถีิ เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

196 377 นพ. นภดล นพคณุ บ้านเลขที่ 18 ซอย17 หมู่บ้านเสรี แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพหมานคร   10250

197 278 พญ. นภทัร สขุกสี ห้องปฏิบตัิการพยาธิวทิยา อาคารศนูย์ทนัตกรรม รพ.กรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ ซ. 47 ขว.บางกะปิ ข.ห้วยขวาง กทม. 10310

198 265 พญ. นภาธร บานช่ืน ภาควชิาวทิยาภมิูคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

199 348 นพ. นรเศรษฐ์ สมานไทย ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

200 323 นพ. นรุฏฐ์ ทองสอน กองพยาธิ สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

201 512 นพ. นเรศ  สาวะจนัทร์ ที่อยู่บ้าน

202 310 พญ. นฤดา จิรกาลวสาน กลุม่งานพยาธิวทิยา  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000

203 299 พญ. นฤมล คล้ายแก้ว ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกร์ มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

204 169 พญ. นลภรณ์ สทุศัน์ ณ อยธุยา ที่อยู่บ้าน

205 480 พญ. นลิน  ลีลาเธียร ตา่งประเทศ

206 210 พญ. นวพรรณ จารุรักษ์ ห้องปฏิบตัิการ ชัน้ 4 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ซอย 3 สขุมุวทิ 33 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

207 1 พญ. นวรัตน์ ณ สงขลา 24/1  ถนนพระราม6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

208 65 นอญ. นวลฉว ีนิยมเดช 104/165 บรูพา ถนนทุง่มงักร แขวงฉิมพลี ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร  10170

209 145 พญ. นนัทนา ศิริทรัพย์ 5/1522-23 ม.ประชาช่ืน ซอย 7  สามคัคี ถนนประชาช่ืน ปากเกร็ด นนทบรีุ  11120

210 491 พญ. นนัทนา  ชมุชว่ย ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ม .ศรีนครินทรวโิรฒ 62 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620

211 3 พ.อ.หญิง นนัทา รอดวรรณะ 152 ซอยพิบลูวฒันา 2  ถนนพระราม6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

212 327 พญ. นารี วรรณิสสร สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  12121

213 190 พญ. นาลิณี โชควกิรัยกิจ คนเดียวมี 2 หมายเลข คือ 190(ช่ือเดิม นาลิณี โชควกิรัยกิจ) และ 259

214 248 พญ. น า้เพชร งดงามทวสีขุ สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  12121

215 503 พญ. นิจชา  รุทธพิชยัรักษ์ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า

216 537 นพ. นิติ  แตงตาด โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
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217 379 นพ. นิติกร โปริสวาณิชย์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

218 82 นพ. นิธิ จงจิตรนนัท์ ห้องปฏิบตัิการพยาธิวทิยา อาคารศนูย์ทนัตกรรม รพ.กรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ ซ. 47 ขว.บางกะปิ ข.ห้วยขวาง กทม. 10310

219 51 นพ. นิพนธ์ จิรุระวงศ์ ถึงแก่กรรม

220 530 นพ. นิพนธ์ ไชยสริุยา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

221 222 นพ. นิพนธ์ ประดิษฐผล กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลราชวถีิ เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

222 357 พญ. นิภาภทัร ธนลาภอนนัต์ หน่วยงานธนาคารเลือด(กองพยาธิวทิยา) โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 504 ถนนตากสิน บคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ  10600

223 49 นพ. นิยม ตอ่วงศ์ 52/15(8) ซอย 90 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   10310

224 322 พญ. นิรมล ฉันท์พลากร 9/130 อาคารชดุเซ็นทริคซีน ซอย พหลโยธิน9 ถนนพผลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

225 318 พญ. นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

226 77 นพ. นิวฒัน์  มนตรีวสวุฒัน ที่อยู่บ้าน

227 67 นพ. นิวฒัน์ จนัทรกุล ถึงแก่กรรม

228 121 พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

229 402 พญ. นิสารัตน์  ธนารักษ์ ภาควชิาพยาธิวทิยากายวภิาค วทิยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กทม 10300

230 481 นพ. บดินทร์  ผดงุสตัย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

231 55 นพ. บญุชว่ย วฒันธรรมรักษ์ 33/36 ต.รวมโชค โชคชยั4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10230

232 363 นพ. บญุทรง   ปรีชาบริสทุธ์ิกุล ภาควชิาจลุทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล ถนนพรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

233 520 พญ. บณุฑริกา  จนุถาวร กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลนครปฐม 196  ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

234 249 นพ. บณุยฤทธ์ิ ช่ืนสชุน ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

235 464 พญ. บษุฎี  ประทมุวนิิจ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 2 ถ.วงัหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.  10700

236 596 นพ. บชิูต ธีรศานติพงศ์ กลุม่งานพยาธิ โรงพยาบาลพทัลงุ

237 147 พญ. เบญจพร ไชยวรรณ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

238 122 พญ. เบญจวรรณ รุ่งปิตะรังสี ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

239 13 นพ. เบญจะ เพชรคล้าย ถึงแก่กรรม

240 302 ร.ต.อ. ปกรณ์ วะศินรัตน์ สถาบนันิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1  ถนนพระราม  1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   10330
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241 482 พญ. ปฏิมา  บญุโญ กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณโุลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

242 158 นพ. ปณิธาน วศิาลสวสัดิ์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

243 557 นพ. ปนิษฐ์  กรอบทอง กลุม่งานนิติเวชศาสตร์ วชิระ ภเูก็ต

244 627 นพ. ประกาศิต  เสง่ียมวบิลู ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

245 277 พญ. ประชมุพร บรูณ์เจริญ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสริุนทร์ อ.เมือง  จ.สริุนทร์  32000

246 534 นพ. ประณิธาน  รัตนสาลี กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลศนูย์ล าปาง ถ.ล าปาง-เชียงราย ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

247 141 นพ. ประดิษฐ์ ตนัสรัุต ไม่ทราบที่อยู่

248 283 นพ. ประพนัธ์ จฑุาวจิิตรธรรม ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

249 384 พญ. ประภสัสร  วบิลูย์จกัร์ ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวถีิ แขวงราชเทว ี เขตราชเทว ีกรุงเทพ  10400

250 120 พญ. ประภาศรี บณุยะโรจน์ 85/222 เสนานิคม1  ถนนพหลโยธิน จรเข้บวั เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10230

251 83 พญ. ประยงค์ มลูลอย 110/146 ลาดพร้าว ซอย 115 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

252 162 นพ. ประยรู สคุนธมาน 149/5 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  40000

253 10 นพ. ประวตัิ  นิธิยานนัท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

254 444 พญ. ประวนีวรรณ  ทัง่ทอง กลุม่งานอายรุกรรม โรงพยาบาลราชวถีิ  เลขที่ 2  ถนน พญาไท  เขต  ราชวถีิ     จงัหวดั กรุงเทพฯ 10400

255 54 นพ. ประสาร จิมากร 89/65 ถนนแจ้งวฒันะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120

256 220 นพ. ประเสริฐ ตรีวจิิตรศิลป์ ภาควชิาสตูิ-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330

257 157 นพ. ประเสริฐ ทองทาบ ไม่ทราบที่อยู่

258 89 นพ. ประเสริฐ ส าราญเวทย์ 1170 สขุมุวทิ 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10250

259 88 พญ. ประเสริฐศรี ลิมกุล 3 ซอย 8 ถนนเสรี 2 สวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10250

260 26 พญ. ปราณี เจริญขวญั 22 ซอยอารีย์สมัพนัธ์ 7 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

261 123 พญ. ปราณี สิงห์ประเสริฐ 375 ซอยตากสิน 11 ถนนตากสิน เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร  10600

262 548 พญ. ปรารถนา  จิรวรีกูล กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลล าปาง ถ .พหลโยธิน ต.หวัเวยีง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

263 483 พญ. ปรีชญา  วงษ์กระจา่ง ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

264 50 พอ. ปรีชา มีกังวาล 143 นพรัตน์ 24 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 ถ.นรมราชชนนี เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170
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265 496 พญ. ปรียาพรรณ  เพชรปราณี สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

266 24 พญ. ปลืม้จิตต์ ชินวงศ์ 90/120 หมู่บ้านศิลาพรวลิล์ ถนนญาณวโิรจน์ ต.เกาะขวาง  อ.เมือง  จ.จนัทบรีุ  22000

267 564 นพ. ปัญจวธิ  วฒิุพานิช กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

268 334 พญ. ปานใจ โวหารดี สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

269 38 นพ. ปานเทพ สทุธินนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

270 610 พญ. ปานหทยั หตุะจฑูะ กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพงังา

271 526 พญ. ปารมี  ทองสกุใส ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

272 268 พญ. ปาริชาติ เพ่ิมพิกุล ภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

273 304 พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา วทิยาลยัแพทยศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 85 ต.เมืองศรีไต อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี 34190

274 445 นพ. ปิติ  อึง้อารีย์วทิยา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

275 408 นพ. ปิติพฒัก์  ช านาญเวช ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

276 148 นพ. ปิยพงศ์ อุ่นปัญโญ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลล าปาง อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000

277 546 พญ. ปิยะฉัตร  ศรีมนัตะ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

278 395 พญ. ปิยรัตน์   จีระวงศ์พานิช ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ .กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

279 630 พญ. ปิยะธิดา ประกอบศรีกุล กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

280 203 พตต. ปิยะวดี เล็กศรีสกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

281 241 นพ. ปญุชวษิฐ์ จนัทรานวุฒัน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

282 290 นพ. ปณุวศิ   สทุธิกุลณเศษฐ์ สถาบนัโรคผิวหนงั กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ 420/7 ถนนราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

283 446 พญ. ปยุเมฆ   เกษมถาวรศิลป์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

284 427 พญ. ไปรยา  รุจิโรจน์จินดากุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

285 428 พญ. ไปรยาภคั  สกุลวทญัญู ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

286 355 พญ. พรรณชณฐั มหรรทศันพงฐ์ หน่วยงานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสริุนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สริุนทร์ 32000

287 424 พญ. ผิวพรรณ   มาลีวงศ์ ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

288 53 นพ. พงษ์พีระ สวุรรณกูล ถึงแก่กรรม



ล ำดับ
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ค ำน ำ ช่ือ-สกุล สังกัด

289 198 นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบณัฑิตมงคล ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

290 197 นพ. พงษ์ศกัดิ์ มหานภุาพ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

291 87 นพ. พงษ์ศกัดิ์ วรรณไกรโรจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   10330

292 504 ร.อ. พงษ์สิทธ์ิ  ชะนะภยั กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 ถ.ราชวถีิ  เขตราชเทว ี กรุงเทพ 10400

293 383 พญ. พธ ู ตณัฑ์ไพโรจน์ ภาควชิาสตูิศาสตร์-นารีเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พระราม 4 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

294 112 นพ. พนสั เฉลิมแสนยากร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

295 211 พญ. พนสัยา เธียรธาดากุล ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

296 109 พญ. พนิดา ชยัเนตร 210/54 เมืองทองนิเวศน์ 2/2 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250

297 364 พญ. พนิตตา    สิทธินามสวุรรณ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

298 566 นพ. พรชยั สธีุรคณุ สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

299 126 พญ.คณุหญิง พรทิพย์ โรจนสนุนัท์ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

300 447 นพ. พรพรต   ลิม้ประเสริฐ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

301 570 ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

302 560 พญ. พรรณดี  วฒันบญุยงเจริญ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

303 216 พญ. พรรธนมณฑน์ อชุชิน ที่อยู่บ้าน

304 347 พญ. พรสขุ ช่ืนสชุน ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

305 539 นพ. พฤพงศ์  มกรเสน กลุม่งานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จนัทบรีุ 22000

306 597 พญ. พสธร  โพธิวงศาจารย์ กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลราชวถีิ เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ10400

307 484 พญ. พสพุร  โพธ์ิเงินนาค ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

308 448 พญ. พชัราภรณ์  ประมวลพิมพ์ โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กทม.  10300

309 182 นพ. พฒันา กิจไกรลาศ สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

310 274 นพ. พฒันา ศรมยรุา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

311 201 พญ. พนัวภิา ตรียทุธวฒันา กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10220

312 562 นพ. พิชญ์กิตก์  เก้าเอีย้น แผนกนิติเวช กองอบุตัิเหต ุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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313 153 นพ. พิเชฐ สมัปทานกุุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330

314 11 นพ. พินยั มะโนทยั ไม่ทราบที่อยู่

315 62 พตอ. พินิจ สนธยานนท์ 237 ริมคลองมอญ ถนนอิสรภาพ ต าบลวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10550

316 295 พ.อ.ผศ. พิพฒัน์ ศรีธนาบตุร กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 315 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

317 320 พญ. พิมพ์ประไพ เสนีวงศ์ ณ อยธุยาถึงแก่กรรม

318 111 พญ. พิมพรรณ กิจพอ่ค้า ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

319 370 พญ. พิมพฒันา รุ่งแก้ว ห้องปฏิบตัิการพยาธิวทิยา อาคารศนูย์ทนัตกรรม รพ.กรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ ซ. 47 ขว.บางกะปิ ข.ห้วยขวาง กทม. 10310

320 128 พญ. พิมพนัธุ์ เลียงพิบลูย์ ภาควชิาจลุชีววทิยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

321 421 พญ. พิมพิณ  อินเจริญ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกทม . 10400

322 14 พญ. พิมล เช่ียวศิลป์ 1004/119 ซ.ประชาช่ืน30 ถ.ประชาช่ืน เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  10800

323 344 พญ. พิริยา สทุธิเรืองวงศ์ สถาบนัพยาธิวทิยา (ในบริเวณรพ.ราชวถีิ) แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

324 223 พญ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว ภาควชิาสตูิ-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002

325 154 นพ. พิสิฏฐ์ สณัฑ์พิทกัษ์ ถึงแก่กรรม

326 409 นพ. พีรยทุธ  เฟือ้งฟุง้ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

327 329 นพ. พีรยทุธ สิทธิไชยากุล ภาควชิาพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลยันเรศวร์ อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณโุลก  65000

328 556 พญ. พทุธชาติ  มีสงัข์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

329 41 พญ. พนูศิริ สีนะวฒัน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

330 592 พญ. เพ็ญวดี พฒันปรีชากุล ภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล

331 240 นตญ. เพลินพิศ ประสพโชค กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลล าปาง อ .เมือง  จ.ล าปาง  52000

332 620 พญ. เพ่ือนพร หลกัเขต ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

333 185 นพ. ไพฑรูย์ ณรงค์ชยั ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

334 255 พ.อ. ไพบลูย์ ปญุญฤทธ์ิ กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวถีิ เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

335 108 นพ. ไพบลูย์ ไพสนุทรสขุ ถึงแก่กรรม

336 70 นพ. ไพโรจน์   ปาริชาติกานนท์ ถึงแก่กรรม
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337 178 นพ. ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ ซ. 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

338 298 นพ. ไพศาล บญุสะกันต์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10330

339 317 นพ. ไพศาล ปาริชาติกานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

340 46 นพ. ไพศาล ลีละชยักุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

341 177 พต. ไพสิฐ เผือกสกนธ์ สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวถีิ เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

342 558 พญ. เฟิร์น  ชาญด้วยวทิย์ สถาบนัพยาธิวทิยา (ภายในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

343 390 พญ. ภคัภิญญา  แจ้งเจ็ดริว้ ไม่ทราบที่อยู่

344 497 พญ. ภทัรวดี  ดวงจกัร ณ อยธุยา ตา่งประเทศ

345 628 พญ. ภทัราภรณ์  ศรีวเิชียร กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสระบรีุ

346 565 นพ. ภาณวุฒัน์   ชตุิวงศ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ.พระรามสี่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

347 594 นพ. ภานพ ลิ่มลญัจกร กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลกลาง

348 143 พญ. ภานินี ถาวรังกูร สถาบนัพยาธิวทิยา (ภายในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

349 52 พญ. ภาพิส   เสง่ียมพรพาณิชย์ ไม่ทราบที่อยู่

350 74 พญ. ภาวณีิ สวุรรณกูล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร10700

351 4 พล.ต. ภิญโญ ศิริยะพนัธ์ 16 ช านาญอกัษร พหลโยธิน9 กรุงเทพมหานคร  10400

352 57 นพ. ภิญโญ ศษิุลวรณ์ ถึงแก่กรรม

353 134 พญ. ภมุรา ตาละลกัษมณ์ 120/804 P.S.T.คอนโดวลิล์(ตกึ2) ซ.นาคสวุรรณ ถนนนนทบรีุ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120

354 161 นพ. ภริูปกรณ์ ภกัดีรัตน์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลราชบรีุ เลขที่ 84 ถ.สมบรูณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ   70000

355 613 นพ. ภศูิษฏ์ เรืองวาณิชยกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยันเรศวร

356 507 ร.อ. มงคล  เจริญพิทกัษ์ชยั ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

357 229 นพ. มงคล คณุากร ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400

358 306 นพ. มงคล อยุประเสริฐกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

359 187 นทญ. มนชนก สวุชิาญวรสิน กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลโรงงานยาสบู 184  ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

360 110 นพ. มนสั วงศ์เสง่ียม 256 ซอย รสพ.นิเวศน์ พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  10900
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361 485 พญ. มนสันนัท์  รวสีนุทรเกียรติ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ม .ศรีนครินทรวโิรฒ 62 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620

362 486 นพ. มนธูรรม  มานวธงชยั ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300

363 59 นพ. มโนชญ์ สวุรรณศรี ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

364 275 นพ. มรุต ญาณรณพ กลุม่งานสตรี-นรีเวชวทิยา โรงพยาบาลราชวถีิ แขวงราชเทว ีเขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

365 69 นพ. มัน่สิทธ์ิ ศขุอเนก ถึงแก่กรรม

366 332 นพ. มานะ ทววีศิิษฎ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

367 106 นพ. มานะ โรจน์วฒุนนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ ซ. 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

368 115 นพ. มานิตย์ เหรียญสวุรรณ 1067 ซอยอนนัตภมิู ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  10600

369 568 นพ. มาโนช โชคแจม่ใส ภาควชิานิติเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภมิู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

370 264 พญ. มาริสา สายเพชร ภาคพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

371 272 พญ. มาลี วรรณิสสร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

372 511 พญ. เมทินี  เตยะธิติ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กทม . 10700

373 579 พญ. เมริษา  กล้าหาญ สถาบนัพยาธิวทิยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

374 513 พญ. ม่ิงขวญั  ทิพยวงศ์ กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพ- ภเูก็ต

375 20 นพ. แมน อิงคตานวุฒัน์ 53/5 สขุมุวทิ 81 (ซอยศิริพจน์) พระโขนง กรุงเทพฯ 10250

376 119 นพ. ยงยทุธ ภูส่วา่ง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตู้ปณ. 56  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50000

377 418 นพ. ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์ สาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

378 353 พญ. ยิ่งลกัษม์ วเิศษศิริ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

379 518 นพ. ยตุติ  อมรเลิศวฒันา โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์ปัญญาทภิกข ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ ที่ 222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ

380 164 นพ. ยทุธนา ทิพยรัตน์ 203/48 หมู่บ้านชยัพฤกษ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110

381 345 นพ. ยทุธพงศ์ ศรีคช กองพยาธิวทิยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกฎเกล้า 315 ถนนราชวถีิ แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400

382 45 พญ. ยวุดี เลี่ยวไพรัตน์ ที่อยู่บ้าน

383 303 พญ. ยวุรีย์ พิชิตโชค ภาควชิาเวชศาสตร์ชนัสตูร คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

384 243 พญ. เยาวเรศ วงศ์ศิวะวลิาส ที่อยู่บ้าน
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385 103 พญ. เยาวลกัษณ์ บญุปสาท ที่อยู่บ้าน

386 367 พญ. รติรัตน์ สามล กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เลขที่ 43 ถ.อรรถกว ีต.ปากน า้โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000

387 225 นพ. รวนิ บญุโสดากร กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  10220

388 206 นพ. ระพล พลุสวสัดิ์กิติกูล สถาบนัพยาธิวทิยา (ในบริเวณรพ.ราชวถีิ) ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

389 97 นพ. ระพี แม้นโกศล ถึงแก่กรรม

390 553 นพ. รักษชยั   นาทองไชย สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

391 125 นพ. รังสรรค์ ปัญญาธญัญะ ถึงแก่กรรม

392 297 พญ. รังสิมา   อรุณโรจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

393 626 พญ. รัชกร อนนัต์ภาดา กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ

394 281 น.อ. รัฐโรจน์  วฒันศิริรักษ์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

395 56 พญ. รัตนา ตนัตรานนท์ เกษียณ

396 32 พญ. รัตนาวลี กะลมัพะเหติ 422/3 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600

397 527 พญ. รัมย์ชวลั  ศรีประสิทธ์ิ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

398 487 นพ. ราชิต  เทอดสวุรรณ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

399 326 พญ. รุจิรา เรืองจิระอไุร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

400 163 พญ. เรืองรอง ชีพสตัยากร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

401 237 พญ. ลลนา แสนโสภา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

402 449 พญ. ลลิตา  นรเศรษฐธาดา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  110 ถ.อนิทวโรรส ต.ศรีภมิู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

403 354 พญ. ละออ ชมพกัตร์ ภาควชิาพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ต .ทา่โพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณโุลก  65000

404 287 นพ. ลิขิต รังสิรัตนกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ม .ศรีนครินทรวโิรฒ 62 ม.7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620

405 188 นพ. เล็ก เจริญกิจขจร กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

406 598 พญ. เลอลกัษณ์  ศกัดาปรีชา หน่วยพยาธิวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

407 35 พญ. เลิศลกัขณา ภูพ่ฒัน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

408 63 พตอ. เลีย้ง หยุประเสริฐ สถาบนันิติเวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330



ล ำดับ
หมำยเลข
สมำชิก

ค ำน ำ ช่ือ-สกุล สังกัด

409 636 พญ. วนิดา ผาตาล กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลอดุรธานี

410 263 พญ. วนิดา วงศ์ถิรพร ภาคพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

411 101 นพ. วรชยั ศิริกุลชยานนท์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 52/347 เอกทกัษิณ ต.หลกัหก อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000

412 159 นอญ. วรนารถ พงศ์พิพฒัน์ กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า ถนนตากสิน  บคุคลโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร  10600

413 22 นพ. วรนิติ์ คงมีผล 68/5 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  10310

414 217 พญ. วรนชุ ธนากิจ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

415 450 นพ. วรภพ  สทุธิวาทนฤพฒิุ สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 95 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  12120

416 535 พญ. วรมน  บุง่สดุ โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000

417 350 นพ. วรฤทธ์ิ เอกวฒันกุล เลขที่ 57/1-3 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวยีง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

418 321 นพ. วรวย์ี ไวยวฒิุ ภาควชิานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

419 467 พญ. วรัทพร  สิทธิจรูญ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ เลขที่ 62 ถนน รังสิต-นครนายก ม.7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620

420 489 นพ. วสกร  บณุยโยธิน กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10122

421 538 นพ. วสนัต์  ยศชยั 49/49 ธนาทรคอนโด ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700

422 498 นพ. วสรัุฐ  สเุมธาพนัธ์ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

423 342 พญ. วชัรี โพธ์ิกลาง กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

424 625 พญ. วชัรีพร พลงัมนต์ทิพย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

425 224 นพ. วฒันา เลีย้ววฒันา ภาควชิาอายรุศาสตร์เขตร้อน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล     420/6 ถนนราชวถีิ เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

426 209 พญ. วนังาม กองเกตใุหญ่ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

427 349 พญ. วนัวสิา จนัทร์หม่ืนไวย กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลอดุรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี  41000

428 411 พญ. วนัวสิาข์  หิมะคณุ ภาควชิาพยาธิวทิยา-นิติเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 99 ม.18 ถพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  12120

429 605 นพ. วาทิตต์ รุจิราวรรณ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์ทรวโิรฒ เลขทิ่ 62 หมู7่ ถนนรังสิต-นครนายก แขวงองครักษ์ เขตองครักษ์ 76170

430 413 นพ. วจิารณ์   วชิรวงศากร ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

431 48 นพ. วจิารณ์ พานิช สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพ่ือสงัคม 1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

432 6 นพ. วจิิตร บญุพรรคนาวกิ ห้องปฏิบตัิการพยาธิวทิยา ตกึศนูย์ทนัตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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433 27 พญ. วจิิตรา เหมศรีชาติ ถึงแก่กรรม

434 149 นพ. วชิยั ทิพยดาราพาณิชย์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลล าปาง อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000

435 256 นพ. วชิยั วงศ์ชนะภยั ภาควชิานิติเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

436 73 พล.อ.ต.นพ.วชิาญ  เปีย้วน่ิม หน่วยนิติเวช ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  14000

437 208 พล.ต.ต. วชิิต สมาธิวฒัน์ สถาบนันิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1  ถนนพระราม  1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   10330

438 289 นพ. วเิชียร  เชาว์ศรีกุล กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ ถ.สรรพสิทธ์ิ  อ.เมือง  จ.อบุลราชธานี  34000

439 140 นพ. วญิญ ูมิตรานนัท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ .กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

440 199 นพ. วญิญ ูสชุาติล า้พงศ์ 57/1 ถนนสขุมุวทิ 49  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10250

441 118 พท. วฑิรูย์ ศิริพละ 100/89 ถนนวภิาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10900

442 21 นพ. วฑิรูย์ อึง้ประพนัธ์ 102/203 หมู่บ้านลดัดารมย์  ถนนรัตนาธิเบศน์ ต าบลไทรม้า อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ   11000

443 136 นพ. วทิย์ มีนะกนิษฐ์ ถึงแก่กรรม

444 488 ร.อ. วทิวสั  จนัทน์คราญ ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

445 595 นพ. วทิ ู กลบัทวี กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

446 422 นพ. วธิ ู พฤกษนนัต์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 110/5 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

447 280 นพ. วนิยั ธรรมวรีะพงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600

448 536 พญ. วภิาพชัร วกิกี ้ เฉลิมวยั ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

449 510 พญ. วภิาว ี คล้ายสบุรรณ ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  14000

450 239 พญ. วภิาว ีกิตติโกวทิ ที่อยู่บ้าน

451 617 พญ. วรัิชญา ลิม้กิติศภุสิน กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

452 202 นพ. วรัิติ พาณิชย์พงษ์ 7/98 ม.11 ลาดพร้าว 62 ถ.ลาดพร้าว วงัทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ

453 505 พญ. วริิยา  พิพฒัน์สกุลโรจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  14000

454 79 นพ. วโิรจน์   ไวยวฒิุ ภาควชิานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

455 269 นพ. วโิรจน์  จงกลวฒันา ภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

456 635 พญ. วลิาสินี  ฤกษ์พิชยัสทุธ์ิ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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457 362 พญ. วไิลรัตน์ นชุประมลู ภาควชิาสถานเวชศาสตร์ชนัสตูร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล ถนนพรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

458 102 นพ. ววิฒัน์วงศ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา16/8 ซอยนาคสถาพร 2  ถนนเพชรเกษม หลกัสอง เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160

459 451 นพ. วศิาล  วรสวุรรณรักษ์ หน่วยนิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

460 615 นพ. วษิณ ุโรจน์ตนัติกาญ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

461 44 นพ. วสิิทธ์ิ อวรุิทธ์นนัท์ ไม่ทราบที่อยู่

462 452 นพ. วสิทุธ์ิ  ชะริโต หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลชลบรีุ เลขที่ 69 หมู่ 2 ถ.สขุมุวทิ ต.บ้านสวน อ.เมือง  จ.ชลบรีุ  20000

463 58 นพ. วสิตูร ฟองศิริไพบลูย์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

464 15 นพ. วรีชยั วฒิุกรสมบตัิกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 492/1 ถ.พระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

465 156 นพ. วรีพงศ์ ตระการวนิช ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

466 212 นพ. วรีวฒิุ สนุทรนิยมกิจ ศนูย์พยาธิวทิยา โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศนูย์วจิยั 7  ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320

467 85 นพ. วรีะ กสานติกุล ถึงแก่กรรม

468 330 นพ. วรีะพงษ์ ประยรูเสถียร ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

469 213 ร.อ. วรีะวฒิุ วจันะพกุกะ ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

470 502 นพ. วรีะศกัดิ์  จรัสชยัศรี สาขานิติเวชศาสตร์ ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ 

471 407 นพ. วฒิุไกร สิริชยัเวชกุล กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค รพ.มหาราชนครราชสีมา 85 ถ.โพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

472 172 นพ. วฒิุศกัดิ์ เศรษฐชาญวทิย์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ อ าเภอมือง  จงัหวดัชียงราย  57000

473 133 พญ. ศมนีย์ ศขุรุ่งเรือง 1033 หมู่บ้านกาญเคหะแหง่ชาติ ถนนสขุาภิบาล 1 ซอย 34 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10700

474 356 นพ. ศมสขุ ธรรมฉันธะ 72/2 ถ.วชิิตสงคราม ม.5 ต.ตลาดเหนือ จ.ภเูก็ต 83000

475 410 นพ. ศรัณย ู นาครังษี ภาควชิาพยาธิวทิยา  โรงพยาบาลราชวถีิ เลขที่ 2 ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

476 453 นพ. ศราวฒิุ  สจุริตธรรม สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

477 371 นพ. ศราวธุ คงการค้า ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 110 ถ.อนิทวโรรส ต.ศรีภมิู อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

478 64 พอญ. ศรีพธ ู  วทิยาสารรณยตุ 1256 ถนนนครชยัศรี เขตดสุิต   กรุงเทพมหานคร  10300

479 66 พอ. ศรีวฒันา ชิตชา่ง 63 ซอยราชนดัดา ถนนราชด าเนินกลาง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200

480 523 พญ. ศรีวไิล  ตนัประเสริฐ ศนูย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เขตปทมุวนั กรุงทพฯ 10330
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481 509 พญ. ศรีสกุล ศรีกมล   คปูระเสริฐยิ่งโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ถ.ล าปาง-เชียงราย ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 52000

482 31 พญ. ศรีสมบรูณ์ อินทรวสุ ไม่ทราบที่อยู่

483 267 พญ. ศศิจิต เวชแพศย์ ภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

484 266 พญ. ศศิธร เพชรจนัทร ภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

485 621 พญ. ศศิธร วชัรเดชวทิยา ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

486 454 นพ. ศกัดา  สถิรเรืองชยั ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 2 ถ.อินทวโรรส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.  10700

487 525 นพ. ศกัดา วราอศัวปติ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

488 300 นพ. ศกัดิ์ชยั จิตภกัดี กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลราชวถีิ เลขที่ 2 ถนนราชวถีิ  แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ  10400

489 168 พต. ศกัดิ์สวสัดิ์ สรุวชิยั 79/67 อาคารปทมุวนัรีสอร์ท ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

490 47 พญ. ศนัสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400

491 359 พญ. ศนัสนีย์ เสนะวงษ์ ภาควชิาวทิยาภมิูคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

492 614 พญ. ศิรประภา สมิทธิฐิติ กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

493 195 พญ. ศิริจนัทร์ ฐานะวฑุฒ์ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวทิยา จ ากัด สาขา เชียงราย 

494 455 พญ. ศิริพร  เอ้งฉ้วน กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

495 533 พญ. ศิริรัตน์  แก้วไชย กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลอดุรธานี  33 ถนน เพาะนิยม ต าบล บ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอดุรธานี อดุรธานี 41000

496 569 พญ. ศิริวรรณ ตัง้จิตกมล ส านกังานคณบดี อ.เพชรรัตน์ ชัน้18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300

497 401 นพ. ศิโรฒ  น้อยวนั กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลราชบรีุ เลขที่ 84 ถ.สมบรูณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ   70000

498 563 พญ. ศิโรรัตน์  นาคฉ ่า ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยันเรศวร

499 542 พญ. ศิวพร  กัณวเศรษฐ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ

500 634 พญ. ศทุธินี คิดสขุ

501 633 นพ. ศภุกร ปิยะอิศรากุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

502 378 นพ. ศภุกิจ วฒันศิลปปรีชา แผนกฉกุเฉิน โรงพยาบาลเมืองราช 59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ 70000

503 285 พญ. ศภุดา ชศูกัดิ์ตระกูล ศนูย์พยาธิวทิยา โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศนูย์วจิยั 7 ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

504 235 นพ. เศวต กรรณล้วน 27/1-2 ตรอกธรรมา แขวงรองเมือง  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330
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505 611 นพ. สกุล สนัติสขุวงศ์โชติ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

506 37 พญ. สงา่ กปิลกาญจน์ 3 ซอย 1 ถนนสะเดา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  90000

507 531 พญ. สญาณญั  เชาวน์ศิลป์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

508 573 นพ. สดดุี ลาภกระจา่ง กลุม่งานนิติเวชศาสตร์ฉกุเฉิน โรงพยาบาลชยันาทนเรนธร 199 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชยันาท 17000

509 17 นพ. สนัน่ รังรักษ์ศิริวร ที่อยู่บ้าน

510 501 นพ. สมชาย  เย็นประเสริฐ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรีุ

511 23 นพ. สมชาย ผลเอ่ียมเอก ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

512 43 นพ. สมนึก เจษฎาภทัรกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันมิวนทร์ทราธิราช 681  ถนนสามเสน เขตดสุิต กรุงเทพ 10300

513 90 นพ. สมเนตร บญุพรรคนาวกิ ภาควชิาพยาธิชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

514 218 นพ. สมบรูณ์ คีลาวฒัน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

515 91 พญ. สมบรูณ์ ธรรมเถกิงกิจ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร10700

516 71 นพ. สมพงศ์ สหพงศ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะวทิยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

517 42 นพ. สมพงษ์ ศรีอ าไพ 158 ซอยกิตติชยั ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 10700

518 288 พญ. สมรมาศ กันเงิน ห้องปฏิบตัิการ ชัน้ 4 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ซอย3 สขุมุวทิ33 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110

519 247 พญ. สมฤทยั  ชว่งโชติ สถาบนัพยาธิวทิยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

520 25 นพ. สมศกัดิ์ ผู้ มีชยัวงศ์ 24/10 ซอยชยัพฤกษ์ ถ.สขุมุวทิ กรุงเทพมหานคร   10110

521 181 นพ. สมศกัดิ์ วรไวเวช ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

522 394 พญ. สมหมาย  จริยสมบรูณ์ กลุม่งายพยาธิวทิยากายวภิาค รพ.ราชบรีุ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  70000

523 607 นพ. สมิทธ์ิ  ศรีสนธิ หน่วยนิติเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล

524 165 นอญ. สยมุพร กรลกัษณ์ ที่อยู่บ้าน

525 250 นพ. สรนาท เมืองสมบรูณ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

526 78 พญ. สรรพ์ศรี   เปียวฒิุ 63 เทศบาลรังสรรค์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

527 232 นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชยั ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330

528 258 พญ. สริธร ศิริธนัยาภรณ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
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529 604 พญ. สลิล  ศิริอดุมภาส รพ.มหาวชิราลงกรณ์ ธญับรีุ 139 รังสิต-นครนายก อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12110

530 7 นพ. สวา่ง  เชือ้หิรัญ 224/1 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 42  บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  10160

531 516 นพ. สกัการ  สงัฆมานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

532 193 นพ. สญัญา สขุพณิชนนัท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

533 99 นพ. สมัพนัธ์ ณ ถลาง 203/5 หมู่ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  11000

534 5 นพ. ส ารวย ชว่งโชติ 165 หมู่บ้านมิตรภาพ อ่อนนชุ44 ถ.สขุมุวทิ77 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250

535 130 นพ. ส าเริง รัตนระพี ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

536 191 นพ. ส าเริง รางแดง ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

537 585 นพ. สิทธิพงษ์  วงัสะวบิลูย์ สถาบนัพยาธิวทิยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

538 616 นพ. สินธุ์ธวชั หวงัศิริเจริญ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

539 456  พญ. สินิจธร  รุจิระบรรเจิด ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

540 262 พญ. สินีนาฏ กาลเนาวกุล ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

541 499 พญ. สิรอยัย์กร   น้าสนีุย์ 828  ประชาอทุิศ23 ถนนเรียบทางดว่นรามอินทรา ห้วยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพมหานคร 10310

542 581 นพ. สิริเทพ  ปลืม้วรสวสัดิ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

543 588 พญ. สิริไพลิน ศิริวสนุธรา สถาบนัพยาธิวทิยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวถีิ) ถ.ราชวถีิ แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400

544 245 พญ. สิริสรรพางค์ ยอดอาวธุ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10122

545 340 พ.ท. สิวนีิย์ เอือ้อารยาภรณ์ 1750/620 คอนโดศภุาลยัพรีเมียร์อโศก ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

546 40 นอ.ญ. สขุจี เจนภมิูศาสตร์ 156 ซอย 42 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10310

547 331 พญ. สขุฤทยั มจุนานนท์ กลุม่งานวชิาพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000

548 8 นพ. สขุมุ  บญุยะรัตเวช ไม่ทราบที่อยู่

549 107 นพ. สชุาติ เบญจรัศมีโรจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

550 227 นพ. สชุาติ พรเจริญพงศ์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณโุลก  90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก อ.เมือง จ.พิษณโุลก  65000

551 33 นพ. สชุาติ พทุธิเจริญรัตน์ เลขที่ 126 สวนเอือ้งเงิน  หมู่ 7  ต.น า้แพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 

552 521 พญ. สชุานนั  รัตนสาลี กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
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553 405 พญ. สชุานนัท์  หาญอมรรุ่งเรือง ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

554 351 นพ. สชิุน วรวชิชวงษ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

555 261 พญ. สดุารัตน์ ปิโยพีระพงศ์ ภาควชิาพยาธิคลินิก  คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

556 226 พญ. สทุธิพนัธ์ สาระสมบตัิ ภาควชิาวทิยาภมิูคุ้มกัน  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

557 576 นพ. สธุญัญ ศรีแสงแก้ว ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 10400

558 500 พญ. สธิุดา  บชิูตรัตนคณุ กลุม่งานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสรุาษฏร์ธานี

559 352 พญ. สธิุพร พรหมอกัษร กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 8/1 ถ.ประตลูอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

560 129 นพ. สธีุ รุจิวณิชย์กุล กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  8/1 ถ.ประตลูอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

561 80 นพ. สนุทร  ศรมยรุา ภาควชิานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

562 127 นพ. สนุทร ค าชมนนัท์ เกษียณ

563 372 พญ. สนิุดา ริว้สวุรรณ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

564 76 พญ. สนีุ เช่ียวชาญไพรศรี กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลศนูย์ราชบรีุ อ.เมือง จ.ราชบรีุ  70000

565 305 นพ. สพุจน์ แจม่สวุรรณ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330

566 457 นพ. สพุฒัน์  ช านาญชานนัท์ หน่วยวจิยัโรคติดเชือ้ทางคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  420/6  ถนนราชวถีิ, เขตราชเทว,ี กรุงเทพฯ 10400

567 273 นพ. สพิุไชย ลิ่มศิวะวงศ สถาบนันิติเวชวทิยา  โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานแพทย์ใหญ่ 294/1  ถ.พระราม  1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

568 246 พญ. สพิุนดา คณูมี ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

569 314 พญ. สพิุนดา เพชรจอม โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 54 หมู่ 4 ถนนวภิาวดี รังสิต แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กทม 10210

570 84 นพ. สภุรณ์ พงศะบตุร ถึงแก่กรรม

571 361 พญ. สภุทัรา เตียวเจริญ ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

572 95 พญ. สภุาพร โฆวนิทะ 569 ซอยเขมา ถนนพฒัานการ คลองตนั พระโขนง กทม.

573 319 พญ. สภุาวรรณ เศรษฐบรรจง ภาควชิานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

574 368 พญ. สมุนา มสัอดูี ภาควชิาจลุทรรศนศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหิดล ถนนพรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

575 146 พญ. สมุาลี ศิริองักุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

576 194 พ.ท. สเุมธ เติมมธรุพจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา กองการศกึษา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400
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577 309 นพ. สรุณรงค์ ศรีสวุรรณ สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการฯ ตกึรัฐประศาสนภกัดี กลุม่นิติพยาธิวทิยา แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

578 425 นพ. สรุพงศ์   สอ่เจริญ 99 ม.8 ถ.ปฏิพนัธ์ิ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภเูก็ต 83000

579 176 พต. สรุพล โพธิบณัฑิต 393/108  สขุมุวทิ101/1 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260

580 228 นพ. สรุพนัธ์ คณุอมรพงศ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

581 591 นพ. สรุศกัดิ์  ร่ืนสขุ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลราชบรีุ 85/1  ถ.สมบรุณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  70000

582 574 นพ. สรุศกัดิ์ วจิิตรพงศ์จินดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

583 221 พตท. สรุสิทธ์ิ โรจนกิจอ านวย สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ ศนูย์ราชการฯ ตกึรัฐประศาสนภกัดี กลุม่นิติพยาธิวทิยา แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210

584 219 พญ. สรุางค์ ตรีรัตนชาติ ภาควชิาสตูิ-นรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330

585 270 พญ. สรุางค์ นชุประยรู ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

586 490 นพ. สริุยา  ผ่องสวสัดิ์ รพ.ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

587 291 พญ. สรีุย์ เลขวรรณวจิิตร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000

588 458 พญ. สวุพีร์  วชัรหิรัญ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค  โรงพยาบาลสริุนทร์  68 ถ.หลกัเมือง อ.เมือง จ.สริุนทร์ 32000

589 469 นพ. สวุทิย์  เรืองกิตติสกุล ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

590 639 พญ. สธิุนี  รัตนิน ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

591 399 นพ. เสถียร  สขุพณิชนนัท์ ภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ .พรานนก แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700

592 92 พญ. เสาวณีย์ เย็นฤดี ที่อยู่บ้าน

593 426 พญ. แสงระว ี วงศ์พฒุ หน่วยงานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่ เลขที่ 144 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

594 380 ร.ท. หริรักษ์  วานม่วง กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

595 142 นพ. หชัชา ศรีปลัง่ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ .กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

596 388 นพ. อดิศร   บณุนาค กลุม่งานพยาธิวทิยา  รพ.อตุรดิตถ์ ถนนเจษฎาบดินทร์ แขวงทา่อิฐ  เขตเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000

597 459 นพ. อดิศกัดิ์  ตนัติวรวทิย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  110 ถ.อนิทวโรรส ต.ศรีภมิู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

598 632 นพ. อธิคม  ใจกล้า กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลสริุนทร์

599 60 พญ. อนงค์ นนทสตุ ไม่ทราบที่อยู่

600 81 พญ. อนงค์นาฎ ทิมปาวฒัน์ 329 ซอยมีสวุรรณ 3 สขุมุวทิ 71 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
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601 522 นพ. อนณ  ปัญโญใหญ่ งานนิติเวช กลุม่งานอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน โรงพยาบาลพะเยา 269 ถฯงพหลโยธิน ต.บ้านตอ๋ม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

602 387 นพ. อนพชั   สรรพาวตัร ภาควชิาพยาธิวทิยา  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พระราม 4 เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330

603 346 พญ. อนญัญา มนญุากร ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

604 93 นพ. อนนัต์ กรลกัษณ์ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ   268/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

605 61 พล.รต. อนนัต์ ตอ่ประดิษฐ์ กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า ถนนตากสิน  บคุคลโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร  10600

606 328 พญ. อนนัท์นชุ ศกัดิ์อภิบญุนนัท์ สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กระทรวงสาธารณสขุ   268/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400

607 171 นพ. อนชุา ตัง้ทางธรรม กลุม่งานพยาธิวทิยา สถาบนัโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000

608 132 นพ. อนชุา พวัไพโรจน์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

609 460 นพ. อนชิุต  บรูณถาวรสม ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

610 374 นพ. อนพุงษ์ นิติเรืองจรัส ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

611 571 พญ. อภิญญา โชติญาโน ภาควชิาพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000

612 541 นพ. อภินนัท์  ตัง้เสริมกิจสกุล สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  12121

613 492 นพ. อภิรมย์  วงศ์สกุลยานนท์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

614 461 พญ. อภิสรา   กูลวงศ์ธนโรจน์ กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลสมทุรสงคราม

615 619 พญ. อรณฐั  คมข า   กองพยาธิวทิยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

616 416 นพ. อรรณพ  นาคะปัท กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค รพ.พทุธชินราช เลขที่ 90 ถ.ศรีธรรมะไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000

617 493 นพ. อรรถสิทธ์ิ  ดลุอ านวย 5/103 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ขว.ลาดยาว ข.จตจุกัร กทม.10900

618 28 พญ. อรุณลกัษณ์ โคมินทร์ ถึงแก่กรรม

619 336 พญ. อรุณี สิงห์เสน่ห์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ถ.พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

620 286 นพ. อคัรรัช วงษ์จิราษฎร์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

621 494 นพ. องักูร  แก่นจ าปา กลุม่งานพยาธิวทิยา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ต.เมืองให้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

622 339 พญ. อฉัราพร พงษ์ทิพพนัธ์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล ถ.พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400

623 358 พญ. อญัชลี ตัง้ตรงจิตร ภาควชิาปรสิตวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

624 252 พญ. อญัชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ สถาบนัพยาธิวทิยา (ในบริเวณรพ.ราชวถีิ) เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400
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625 215 พญ. อมัพร แจม่สวุรรณ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40002

626 207 นพ. อากาศ พฒันเรืองไล ส านกัวชิาการแพทย์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสขุ 88/23 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง นนทบรีุ 11000

627 423 นพ. อาจรบ  คหูาภินนัทน์ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กทม .  10700

628 608 นพ. อานนท์ จ าลองกุล กลุม่งานนิติเวช โรงพยาบาลภมิูพล

629 462 พญ. อาภา  พรเพชรประชา ภาควชิาพยาธิวทิยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนน พระราม6 แขวงพญาไท เขตราชเทว ีก.ท.ม 10400

630 116 นพ. อ านาจ กุสลานนัท์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

631 151 นพ. อ านาจ อยู่สขุ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 110  ถ.อนิทวโรรส  ต.ศรีภมิู  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

632 9 พญ. อิตถี  ชนไมตรี ไม่ทราบที่อยู่

633 144 นอญ. อบุลรัตน์ หทยีช 498/22 ซอยตากสิน 19  ถนนตากสิน แขวงบคุคลโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร  10600

634 117 นทญ. อบุลวณัณ์ จรูญเรืองฤทธ์ิ ศนูย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เขตปทมุวนั กรุงทพฯ 10330

635 393 พญ. อไุรวรรณ  เวชวบิลูย์สม รพ.พญาไท 2 เลขที่ 943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

636 406 พญ. อษุณีย์  นาคพงษ์ กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค รพ.มหาราชนครราชสีมา 85 ถ.โพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

637 495 นพ. อฬุาร  สวนขวญั โรงพยาบาลพทุธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

638 386 ร.ต.อ. เอกสิทธ์ิ  หงส์แก้ว โรงพยาบาลดารารัศมี ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

639 204 พญ. เอนกนชุ ยโสธรา กลุม่งานพยาธิวทิยากายวภิาค โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบรีุ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  76000

640 308 พญ. เอือ้มพร ศรีสนธ์ิ 21/4 ถนนพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900

นพ.ธนภทัร ไพสนุทรสขุ (ถึงแก่กรรม) หมายเลขซ า้กับ นพ.ทรงคณุ  วญิญวูรรธน์

รวมหมด

รวม 640


