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สาสนจ์ากประธานราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

นายแพทยท์รงคุณ วิญ�ูวรรธน ์

 

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ เป็นการประชุมท่ีผสมผสานทั้งดา้นวิชาการ ดา้นบริหารจดัการ และ

ดา้นสงัคม ในวงการพยาธิวิทยา ซ่ึงประกอบไปดว้ยพยาธิแพทย ์แพทยพ์ยาธิคลินิก แพทยนิ์ติเวช นักเทคนิค

การแพทย ์และนักวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ การจดัประชุมวิชาการครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี 

30 โดยมุง่ไปสู่ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในเร่ืองปัญญาประดิษฐ ์หรือ artificial intelligence ท่ีกาํลงัแพร่หลายเขา้

สู่วงการแพทยร์วมทั้งงานดา้นพยาธิวิทยา ซ่ึงจะเป็นทั้งส่ิงท่ีจะมาช่วยใหง้านของเรามีคุณภาพ มีความถูกตอ้งแม่นยาํ

มากข้ึน และก็เป็นส่ิงคุกคามท่ีอาจจะมาทาํงานแทนเราในอนาคต Theme ของการประชุมครั้งน้ีจึงไดต้ั้งไวว้า่ 

‘Artificial intelligence: freeing or foe of pathologists’  จึงขอใหเ้ราทุกคน ‘มีสติ’ ในการตรึกตรองและพิจารณากบั

วิทยาการน้ีท่ีจะมีมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต นอกจากน้ีการประชุมยงัไดบ้รรจุเน้ือหาสาระ ทางดา้นความรูแ้ละ

วิทยาการใหม่ๆ  ดงัเช่นเคย 

 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณอนุกรรมการวิชาการ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคเอกชนท่ีสนับสนุนการจดัประชุม ท่ี

ไดท้าํใหก้ารประชุมครั้งน้ีดาํเนินการไดด้ว้ยดี และหวงัอยา่งยิ่งวา่จะประสบความสาํเร็จโดยลุล่วงอยา่งดี 

 

 

 

 (นายแพทยท์รงคุณ วิญ�วูรรธน์) 

 ประธานราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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สาสนจ์ากประธานวิชาการราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุพินดา คูณมี 

 

ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๐  ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ และวนัท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมวินเซอร ์สวีทส ์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ขอ

ตอ้นรบัสมาชิกทุกท่านท่ีมาร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งน้ี หวัขอ้การประชุมท่ีกาํหนดไวคื้อ “ Artificial intelligence: 

friend or foe of pathologists” เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของโลกในยุคน้ี มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการรกัษาพยาบาลผูป่้วย การวินิจฉยัโรคและการศึกษาวิจยัมากมาย บุคลากรท่ีปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการพยาธิ

วิทยาจาํเป็นจะตอ้งปรับตัวใหท้ันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะเร่ือง AI ท่ีจะเขา้มามีบทบาทต่อการ

วินิจฉยัโรค 

 

ขอขอบคุณวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย ท่ีไดม้าร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือให้

สมาชิกของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยมีความรูท่ี้ทันสมัย และนําความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการ

ปฏิบติังาน 

 

ขอแสดงความยินดีกบัผูส้าํเร็จการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมงานเล้ียงแสดงความ

ยินดีกบัผูส้าํเร็จการฝึกอบรมเพ่ือหนังสืออนุมติัและวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จาํนวน ๔๕ ท่าน ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย ์ประจาํปี ๒๕๖๒ จาํนวน ๘ ท่าน และบุคลากรเขา้รบัรางวลัเชิด

ชูเกียรติสายสนับสนุนงานดา้นพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์จาํนวน ๓ ท่าน 
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ขอขอบคุณแพทยป์ระจาํบา้นและบุคลากรหอ้งปฏิบติัการพยาธิวิทยา ท่ีมาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ซ่ึงได้

เร่ิมข้ึนตั้งแต่วนัท่ี ๒๖ กุมพาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอขอบพระคุณผูใ้หก้ารสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการประเมินบทควาวิชาการ ขอขอบคุณผูส้นับสนุนหลกัและบริษัท

ต่างๆ ท่ีมาร่วมจดับูธนิทรรศการ สุดทา้ยขอขอบคุณคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการครั้งน้ี หากมีขอ้ผิดพลาด

เกิดข้ึนประการใด ดิฉนัในนามตวัแทนคณะกรรมการจดัการประชุมขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

 

 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุพินดา คูณมี 

 ประธานวิชาการ ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ จริาพร สิทธิถาวร 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง จิราพร สิทธิถาวร ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยั มหิดล ปริญญาตรีแพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั ขอนแก่น ผ่านการอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขา

พยาธิวิทยาคลินิกจาก โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  และสอบไดวุ้ฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยาคลินิก จากราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  การทาํงาน

เขา้รบัราชการเป็นอาจารยป์ระจาํภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่ เมษายน 

๒๕๑๘   ก่อนจะโอนยา้ยมาคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เคยดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๔๓ เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้า

หอ้งปฏิบติัการเวชศาสตรช์นัสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทรค์ณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ต่อมาดํารง

ตาํแหน่งพยาธิคลินิกแพทยใ์นหน่วยงานเดียวกนั และพยาธิคลินิกแพทย ์สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยแ์ละ

กายภาพบาํบดั  คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

 

นอกจากงานสอนแลว้ท่านยงัทํางานบริการวิชาการโดยเป็นหวัหน้าโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแ้ก่

พยาธิคลินิกแพทย์ และนักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ในหัวขอ้ การตรวจสเมียร์เลือดและ

ความสมัพนัธ์ทางคลินิก และหวัขอ้ การตรวจสารน้ําร่างกายและความสมัพนัธ์ทางคลินิก จดัทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-

๒๕๕๙ และรบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรูท้างวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

 

หลงัเกษียณอายุราชการจากคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เม่ือปี ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์

แพทย์หญิง จิราพร สิทธิถาวร ไดต้อบรับคําเชิญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหม้าดํารง

ตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญ สอนรายวิชาพยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาคลินิก แก่นิสิตแพทย ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และ

ตําแหน่งคณะกรรมการพัฒนางานเทคนิคการแพทย์และคลังเลือด โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และรบัเชิญเป็นอาจารยพิ์เศษใหแ้ก่นิสิตนักศึกษาแพทยข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร

นารี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และนักศึกษาเทคนิคการแพทยข์องมหาวิทยาลยัพะเยาและมหาวิทยาลยันเรศวร 

ดา้นความสัมพันธ์กับผูร่้วมงาน ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาและนิสิตนักศึกษา ดว้ยอุปนิสัยท่ีไม่ถือตน ใหเ้กียรติผูอ่ื้นและมี
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เมตตากรุณา สนับสนุนส่งเสริมใหล้กูน้อง ลกูศิษยไ์ดมี้โอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ใหค้าํปรึกษาและช่วยเหลือทุก

คนเม่ือมีโอกาส ท่านจึงเป็นท่ีรกัใคร่และเคารพนับถือของทุกคนเป็นอยา่งยิ่ง  

 

นอกเหนือจากงานดา้นพยาธิคลินิกแพทย ์รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง จิราพร สิทธิถาวร ยงัเป็นผูบ้าํเพ็ญ

ประโยชน์  ผูท้ําคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพและผูส้่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์ดังเช่นงานวิจยัท่ีถูกนําไปใชใ้นการ

ปรบัเปล่ียนการเตรียมพลาสมาสาํหรบัการทดสอบการแข็งตวัของเลือดไดอ้ยา่งรวดเร็วจาก ๑๕ นาทีเป็น ๑ นาที ช่วย

ใหก้ารรกัษาผูป่้วยในระบบ stroke fast tract ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือลดความพิการ

หรือสูญเสียชีวิตของผูป่้วย จึงไดร้ับรางวลันักเทคนิคการแพทยดี์เด่น ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในฐานะผูส้รา้งความ

เขม้แข็งแก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย ์สายวิชาการ โดยสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย และในปัจจุบนัยงัคง

พฒันาชุดตรวจวินิจฉยัการติดเช้ือปาราสิตดว้ยเทคนิคทาง serology  แทนการตรวจอุจจาระ ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ มา

เป็นการตรวจดว้ย serum หรือ ปัสสาวะแทน 
 

ดว้ยความมุ่งมัน่ อดทน อุทิศตนในการทํางานและมีผลงานอนัเป็นท่ียอมรบัทั้งงานดา้นพยาธิคลินิกแพทย์

และเทคนิคการแพทยข์อง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง จิราพร สิทธิถาวร ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศ

ไทย เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิแพทยป์ระจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒  ใหแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิง 

จริาพร สทิธิถาวร 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

ศาสตราจารย ์รอ้ยตาํรวจโท แพทยห์ญงิ นวพรรณ จารุรกัษ ์

 

 

 

ศาสตราจารย ์รอ้ยตาํรวจโท แพทยห์ญิง นวพรรณ จารุรกัษ์ สาํเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบ์ณัฑิตจาก South 

Western University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผ่านการอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาพยาธิวิทยาคลินิกจากคณะ

แพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเร่ิมรับราชการในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในตําแหน่งนายแพทยโ์ท งาน

พยาธิวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ และมุ่งมัน่ทาํงานดา้นวิชาการอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่านไดร้บัการ

บรรจุในตาํแหน่งอาจารยท่ี์ภาควิชาเวชศาสตรช์นัสูตร คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และเติบโตทาง

วิชาการเป็นลาํดบั ต่อมาเพ่ือบุกเบิกงานดา้นการตรวจวเิคราะหด์า้นมะเร็งวทิยา ท่านไดร้บัทุนจากคณะฯ ใหไ้ปศึกษา

เพ่ิมเติมในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ดา้น Molecular Cytogenetics ท่ี MD Anderson Medical Cancer Center, University Texas 

ณ เมือง Houston มลรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมริกา เม่ือกลบัมาท่านไดท้าํงานวิจยัดา้นมะเร็งวิทยา ดา้นโลหิตวิทยา และ

ดา้นคุณภาพและการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ มีผลงานจาํนวนมาก และไดร้บัการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ จน

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้าํรงตาํแหน่ง ศาสตราจารยด์า้นพยาธิวิทยาคลินิก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

ในดา้นงานบริหารท่านไดร้บัการอบรมเพ่ิมเติมและไดร้บัประกาศนียบตัร Mini M.B.A. in Health จากคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาประสิทธิภาพคนทํางาน และผ่านการอบรมการเป็นผูบ้ริหาร

ระดบักลาง จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่านไดร้บัการสรรหาและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

หวัหนา้ภาควิชาเวชศาสตรช์นัสูตร และดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวสองสมยัต่อเน่ืองกนัเป็นเวลา ๘ ปี ท่านไดทุ่้มเทพฒันา

ภาควิชาฯ ให้เจริญงอกงาม ท่านใส่ใจในเร่ืองคุณภาพเป็นอย่างมาก จนในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หอ้งปฏิบติัการเวชศาสตรช์นัสูตร ของภาควิชาฯ และ หอ้งปฏิบติัการกลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 15189 เป็นแห่งแรกของเอเซีย และเป็นหอ้งปฏิบติัการท่ีไดร้บัความเช่ือถือในเร่ือง

คุณภาพเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านไดร้บัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั

ในคราเดียวกนัถึง ๒ ตาํแหน่ง คือ รองคณบดี วิทยาลยัการสาธารณสุข และ รองผูอ้าํนวยการ ศูนยว์ิจยัวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ตลอดเวลาไดท้าํงานอยา่งทุ่มเท ผลกัดนังานวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศและสรา้งความร่วมมือและสมัพนัธอ์นั

ดีกบัประเทศต่างๆ ในภาคพ้ืนอาเซียน ท่ีมีงานดา้นเดียวกนั ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านไดต้ดัสินใจขอเกษียณก่อนส้ินอายุ

ราชการ และไปร่วมงานดา้นงานพยาธิวิทยา ในตําแหน่งท่ีปรึกษา โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ท่านไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการงานดา้นพยาธิวิทยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านไดนํ้าพางานดา้นพยาธิวิทยา 
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โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์ไปสู่การรบัรองมาตรฐานของวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งสหรฐัอเมริกา (College of American 

Pathologists, CAP) นับเป็นเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย และยงันับเป็นหอ้งปฏิบติัการดา้นคลินิกบริการเป็นแห่ง

แรกของประเทศอีกดว้ย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านไดต้ดัสินใจขอเกษียณจากงานภาคเอกชน เพ่ือมาช่วยงานศูนยบ์ริการ

โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในตาํแหน่งท่ีปรึกษา ทาํงานเสริมสรา้งคุณภาพของศูนยฯ์ เพ่ือประโยชน์แก่ผูป่้วยทัว่

ประเทศ 

 

ในดา้นการเรียนการสอนนอกจากท่ีไดท้ําหน้าท่ีครูผูส้อน ไดใ้หค้วามรูแ้ละจริยธรรมแก่ศิษยอ์ย่างยาวนาน

หลายรุ่น ท่านยงัไดผ้ลิตส่ือการสอนไวจ้าํนวนมาก รวมทั้งผลิตงานวิจยัและนิพนธ์บทความจาํนวนมากท่ีไดร้บัการ

เผยแพร่ทั้งในวารสารระดับประเทศและระดับสากล และยงัมีบทวิชาการท่ีมีการตีพิมพท์ั้งในหนังสือภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ท่านไดนิ้พนธห์นังสือจาํนวนมากท่ีเป็นประโยชน์กบังานดา้นพยาธิวิทยาคลินิกท่ีไดร้บัการยอมรบัเป็น

อย่างมาก นําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศบ่อยครั้ง จนไดร้บัทุนส่งเสริมบัณฑิต 

มลูนิธิอานันทมหิดล ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ นอกจากน้ีท่านยงัช่วยอ่านงานวิจยัและบทความจาํนวนมากใหแ้ก่

วารสารหลายฉบับ ท่านเป็นคณะกรรมการการผลงานวิชาการเพ่ือกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการใหแ้ก่หน่วยงาน

ราชการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทาํวิจยัในมนุษยห์ลายคณะฯ ท่านยงัเป็นหน่ึงในคณะกรรมการท่ี

ร่วมร้ือฟ้ืนและก่อตั้งสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทยข้ึนใหม ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และดาํรงตาํแหน่งประธานวิชาการใหแ้ก่

สมาคมฯ มาตั้งแต่บดัน้ัน ตลอดเวลาท่ีผ่านมาสมาคมฯ ไดส้รา้งผลงานและกิจกรรม ท่ีช่วยพฒันาความกา้วหน้าดา้น

พยาธิวิทยาคลินิกทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียนมาอย่างต่อเน่ือง ท่านยงัไดร้บัการเลือกตั้ง เพ่ือใหด้าํรง

ตําแหน่งกรรมการบริหารของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยหลายสมยั ทํางานในหน้าท่ีสําคัญต่างๆ 

มากมาย เช่น ตําแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการราชวิทยาลยัฯ หลายสมยั ช่วยพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมพยาธิ

แพทยส์าขาพยาธิวิทยาคลินิก ร่วมจดัประชุมวิชาการ และงานอ่ืนๆ อีกมาก ตลอดเวลาท่านไดพ้ยายามบาํเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์กบัวงการพยาธิแพทย ์รวมทั้งการช่วยกระทรวงสาธารณสุขจดัทาํขอ้กาํหนด และแนวทางปฏิบติัในงาน

ดา้นพยาธิวิทยาคลินิก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่บริษัทบา้นบึงเวชกิจ จาํกดั (คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา) 

และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ ท่านยังเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบําบัดโรงมะเร็ง 

สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์ท่านยงัไดร้บัเชิญใหเ้ป็นวิทยากรในงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศจาํนวนมาก และ

ไดร้บัการช่ืนชมจากผูฟั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

ดว้ยปณิธานท่ีตอ้งการเพียงแค่ “ทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์” ตลอดชีวิตการทาํงานของท่าน ท่านนับเป็นพยาธิ

แพทยท่ี์มีประสบการณแ์ละดาํรงตาํแหน่งสาํคญัๆ มาแลว้มากมาย ประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานทั้งในภาครฐั

และเอกชน โดยไดส้รา้งประโยชน์ในงานดา้นพยาธิวิทยาไวจ้นเป็นท่ีประจกัษ์ ดว้ยเหตุน้ี ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์

แห่งประเทศไทย จงึเห็นสมควรยกยอ่งชูเกียรติพยาธิแพทย ์ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒ ใหแ้ก่ ศาสตราจารย ์ รอ้ย

ตาํรวจโท แพทยห์ญิง นวพรรณ จารุรกัษ ์ 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พบูลย ์ปุญญฤทธ์ิ 

 

 

 

 

พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พบูลย ์ปุญญฤทธ์ิ เกิดเม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๐๐ ท่ีจงัหวดั ระยอง 

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี ๒๕๒๔ เขา้ศึกษาหลักสูตร 

Postdoctoral Fellow-in Experimental Pathology and Toxicology in particular carcinogenesis  ท่ี  Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ จากน้ันเขา้ฝึกอบรม แพทย์ประจําบา้นสาขาพยาธิวิทยา ณ 

Northwestern University Medical School และไดร้บั Diploma American Board of Anatomical and Clinical Pathology  

ในปี ๒๕๓๔ ท่านเป็นผูส้นใจและมีความเช่ียวชาญทางดา้น Hematopathology โดยไดก้ลบัมารบัราชการ เป็นอาจารย์

แพทยท่ี์ภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ในปี ๒๕๓๕    

 

ในช่วงรบัราชการท่ีภาควิชาพยาธิวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ พลตรี รองศาสตราจารย ์

นายแพทยไ์พบลูย ์ ปุญญฤทธ์ิ เป็นอาจารยแ์พทยท่ี์ทุ่มเทในการสอนความรูพ้ื้นฐานและประยุกตท์างดา้นพยาธิวิทยา

และทางดา้นการแพทยอ่ื์นๆ ใหก้บันักเรียนแพทยท์หารและนักเรียนพยาบาล โดยมีการปรบัปรุงเน้ือหาการบรรยาย

ใหท้นัสมยัตลอดเวลา นอกจากน้ีท่านยงัใหค้วามรูด้า้นพยาธิวิทยากบัแพทยป์ระจาํบา้นสาขาต่างๆ ของโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา้และเป็นพยาธิแพทยท่ี์ปรึกษาใหก้บักองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวิทยา ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระ

มงกุฎเกลา้ 

 

ทางดา้นวิชาการและการวิจยั พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พบูลย ์ปุญญฤทธ์ิ  เป็นวิทยากร ในการ

ประชุมวิชาการและมีผลงานวิชาการท่ีไดร้บัการตีพิมพท์ั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากมาย และเป็นกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายสถาบัน อาทิเช่น คณะทันต

แพทยศาสตร ์คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหิดล และบณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ ์เป็นตน้ ท่าน

ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ในปี ๒๕๔๗ 
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ในปี ๒๕๔๙ พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พบลูย ์ปุญญฤทธ์ิ  ไดย้า้ยมารบัตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกอง

พยาธิวิทยาคลินิก สถาบนัพยาธิวิทยา ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ท่านได้

บริหารและพฒันางานดา้นพยาธิวิทยาคลินิก ยกระดับมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการดว้ยการนํากองพยาธิวิทยาคลินิก เขา้

รับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) และการรับรองมาตรฐาน ISO 15189  ISO 

15190 

พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทยไ์พบูลย์ ปุญญฤทธ์ิ  ไดร้ับราชการกา้วหน้าข้ึนเป็นลําดับ จนดํารง

ตาํแหน่งเป็นรองผูอ้าํนวยการสถาบนัพยาธิวิทยา ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ เม่ือปี ๒๕๕๕ และไดมี้พระ

บรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ใหด้าํรงยศ พลตรี เม่ือวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการทํางาน พร้อมทั้งผลงานอันเป็นท่ียอมรับในด้านพยาธิวิทยาของ พลตรี รอง

ศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พบลูย ์ปุญญฤทธ์ิ  ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย เห็นสมควรยกยอ่งเชิดชู

เกียรตพิยาธิแพทย ์ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒ ใหแ้ก่ พลตรี รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พบูลย ์ ปุญญฤทธ์ิ   
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยว์ฒันา หาญพานิช 

 

 

 

ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทย ์วฒันา หาญพานิช เกิดเม่ือวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๔  จบการศึกษาวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี ๒๕๑๘  จบวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติ

วิทยาศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๒๕ จบนิติศาสตรบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปี ๒๕๒๖ จบแพทยศาสตรบณัฑิต จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี ๒๕๔๐ 

และไดร้บัหนังสืออนุมติัแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร ์จากแพทย

สภา ปี พ.ศ.๒๕๔๕  และไดร้บัหนังสืออนุมติัแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช

ศาสตรค์รอบครวัจากแพทยสภา ปีพ.ศ.๒๕๔๖ 

 

เขา้รบัราชการในตาํแหน่งอาจารย ์ท่ี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี ๑  สิงหาคม ๒๕๑๙ 

ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์  เม่ือวนัท่ี ๑๖ กนัยายน พ.ศ.๒๕๒๖ ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารภาควิชาและ

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี   

 

- พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ ตาํแหน่ง รองหวัหนา้ภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

- พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓ ตาํแหน่ง รกัษาราชการหวัหนา้ภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

- พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕ ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์

- พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ตาํแหน่ง หวัหนา้ภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

- พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ ตาํแหน่ง รองหวัหนา้ภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

- ๑ ก.พ.๒๕๔๙ – ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙  ตาํแหน่ง  หวัหนา้ภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

 

เป็นผูมี้ความสามารถไมว่่าจะเป็นงานทางดา้นบริการ บริหาร การพฒันา  กอรปกบัเป็นแพทยท่ี์มีความวิริยะ 

อุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผูนํ้าและมีมนุษยส์มัพนัธอ์นัดี  เป็นแพทยผู์นํ้าการบริการในชุมชนสานต่อ

ระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเน่ือง  ดว้ยความมุ่งมัน่ในการทํางาน พรอ้มทั้งผลงานอันเป็นท่ียอมรับในดา้นพยาธิ

วิทยาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา หาญพานิช ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย ์ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหแ้ก่ผูช่้วยศาสตราจารยน์ายแพทยว์ฒันา 

หาญพานิช  
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ว่าง เช้ือหิรญั 

 

 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สว่าง เช้ือหิรัญ เกิดเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ จบการศึกษา

แพทยศาสตรบ์ณัฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์(มหาวิทยาลยัมหิดลใน

ปัจ จุบัน) จาก น้ันได้เข ้า ศึกษาต่อ ท่ีคณะอายุรศาสตร์เขตร้อน (คณะเวชศาสตร์เขตร้อนในปัจ จุบัน) 

มหาวิทยาลยัมหิดล ไดร้บัประกาศนียบตัรวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์คลินิกชั้นสูง (อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น) จากน้ันได้

บรรจุเขา้รับราชการ เม่ือพ.ศ. ๒๕๐๙  ในตําแหน่งอาจารย ์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล หลงัจากน้ันท่านไดร้บัทุนไปศึกษาดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค และพยาธิวิทยาระบบ

ประสาท โดยเขา้รบัการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจาํบา้นท่ี Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva university, 

The Bronx นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา โดยมี Professor Dr. HARY ZIMMERMAN หวัหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และ

คณบดี เป็นผู้ดูแล ในปีสุดท้ายของการฝึกอบรม ท่านได้รับเลือกใหเ้ป็น หัวหน้าแพทย์ประจําบา้น (Chief of 

Resident)  หลัง จ าก ได้รับ  Diplomate of American Board of Anatomic Pathology and Neuropathology ท่ านได้

ฝึกอบรม Fellowship in Neoplastic Pathology ท่ี  Roswell Park Memorial Institute เ มือง  Buffalo รัฐ  New York 

สหรฐัอเมริกา 

 

รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์วา่ง เช้ือหิรญั เดินทางกลบัมารบัราชการในตาํแหน่งอาจารยแ์พทยช์ั้นเอก และ

ไดร้บัแต่งตั้งหวัหน้าหน่วยศัลยพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดลและดูแล

ดา้นพยาธิวิทยาระบบประสาท ท่านดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ในปี พ.ศ.๒๕๑๙  และ รองศาสตราจารย ์ในปี 

พ.ศ.๒๕๒๓ ต่อมาท่านไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหวัหน้าสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และดํารงตําแหน่งรองหัวหน้า

ภาควิชาพยาธิวิทยา จนกระทัง่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ภายหลงัเกษียณฯ ท่านยงัคงปฏิบติังานช่วยเหลือ

ภาควิชาพยาธิวิทยาฯ อยูอี่กระยะหน่ึง  

 

ดา้นวิชาการ รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ว่าง เช้ือหิรญั เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นพยาธิวิทยาระบบประสาทท่ี

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง ไดร้บัเชิญไปสอนวิชาพยาธิวิทยา และ พยาธิวิทยาระบบประสาทในต่างประเทศเป็น

ประจาํ เช่น มหาวิทยาลยัจากาตาร ์ประเทศอินโดนีเชีย เป็นตน้ ท่านถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่นักศึกษาแพทย ์แพทย์

ประจาํบา้นทั้งสาขาพยาธิวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ตลอดจน แพทยจ์ากต่างประเทศท่ีเขา้มาศึกษาดูงานในภาควิชาฯ 

ท่านไดร่้วมแต่งตํารา เร่ืองกอ้นทูมของต่อมน้ําลาย ร่วมกบั ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ิจิตร บุณยะโหตระ ภาควิชา

ศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดระยะเวลาท่ีท่านปฏิบติังานในภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
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แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านปฏิบัติงานดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ใหค้วามเมตตาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ครองตนเป็น ครู ท่ีดีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยเ์สมอมา นอกจากน้ีท่านยงัช่วยสนับสนุนลูกศิษย ์และพยาธิแพทย ์ให้

ไดมี้โอกาสไปศึกษาต่อในสถาบนัต่างประเทศ ดว้ยเหตุน้ีท่านจึงเป็นท่ีรกัของผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง ศิษย ์และเพ่ือน

ร่วมงานเป็น อยา่งยิ่ง   

 

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการทํางาน พรอ้มทั้งผลงานอนัเป็นท่ียอมรบัในดา้นพยาธิวิทยาของ รองศาสตราจารย์

นายแพทยส์ว่าง เช้ือหิรัญ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิ

แพทย ์ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒ ใหแ้ก่ รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ว่าง เช้ือหิรญั 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

นายแพทยส์าํราญ สินแสงแกว้ 

 

 

 

เกิดเม่ือวนัท่ี ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗  ท่ีตาํบลศิริราช อาํเภอบางกอกนอ้ย  จงัหวดัธนบุรี ปัจจุบนัอายุ ๘๕ 

ปี  จบการศึกษาเภสชัศาสตรบ์ณัฑิต จากมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ และแพทยศาสตรบ์ณัฑิต จาก

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร ์เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๖  และเขา้รบัราชการเป็น

แพทย์ประจํา โรงพยาบาลพุทธชินราช สังกัดกรมการแพทย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗  ในแผนกอายุรกรรม และในปี 

๒๕๐๘-๒๕๑๐ ไดเ้ป็นผูป้ระสานงานและควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในโครงการทดลองปฏิบติังานร่วมกัน

ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กรมการแพทย ์และกรมอนามยั ซ่ึงจดัข้ึนท่ีพิษณุโลก โครงการดงักล่าวนัน่เองท่ีเป็น

ตน้กาํเนิดของศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยข์องกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยต่์อมาในปัจจุบนั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ ไดเ้ขา้ศึกษาในบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์ภายใตก้าร

อบรมของนายแพทยณ์ัฐ ภมรประวติั ท่ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี และไดร้บัประกาศนียบัตรชั้นสูง

วิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก สาขาพยาธิวิทยา หลงัจากน้ันไดก้ลบัมาปรบัปรุงงานชนัสูตรโรคของโรงพยาบาลพุทธ

ชินราช ใหเ้ป็นแผนกพยาธิวิทยาท่ีครบถว้นทั้งพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค และนิติเวชศาสตร ์นับเป็น

พยาธิแพทยค์นแรกของกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตภาคเหนือตอนล่าง ทําใหโ้รงพยาบาลพุทธชินราช ซ่ึงเป็น

โรงพยาบาลภูมิภาคเขา้สู่มาตรฐานสากล คือเป็นโรงพยาบาลท่ีมีพยาธิแพทย ์ 

 

นายแพทยส์ําราญ สินแสงแกว้ ไดเ้กษียณราชการในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  แต่ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปอีก ๓ ปี 

(เน่ืองจากพยาธิแพทยท่ี์จะทําหน้าท่ีแทนกาํลงัอยู่ในระหว่างการลาไปศึกษาต่างประเทศ) หลงัจากน้ันท่านก็ไดเ้ขา้

เป็นอาจารยใ์นภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ในยุคตั้งตน้อีก ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๐-

๒๕๔๗) 

 

นายแพทยส์าํราญ สินแสงแกว้ ไดอุ้ทิศตนของการเป็นแพทยท์ั้งหมดใหก้บั ‘พยาธิวิทยา’ โดยใหบ้ริการทั้งใน

จงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัใกลเ้คียง งานนิติเวชศาสตรก็์เป็นงานท่ีโดดเด่นอีกดา้นหน่ึงและไดร้บัความเช่ือถือเป็น

อย่างมาก มีผูท่ี้สืบทอดภารกิจของท่านในดา้นน้ี ปรากฏเป็นท่ีรูจ้ักของประชาชนทัว่ไปคือ   แพทยห์ญิง คุณหญิง                 

พรทิพย ์โรจนสุนันท ์นัน่เอง ในดา้นการเรียนการสอน นายแพทยส์าํราญ สินแสงแกว้ เป็น ‘ครู’ ผูป้ระสิทธ์ิประสาท
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ความรูด้า้นพยาธิวิทยาแก่นักศึกษาพยาบาลในจงัหวดัพิษณุโลกและอุตรดิตถ ์มาโดยตลอด รวมทั้งนิสิตแพทย ์ของ

มหาวิทยาลยันเรศวร ในช่วงหลงัเกษียณอีกดว้ย นอกจากน้ีท่านยงัเคยเป็นอาจารยพิ์เศษ สอน ‘วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ’ 

ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยส์งคราม และท่านยังเป็น ‘ครู’ ผู ้สอนดนตรีไทยและจัดตั้งวงดนตรีไทยไวใ้หแ้ก่

วิทยาลยัพยาบาลพุทธชินราชและโรงพยาบาลพุทธชินราช นับเป็นการสืบทอดศิลปวฒันธรรมของชาติเอาไวใ้หค้งอยู่

สืบไป 

 

ดว้ยความมุง่มัน่ในการทาํงาน พรอ้มทั้งความทุ่มเทในการถ่ายทอดความรูแ้ละงานบริการทางพยาธิวิทยาของ 

นายแพทยส์าํราญ สินแสงแกว้  ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยเห็นสมควรยกยอ่งเชิดชูเกียรติพยาธิ

แพทยป์ระจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ใหแ้ก่ นายแพทยส์าํราญ สินแสงแกว้   
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์สถียร  สุขพณิชนันท ์
 

 

 

 

นายแพทย์เสถียร  สุขพณิชนันท์  เกิดเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ จบการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอนัดบั ๒) จากคณะแพทยศาสตร ์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล และสอบไดวุ้ฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ และวุฒิบัตรโลหิตวิทยา จากจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ไดร้บัราชการเป็นอาจารยอ์ยูท่ี่คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ 

 

ต่อมา ไดโ้อนยา้ยมาเป็นอาจารยท่ี์ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ในปี ๒๕๓๖ 

และสอบหนังสืออนุมติัสาขาพยาธิวิทยาคลินิก เม่ือปี ๒๕๕๑ ท่านเป็นผูท่ี้มีความสุภาพ มีอธัยาศยัดี เป็นมิตรและให้

เกียรติทุกคน มีความนอบน้อมต่อผูอ้าวุโส มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง ดงัจะเห็นไดจ้ากรางวลั

ในดา้นจริยธรรมต่างๆ อาทิ อาจารยดี์เด่นของสภาอาจารยศิ์ริราชทางปรีคลินิก เกียรติบตัร “จริยธรรม สรรเสริญ” 

จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์โล่เกียรติคุณ อาจารยแ์พทยข์องคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช

พยาบาล ผูป้ฏิบติังานดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรมจากแพทยสภา เป็นผูท่ี้ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรูพ้ยาธิวิทยา

คลินิกใหก้บัทั้งนักศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจาํบา้น และยงัเป็นอาจารยพิ์เศษใหก้บันักศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั หลกัสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นท่ีช่ืนชมของนักศึกษา จนไดร้บัรางวลัทุน

เจา้พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ซ่ึงเป็นรางวลัท่ียกยอ่งเชิดชูครูแพทย ์

 

ในสมยัท่ีนายแพทยเ์สถียร สุขพณิชนันท ์ ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญั

ท่ีช่วยใหภ้าควิชาพยาธิวิทยาคลินิกและทีมสหสาขาวิชาชีพของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลไดร้บัการรบัรอง ISO 

22870 เป็นแห่งแรกในเอเชียอาคเนย ์ในฐานะผูจ้ดัการคุณภาพ ท่านเอาใจใส่งานบริการของภาควิชาเป็นอย่างดี 

คาํนึงถึงผูป่้วยเป็นหลกั จะไปท่ีหอ้งเจาะเลือดในตอนเชา้เป็นประจาํ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีจะมีผูป่้วยมารบับริการเป็นจํานวน

มาก    

 

ในการกาํกบัดูแลภาควิชาฯ ท่านจะรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใจเย็น มีความอดทนสูง และใหอ้ภยัอยูเ่สมอ ทาํ

ใหเ้ป็นท่ีเคารพรกัของบุคลากรของภาควิชาฯ  ช่วยงานของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ละสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย

มาอยา่งต่อเน่ือง และเคยดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทยอยูห่ลายสมยั 
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หลงัจากเกษียณอายุราชการก็ยงัมาช่วยงานของภาควิชาและคณะฯ โดยเป็นท่ีปรึกษาโดยไมร่บัค่าตอบแทน และ

ยงัช่วยสอนทั้งนักศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจาํบา้นพยาธิวิทยาคลินิก และแพทยป์ระจาํบา้นโลหิตวิทยาท่ีมา elective 

อยา่งต่อเน่ือง 

 

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการทาํงาน พรอ้มทั้งผลงานอนัเป็นท่ียอมรบัในดา้นพยาธิวิทยาคลินิกของ นายแพทยเ์สถียร 

สุขพณิชนันท ์ ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เห็นสมควรยกยอ่งเชิดชูเกียรตพิยาธิแพทย ์ประจาํปี 

พ.ศ.๒๕๖๒ ใหแ้ก่ นายแพทยเ์สถียร สุขพณิชนนัท ์  
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

พยาธิแพทยผ์ูท่ี้ไดร้บัการเชิดชูเกียรติ ประจาํปี ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิอมัพร  แจม่สุวรรณ 

 

 

รศ.พญ.อมัพร  แจ่มสุวรรณ เกิดเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๐๐ จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขา

เทคนิคการแพทย ์จากมหาวิทยาลยัมหิดล ปี ๒๕๒๑ จบนิติศาสตรบ์ณัฑิต จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปี ๒๕๒๙ จบ

วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขานิติวทิยาศาสตร ์จากคณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ปี ๒๕๒๓ 

จบแพทยศาสตรบ์ณัฑิต จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี ๒๕๓๔ ไดร้บัวุฒิบตัรแสดงความรูค้วาม

ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร ์จากแพทยสภา ปีพ.ศ.๒๕๓๙ และไดร้บั

หนังสืออนุมติัแสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร ์จากแพทยสภา ปี พ.ศ.

๒๕๔๒   

 

 

เขา้รบัราชการในตําแหน่งอาจารย ์ท่ีภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่นเม่ือ

วนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๒๖ และไดร้บัแต่งตั้ง

ใหเ้ป็นรองศาสตราจารย ์เม่ือวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๕  

 

 

เป็นผู้มีความรู ้ ทักษะ และมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการเรียนการสอน การบริการ

รกัษาพยาบาล บริการวิชาการ และงานวิจยั ไดริ้เร่ิมจดัตั้งหอ้งปฏิบติัการวตัถุพยานทางชีวะในกรณีความผิดทางเพศ

เป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบันหอ้งปฏิบติัการก็ยงัไดร้ับตัวอย่างส่งตรวจจากโรงพยาบาลทั้งจังหวดัและชุมชนมาอย่าง

ต่อเน่ืองและจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ความสามารถทางวิชาการ การพฒันาในดา้นการเรียนการสอน เป็นหน่ึงในผู้

ริเร่ิมเปิดสอนวิชาเลือกนิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นระดับปริญญาตรี เม่ือ ๓๐ กว่าปีท่ีแล้ว และสืบเน่ืองจากถึง

ปัจจุบัน  กอรปกับเป็นอาจารย์พยาธิแพทย์ท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 

ปฎิบติังานดว้ยความวิริยะสาหะ พฒันาทางดา้นการเรียนการสอนแพทยศาสตรบ์ณัฑิต และแพทยป์ระจาํบา้นสาขา

พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์ และงานทางดา้นนิติพยาธิแพทย ์และนิติเวชศาสตร ์ท่ีภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นนิติพยาธิแพทย ์นอกจากงานดา้นการเรียนการสอน และงานบริการแลว้ ยงั

ไดมี้ผลงานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยอย่างสมํา่เสมอตลอดชีวิตการทํางานท่ีผ่านมา โดยไดส้รา้งผลงานทาง

วิชาการใหแ้ก่ ภาควิชานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น อย่างต่อเน่ือง จะเห็นว่าท่านเป็น

แบบอย่างท่ีดีทั้งดา้นการทํางานและการดําเนินชีวิตทัว่ไป  เป็นแบบอย่างของพยาธิแพทย ์  รกัในวิชาชีพทางดา้น
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นิติเวช ท่ีเห็นคุณค่าและความงดงามท่ีซ่อนอยูใ่นงานทางดา้นนิติพยาธิ ในฐานนิติพยาธิแพทย ์ แมว้า่นิติพยาธิแพทย์

จะไม่มีหน้าท่ีหลกัในการรกัษาผูป่้วย แต่ สามารถช่วยใหค้วามยุติธรรมแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายในกรณีผูป่้วยคดี และให้

ความยุติธรรมแก่ผูเ้สียชีวิตในกรณีเป็นศพคดี ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เห็นสมควรยกย่องเชิด

ชูเกียรตพิยาธิแพทย ์ประจาํปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ใหแ้ก่รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิอมัพร  แจม่สุวรรณ  
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

บุคลากร สายสนบัสนุนงานดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค 

ประจาํปี ๒๕๖๒ 

คุณ จารุพรรณ ป่ินทอง  

 

 

 

เกิดเม่ือวนัท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗  ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี  จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บณัฑิต จากคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๘  และจบการศึกษาวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต พยาธิ

ชีววิทยา จากคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เขา้รบัราชการเป็นนักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ท่ีสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบติัหน้าท่ีในกลุ่มงานศัลยพยาธิ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑-

๒๕๒๕ จากน้ันไดป้ฏิบติัราชการในงานอิมมูโนฮีสโตเคมี กลุ่มงานชนัสูตรพิเศษ ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๕๐ เคยไดร้บั

การคดัเลือกเป็นขา้ราชการดีเด่นของสถาบนัพยาธิวิทยา และระดับกรมการแพทย ์ ผลงานเด่นไดร้บัโล่เกียรติคุณ 

(ดีเด่น) จากกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข  ในการบรรยายเร่ืองเทคนิคการยา้ยเน้ือเยื่อเพ่ือการวินิจฉัยทาง

พยาธิวิทยากายวิภาค ในการประชุมวิชาการกรมการแพทยป์ระจาํปี พ.ศ.๒๕๔๔ การพฒันาเทคนิคการยา้ยเน้ือเยื่อน้ี

ช่วยแกปั้ญหาขอ้จาํกดัของตวัอย่างเน้ือเยื่อช่วยใหส้ามารถเพ่ิมการยอ้มอิมมโูนฮีสโตเคมีใหก้บัพยาธิแพทย ์ปัจจุบนัได้

เกษียณอายุราชการ  อายุการทํางานกับหน่วยงานรวม ๒๙ ปี ๒ เดือน ตําแหน่งก่อนเกษียณ นักวิทยาศาสตร์

การแพทย ์7ว หวัหนา้งานอิมมโูนฮีสโตเคมี กลุ่มงานชนัสูตรพิเศษ สถาบนัพยาธิวิทยา 

 

คุณ จารุพรรณ  ป่ินทอง ไดอุ้ทิศตน เสียสละประโยชน์ส่วนตน ทุ่มเทใหก้บังานดา้นบริการ งานดา้นการเรียน

การสอน งานดา้นการวิจยั มีผลงานและพฒันางานทางดา้นอิมมโูนฮีสโตเคมี มีประโยชน์ต่อพยาธิวิทยากายวิภาคจน

เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังบริหารงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบใหด้ําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย นักศึกษาและองคก์ร ท่านไม่เคยย่อทอ้ต่อความเหน็ดเหน่ือยและ

อุปสรรคต่างๆ ยงัคงมุ่งมัน่ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะนักวิทยาศาสตรก์ารแพทยท่ี์เห็นแก่ประโยชน์ของผูป่้วยเป็นสาํคัญ

เสมอมา  

 

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการทํางาน พรอ้มทั้งผลงานอันโดดเด่นดา้นงานบริการทางพยาธิวิทยา  ราชวิทยาลัย

พยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย เห็นสมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนงานดา้นพยาธิ

วิทยากายวิภาค ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒  ใหแ้ก่ คุณ จารุพรรณ ป่ินทอง เพ่ือเป็นเกียรตสิืบไป 
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

บุคลากร สายสนบัสนุนงานดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค  

ประจาํปี ๒๕๖๒ 

นักเทคนิคการแพทย ์ปรีชา เรืองเวชวรชยั 

 

 

 

นายปรีชา เรืองเวชวรชัย สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) จากคณะ

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศึกษาพ.ศ. ๒๕๑๘ เขา้รบัราชการตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย ์

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐  

 

โดยนับตั้งแต่ปฏิบัติงานในภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาเป็นเวลา

มากกว่า ๔๐ ปี นายปรีชา เรืองเวชวรชัย เป็นผู้มีส่วนร่วมกับพยาธิแพทย์ ในการริเร่ิม พัฒนาการตรวจทาง

หอ้งปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศ อาทิเช่น การศึกษาทาง 

Immunohistochemistry ด้วยวิ ธี ต่ า งๆ  รวมทั้ ง เทคนิคการใช้ Microwave และ เค ร่ืองอัต โนมัติ ในการย้อม 

Immunohistochemistry และมีส่วนในการบุกเบิกการใชเ้ทคนิคอณูพยาธิวิทยาในการตรวจเช็คช้ินเน้ือ สาํหรบัการ

วินิจฉยัโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองดว้ย 

 

นายปรีชา เรืองเวชวรชยั เป็นนักเทคนิคการแพทยเ์พียงคนเดียวท่ีไดเ้ป็นคณะอนุกรรมการโครงการประกัน

คุณภาพภายนอกการยอ้มอิมมูโนเคมี ดัชนีพยากรณ์โรคมะเร็งเตา้นม (External Quality Assurance Program for 

Breast cancer Biomarkers  by immunohistochemistry) โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิม

ปฏิบติังานในโครงงานตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปีปัจจุบนั 

 

ในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานในภาควิชาพยาธิวิทยา นายปรีชา เรืองเวชวรชัย ไดมี้การคน้ควา้หา

ความรู ้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่สมํา่เสมอจนเป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเทคนิคการยอ้มต่างๆ และเป็นผู้ให้

คาํแนะนําการพฒันาวิชาการและการแลกเปล่ียนประสบการณ์แก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการบริการการ

ตรวจอิมมูโนดชันีพยากรณ์โรคมะเร็งเตา้นม โดยแนะนําหลกัการท่ีถูกตอ้ง มีความเหมาะสมกบัแต่ละสถาบนัและมี

ความเป็นปัจจุบัน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารอ่านผลของพยาธิแพทย ์ทําใหก้ารทาํงานมีมาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรบัมากข้ึนเพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลของการใชย้าในการดูแลรกัษาแก่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 
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นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าว นายปรีชา เรืองเวชวรชยั ยงัเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการบริหารทรพัยากร

อย่างถูกตอ้งและประหยดั โดยเป็นผูท่ี้ใหค้ําปรึกษาและร่วมพิจารณา ในการเลือกซ้ือน้ํายาและสารเคมีต่างๆ ท่ี

จําเป็นตอ้งใชใ้นหอ้งปฏิบัติการ ทําใหห้น่วยงานสามารถประหยดังบประมาณในการซ้ือน้ํายาและสารเคมีไดเ้ป็น

จาํนวนมาก 

 

ดว้ยผลงานและความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงานดา้นพยาธิวิทยา จนเกิดประโยชน์ต่อสถาบันและส่วนรวม

ดังกล่าวขา้งตน้ ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทยเห็นสมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากร

สายสนับสนุนงานดา้นพยาธิวิทยากายวิภาค ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหแ้ก่ นายปรีชา เรืองเวชวรชัย เพ่ือเป็น

เกียรตสิืบไป   
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คาํประกาศเกียรตคิณุ 

บุคลากร สายสนบัสนุนงานดา้นพยาธิวิทยาคลินิก  

ประจาํปี ๒๕๖๒ 

นักเทคนิคการแพทยห์ญิง สุทธ์ิจรี  เกียรตวิิชญ ์

 

 

 

นักเทคนิคการแพทยห์ญิง สุทธ์ิจรี  เกียรติวิชญ์   เกิดเม่ือวนัท่ี ๒๐มิถุนายน ๒๔๙๕ จบการศึกษาวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์จากคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดลเร่ิมปฏิบติังานในตาํแหน่งนัก

เทคนิคการแพทยท่ี์ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลสาขา 

 

เคมีคลินิก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านมีความใฝ่เรียนรู ้ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาโทชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศิ์

ริราชพยาบาล เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และจบการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบดูแลงานดา้น

เคมีคลินิก และเม่ือมีการก่อตั้งเป็นภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๒ ท่านก็ไดป้ฏิบติังานร่วมกบัอาจารยท่ี์

เป็นพยาธิแพทยส์าขาพยาธิวิทยาคลินิกไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง และเป็นผูส้อนแพทยป์ระจาํบา้นพยาธิวิทยาคลินิกในดา้น

วิธีการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ ต่อมา มีการยุบรวมสาขาเพ่ือทําใหเ้กิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน เป็นการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของภาควิชาฯ จาํเป็นตอ้งมีนักเทคนิคการแพทยท่ี์อาวุโสช่วยดูแลดา้นคุณภาพโดยรวม ท่านได้

ใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการจดัตั้งหน่วยควบคุมคุณภาพ (QC unit) และเม่ือภาควิชาฯ จะพฒันาคุณภาพ

หอ้งปฏิบติัการสู่มาตรฐานสากล ISO 15189  ท่านไดร้บัมอบหมาย ใหด้ํารงตําแหน่ง  หวัหน้าสาํนักงานบริหาร

คุณภาพและประสิทธิภาพ และดว้ยความทุ่มเทในการทํางาน ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ จึงเป็นผูท่ี้มีส่วน

สําคัญท่ีทําใหห้อ้งปฏิบัติการของภาควิชาฯ ไดร้ับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และเป็นกาํลงัสาํคญัของภาควิชา

พยาธิวิทยาคลินิกมาตลอด หลายครั้งท่ีเกิดปัญหาความไม่พอใจของผูป่้วยท่ีหอ้งเจาะเลือด ดว้ยบุคลิกความใจเย็น 

สุภาพ และรบัฟัง ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้หรือความไม่พอใจของผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพ่ึง

ของนอ้ง ๆ นักเทคนิคการแพทยท่ี์ปฏิบติังานอยูห่นา้งาน ท่ีตอ้งพบผูป่้วยโดยตรง ช่วยแบ่งเบาภาระของพยาธิแพทย ์ 

เม่ือคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  มีนโยบายพฒันางานบริการการตรวจน้ําตาลในเลือด ณ จุดดูแลผูป่้วย ตาม

มาตรฐาน ISO 22870  ท่านเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญั เน่ืองจากเป็นการทาํงานแบบสหสาขาวิชาชีพ จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง

มีการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงท่านทาํหนา้ท่ีน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ลดความขดัแยง้ ทาํใหเ้กิดความสามคัคี  
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ดว้ยความมีน้ําใจ ใส่ใจในความเดือดรอ้นของผูอ่ื้น ทาํใหท่้านเป็นท่ีรกัของคนในภาควิชาฯ  เวลามีปัญหาไม่

ว่าจะเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวัก็จะมาปรึกษา แมภ้ายหลงัจากเกษียณอายุราชการแลว้ก็ยงัมาช่วยงานของภาควิชาฯ 

ในฐานะท่ีปรึกษาคณะฯ ดว้ยความขยนัขนัแข็ง และมีส่วนช่วยใหภ้าควิชาฯ ไดร้บัการรบัรอง ISO/IEC 17043   

 

ดว้ยความทุ่มเทในการปฏิบติังาน และมีผลงานจนเป็นท่ีประจกัษ์ ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศ

ไทย เห็นสมควรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนงานดา้นพยาธิวิทยาและนิติเวช ประจาํปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหแ้ก่  นกัเทคนิคการแพทยห์ญิง สุทธิ์จรี  เกียรตวิิชญ ์เพ่ือเป็นเกียรตสิืบไป   

 

  



30 th RCPath Thailand Annual Meeting   February 27 th – March 1 st, 2019 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
  



30 th RCPath Thailand Annual Meeting   February 27 th – March 1 st, 2019 

25 

 
 

So much effort to ‘Help’ our patients  :  But Why ‘Failure’ 

 

Author (s) Affiliation (s) 
Dr.Chanpen Choprapawon, M.D., 
M.P.H. 

 

 

Email of presenter: cchopra2004@gmail.com 
 

Abstract 
 

Strong country health information systems need to generate good evidence information for health informing 
planning, resource allocation and accountability. It is accepted worldwide that information on causes of deaths 
(CoD) is essential for planning, implementing, monitoring and evaluating public health at all levels. Thailand has 
long history to implement computerized system on civil registration to cover national vital statistics, including birth 
– death – population changes. During this few decades, the completeness of vital registration is nearly 95%.  
However, world report from WHO during several decades indicated that, Thailand has high ill-defined causes of 
deaths, ranking one of the top 5.  
 
In 2015, World Health Statistics reported that Thailand had 29% ill-defined causes of deaths. However, if we 
included Garbage Code, this figure would arise to 40%. During 2012-2015, the author had verified causes of deaths 
in 15 provincial hospitals, and found that ill-defined causes of deaths were high from 50-75%. Most of these ill-
defined causes of deaths were sepsis, pneumonia, renal failure, heart failure, which were the common complication 
from other chronic diseases.  The author will give some main pitfalls of medical certified causes of deaths in 
Thailand. 
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What is risk and how is it measured? 
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Abstract 
 

Risk in epidermiology also usually refers to the likelihood (probability) of people who are exposed to certain factors 
(risk factors) will subsequently develop a particular disease. The investigators obtain estimate of risk by observing 
the relationship between exposure to possible risk factors and  the subsequent incidence of disease. Most of 
studies of risk are observational studies  and are either cohort studies. 
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 รูไ้หม Excel …..ช่วยงานวิจยัไดม้ากเพียงใด ? 
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Abstract 
 

There are many softwares for analyzing, and visualize data such as IBM SPSS Statistics for Windows, STATA, 
etc. However, Microsoft Excel is the go-to product for people looking to analyse of data. There are more than 500 
functions in Microsoft Excel for many purposes such as statistical analysis for research, business management, 
etc. This section’ve selected some features that are usefulness for research. These functions are Pivot 
table&graph, common Excel Data Analysis functions (mean, median, standard deviation, correlation, regression), 
Data Analysis Tools (Descriptive Statistics,  regression) and graph (histogram, Bland and Altman plot, linear 
regression graph). 

 
  



30 th RCPath Thailand Annual Meeting   February 27 th – March 1 st, 2019 

28 

 
 

Bringing 100% Digital and Artificial Intelligence into Pathology 
Diagnosis 
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Abstract 
 

Recent progress of digital pathology and web communication tools enables us to expand our pathology work in 
several different ways. As was happening for radiology field, fully digitized condition give us several options to the 
routine workflow.  
 
First and the easiest one is a freedom to select places to work. With enough speed of internet connection, one can 
connect to pathology images and virtual office and possibly to LIS. It may require supports of secretory or 
technicians however, one can design completely remote work-desk in anywhere with reasonable costs.  
 
The second option is an innovation of image analysis. Recent progress of artificial intelligence (AI) especially deep 
neural network shows high potential of its usage in clinic. In collaboration with AI, we may be able to add more 
useful information to patients and clinicians.  
 
The potentials of AI are beyond our imaginations for sure, however, in the session, I will focus on the current 
situations of AI in the field of pathology and introduce what we already have started with AI in our laboratories as 
a part of routine clinic.  
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Spurious low creatinine results in ICU patients 
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Abstract 
 

การตรวจ creatinine ดว้ยวิธี enzymatic มีความแมน่ยาํมากกวา่ และถูกรบกวนการตรวจวิเคราะหน์อ้ยกวา่

วิธี Jaffe แบบดั้งเดิม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงมีคาํแนะนําใหห้อ้งปฏิบติัการเปล่ียนวิธีการตรวจ creatinine 

จากวิธี Jaffe เดิมเป็นวิธี enzymatic เพ่ือใหก้ารรายงานผลอตัราการกรองของไต (estimated glomerular filtration 

rate) มีความแม่นยาํมากข้ึน  

 

Catecholamines เป็นสาร vasoactive ท่ีใชบ้่อยในผูป่้วยวิกฤต พบมีการรายงานว่าทาํใหผ้ลการตรวจ 

creatinine ดว้ยวิธี enzymatic มีค่าตํา่ลวงไดห้ากมีการปนเป้ือนของสารดงักล่าวในส่ิงส่งตรวจ ผูเ้ขียนรายงานผูป่้วย

วิกฤต 2 รายท่ีมีค่า creatinine เปล่ียนแปลงข้ึนลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา 10-18 ชัว่โมง ทั้ง ๆ ท่ีไมไ่ดร้บัการ

รกัษาดว้ยวิธีบาํบดัทดแทนไต ผูป่้วยทั้งสองรายไดร้บัสาร vasoactive คือ dopamine และ norepinephrine 

ตามลาํดบั และเป็นการเก็บเลือดจากสาย catheter เม่ือไดร้บัคาํแนะนําจากหอ้งปฏิบติัการใหเ้จาะเก็บเลือดจากคน

ละตาํแหน่งท่ีใหส้าร vasoactive ดงักล่าว ค่า creatinine ก็กลบัมาเป็นค่าท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ีเม่ือนําส่ิงส่งตรวจ

ท่ีใหค่้าตํา่ลวงน้ันไปตรวจดว้ยวิธี Jaffe ก็ไมพ่บวา่ใหค่้าตํา่ลวงเหมือนการตรวจดว้ยวิธี enzymatic 

อยา่งไรก็ตามส่ิงส่งตรวจดงักล่าวไมไ่ดถู้กนําไปวดัค่า catecholamines เน่ืองจากส่ิงส่งตรวจท่ีเหมาะสม

สาํหรบัการตรวจ catecholamines คือ serum ทาํใหไ้มส่ามารถทดสอบยืนยนัไดว้่ามีปริมาณสาร catecholamines 

ในส่ิงส่งตรวจดงักล่าวหรือไม ่

 

หอ้งปฏิบติัการท่ีใชว้ิธีทดสอบ enzymatic creatinine assay ควรมีความระมดัระวงัในกรณีการเก็บเลือดจาก

สาย catheter ท่ีมีการใช ้vasoactive drugs อาจพบค่า creatinine ตํา่ลวงได ้หอ้งปฏิบติัการควรใหค้าํแนะนําในกรณี

การเก็บเลือดจากสาย catheter และในกรณีท่ีสงสยัวา่ผลการทดสอบ creatinine ตํา่ลวงน้ันอาจเกิดจาก vasoactive 

drugs อาจจาํเป็นตอ้งมีวิธีการตรวจ Jaffe creatinine ไวท้ดสอบเพ่ือยืนยนัผลก่อนการออกผลการทดสอบไปยงั

ผูใ้ชบ้ริการ 
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Abstract 
 

The awareness of using slimming products and dietary supplements adulterated with anti-obesity drugs is 
increasing in Thailand. The common drug class adulteration found in these products is the appetite suppressant 
group including phentermine, fenfluramine and particularly sibutramine.The chemical structures of these drugs are 
amphetamine analogues. These three drugs have different mechanisms because the effect of phentermine mainly 
results from the increase of norepinephrine whereas the effect of fenfluramine is mainly caused by serotonin. The 
effect of sibutramine results from the increase of both norepinephrine and serotonin. The use of combination of 
fenfluramine-phentermine (fen-phen) was associated with pulmonary arterial hypertension and valvular heart 
disease while the use of phentermine alone did not increase this risk. The later study reported that using d-
fenfluramine alone could be associated with valvular heart disease. The use of sibutramine in patients with 
cardiovascular risks increased risks of non-fatal myocardial infarction and non-fatal stroke. In addition, sibutramine 
was associated with deaths from cardiac arrhythmia and acute myocardial infarction. Toxicological analysis for 
these three drugs includes the analysis of parent drugs and metabolite forms and chiral analysis for d-fenfluramine 
in racemic drugs. It was reported that around 18-39% of slimming products and dietary supplements in Thailand 
were adulterated with sibutramine. Thus, it shoud be aware that these drugs may be possibly related to the cause 
of death of people who take slimming products and dietary supplements and pathological findings which can be 
found from these drugs should be considered. 
 
Keywords: anti-obesity drugs, appetite suppressant, phentermine, fenfluramine, sibutramine 
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Abstract 
 

In the modern era, pathology reports require many prognostically relevant histological parameters necessary for 
patient management. The College of American Pathologists provides the most comprehensive and regularly 
updated protocol for the examination of specimens from patients with carcinomas of the thyroid gland. Synoptic 
reporting considers a use of structured checklists to produce more complete and standardized medical reports. 
Reporting protocol is aimed to supply clinicians with information required for cancer staging (AJCC/TNM) and initial 
risk stratification. Thyroid cancer staging predicts mortality, a relatively rare event in thyroid cancer (2%), while risk 
stratification scheme is aimed to predict cancer recurrence (10-20%).  
 
Most reports include the presence and extent of (i) capsular invasion, (ii) vascular invasion, (iii) extrathyroidal 
extension, (iv) cut margin status (completeness of surgery), and (v) the number and size of lymph nodes with 
metastatic carcinoma. Regarding the histological diagnosis of primary carcinoma, (vi) the presence of aggressive 
histology and (vii) its proportions are required in standard pathology reports for follicular cell thyroid carcinomas.  
 
This talk will provide an overview of existing reporting schemes with a special emphasis on the histopathological 
features required for the accurate stratification of recurrence risk. Typical presentation and pitfalls will be illustrated 
and discussed. 
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Abstract 
 

This session will include several topics regarding clinical chemistry. The first section is the keeping up with the 
consensus guideline. This part will summarize current guidelines related to the use of cardiac troponin in acute 
coronary syndrome, thyroid function in pregnancy, diabetes standard of care, and cholesterol. The second section 
is the keeping up with Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. This latter part will summarize 
new released CLSI guidelines such as analysis of body fluids in clinical chemistry, and establishing and verifying 
an extended measuring interval through specimen dilution and spiking. 
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Abstract 
 

Background: 
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) has poor prognosis despite advancement in treatments. Poor survival 
could be attributed to local recurrence and metastases. Epithelial to mesenchymal transition (EMT) is a process 
characterized by loss of epithelial cell junction proteins like E-cadherin and the acquisition of mesenchymal protein 
like vimentin. It has been implicated in promoting carcinoma invasion and metastasis. We aimed to evaluate the 
association between the expression of E-cadherin and vimentin with clinicopathological characteristics and 5-year 
overall survival in oral squamous cell carcinoma (OSCC). 
 

Materials and Methods: 
A total of 200 surgically resected OSCC patients treated during 2008-2011 were included. The protein expression 
analysis was performed using immunohistochemical technique on paraffin-embedded microarray tissue slides. 
Immunoreactivity of proteins were classified into two groups using score of intensity of expression multiplied by 
percentage of positive tumor cells. A combined analysis was performed by adding scores of  E-cadherin and 
vimentin expression to determine Epithelial to mesenchymal transition status. The EMT status was then classified 
into absent, partial and complete groups. The association between protein expression and clinicopathological 
characteristics were analyzed by chi-square test. The Kaplan-Meier method was used to calculate the survival 
probability, whilst the log-rank test was performed to compare the differences among the survival curves of each 
parameter. The Cox proportion hazard model was used to evaluate independent prognostic parameters 
. 

Result: 
The median survival time was 48 months. Twenty-eight (14%) tumors showed loss of E- cadherin expression and 
172 (86%) showed preserved E-cadherin expression. Vimentin was negative in 113 (56.5%) tumors and positive 
in 87(43.5%). Nighty nine (49.5%) tumors showed no EMT, 87(43.5%) show partial EMT and 14(7.5%) had 
complete EMT phenotype. E-cadherin (P=0.008) and EMT status (P=0.02) were significantly associated with 
lymph node metastasis. E-cadherin and vimentin were significantly associated with 5- year overall survival with 
HR 1.94, 95%CI (1.19-3.16) and HR 1.85, 95% CI (1.26-2.7) respectively. EMT status was also significantly 
associated with 5-year overall survival, the hazard ratio increased with EMT progression. Complete EMT (loss of 
E-cadherin expression and positive vimentin) status had higher hazard ratio then individual proteins (HR 2.88, 
95% CI (1.44-5.79)). 
 

Conclusion: 
Though both E-cadherin and vimentin expression could act as an independent prognostic factor, a combined 
evaluation of E-cadherin and vimentin expression to evaluate EMT status could provide a stronger indicator of 
prognosis in OSCC in addition to age, stage and treatment modality in surgically resected oral squamous cell 
carcinoma. 
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Abstract 
 

Background: 
Protocol renal allograft biopsy proves to be the valuable tools for quiet sometimes. Since many types of rejection is 
considered serious consequence of the renal transplantation, protocol biopsy is very useful to predict the graft outcome 
and provide justified and correct graft information to clinician. Many conditions such as acute cellular rejection (ACR), 
antibody-mediated rejection, calcineurin inhibitor (CNI) toxicity occur insidiously and cannot be detected easily by some 
clinical measurement. Protocol renal allograft biopsy can mostly detect these conditions at the specific time of post-
transplantation period. Some aspects of renal protocol biopsy not only reveal subclinical conditions but also be useful 
for evaluate treatment outcome and efficacy of immunosuppressive regimen. Although renal biopsy protocol unveils to 
be carried out some potential procedure complication, low rate of serious complications is appreciated. Even proves to 
be useful, not every medical center uses it as a standard practice. 
 
King Chulalongkorn Memorial Hospital is the first medical school to use renal allograft biopsy protocol in all renal 
transplant case. Therefore, we performed a retrospective, descriptive data of our renal allograft biopsy protocol from 
2014-2016 to evaluate the benefit of early and follow-up of renal allograft protocol as well as data on implication of graft 
function outcome. And some questions to be answer; What is good and benefit for patient between early or follow biopsy? 
 

Materials and Methods: 
Renal allograft protocol biopsy specimens collected from January 2015 to December 2017 at King Chulalongkorn 
Memorial Hospital, were evaluated for many aspects. The biopsy was divided into two groups of patients, according to 
number of days after transplant. The first group in which biopsy was performed an evaluated within 30 days after renal 
transplantation, and second group in which it was performed at six months to one year after transplant. With some of 
analytic aspects, each group was also subdivided into living donor and cadaveric donor. 
 

Result: 
A total of 148 biopsy specimen were evaluated who fulfill the criteria (true protocol biopsy). No evidence of rejection was 
detected in 131 (88.5%) biopsies from early biopsy group compared to 116 (78.3%) biopsies from follow up group. Acute 
tubular necrosis was found in 58 (39.1%) cases in early biopsy group compared to follow group, which show 21 (14.1%) 
cases. ABMR was diagnosed with 7 (4%) biopsies from early group and 4 (2%) cases from follow up group. No acute 
cellular rejection was found in early biopsies group compared to 11 (7%) cases in follow up group. Borderline for ACR 
was detected in 8 (5%) of early biopsies group compared to 18 (12%) biopsies in follow up group. CNI toxicity was found 
in 5 (3.3%) cases in early group compared to 4 (2.7%) cases in follow up group.  One BK viral interstitial case was found 
only in early biopsy group. 
 

Conclusion: 
Our data in this study indicates that group of patients with abnormal renal allograft detected by protocol biopsy can be 
stabilized their graft function by prompt clinical management and monitor adequate use of immunosuppressive drugs. In 
the long term outcome, the graft survival can be achieved by enable identification of active pathologic processes by renal 
biopsy protocol which initiate early interventions to arrest or delay progression to overt graft dysfunction or later graft 
loss. 
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Abstract 
 

Background: 
The aim of this study was to evaluate the post-surgical outcomes and recurrence patterns in patients with high-
grade endometrioid adenocarcinoma of endometrium (EC-3) and uterine papillary serous adenocarcinoma (UPSC) 
 

Materials and Methods: 
A retrospective review of the eligible records of 57 women who underwent surgery for EC-3 and UPSC between 
January, 2007 and December, 2012. Disease-free (DFS) and overall (OS) survival were calculated using the 
Kaplan–Meier method. 
 

Result: 
Recurrences occurred in the following: 5 (10.2%) women with EC-3 versus 3 (37.5%) with UPSC. A median time 
to recurrence in the group of EC-3 was 20 months (range, 4.1-37.4 months) and in the group of UPSC was 14.3 
months (range, 9.1-19.5), p= 0.07. The common pattern of recurrences was distant metastasis (80% vs. 100%) in 
EC-3 and UPSC, respectively. For patients with EC-3, the 5-year OS probability was 57.4% (95%CI=41.6 to 73.2%) 
compared to 17.4% (95%CI=-34.6 to 69.4%) for those with UPSC, respectively; p = 0.03. 
 

Conclusion: 
Patients with UPSC had a worse prognosis compared to those with EC-3. Distant metastasis was common in both 
EC-3 and UPSC group. Disease relapse occurred most within 2 years after primary treatment. 
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Abstract 
 

Background: 
Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) is a common autosomal dominant hereditary syndrome 
characterized by early age at onset, various types of cancer, and microsatellite instability (MSI). Most recent 
studies in MSI or mismatch repair (MMR)-defecient colorectal cancer (CRC) have been found to have benefit with 
immunotherapy. Programmed cell death ligand 1 (PD-L1) plays a key role in host immune evasion. However, the 
prognostic role of PD-L1 in HNPCC-related CRC patients is not still evaluated. This study aims to investigate the 
expression of PD-L1 and MMR proteins in HNPCC-related CRC. 
 

Materials and Methods: 
Tissue microarray (TMA) were constructed from 38 HNPCC-related CRC specimens collected from 
Songklanagarind hospital during January 2004 and December 2015 by using Amsterdam II Criteria or Revised 
Bethesda Guidelines. Immunohistochemical staining to PD-L1 (clone 22C3) was performed. MMR proteins (MLH1, 
MSH2, MSH6, and PMS2) were done by immunohistochemistry. 
 

Result: 
Thirty-eight cases (100%) showed no PD-L1 expression in neoplastic cells. Nine (23.7%) tumors were MMR-
deficient and twenty-nine (76.3%) tumors were MMR-proficient. In the nine MMR-deficient tumors, 
immunohistochemistry results showed loss of expression in MLH1 (11%), MSH6 (11%), MSH2 combined with 
MSH6 (22%), and MLH1 combined with PMS2 (56%). No association between MMR proteins status and three-
year overall survival in HNPCC-related CRC cases was found (p = 0.09). 
 

Conclusion: 
PD-L1 and MMR proteins status cannot be used to determine the prognosis in HNPCC patients. 
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Abstract 
 

Background: 
Ocular adnexal lymphomas (OALs) are a heterogeneous group of lymphoid neoplasms accounting approximately 
1-2% of non-Hodgkin lymphomas and 8% of extranodal lymphomas. The incidence of the tumors has continuously 
risen. This study aimed to describe the clinicopathologic and immunophenotypic features of OALs. 
 

Materials and Methods: 
Twenty-nine OAL cases diagnosed in the Department of Pathology, Ramathibodi Hospital between 2007 to 2018 
were evaluated retrospectively in terms of age, sex, disease localization, histology, immunophenotype, type of 
treatment, and outcomes based on the medical records. Pathologic review of all cases was performed according 
to the World Health Organization classification. 
 

Result: 
The median age of the 29 patients at diagnosis was 65 years (range 38-82). The patients include 17 males (58.6%) 
and 12 females (41.4%). Lymphomas involved the eyelid in 14 cases (48.3%), the lacrimal gland in 10 cases 
(34.5%), conjunctiva in 3 cases (10.3%), and periorbital soft tissue in 2 cases (6.9%). All cases had unilateral 
involvement. The disease of all patients was diagnosed as B-cell non-Hodgkin lymphoma; 26 (89.65%) of the 
cases were extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma), 1 
(3.45%) small lymphocytic lymphoma, 1 (3.45%) diffuse large B-cell lymphoma, and 1 B-cell lymphoma, not 
otherwise specified (3.45%). Most cases (92%) showed the diffuse infiltrative architectural pattern. Plasma cell 
component ranged from lesser than 5% to 30% of all cells. All neoplastic cells expressed CD20 and BCL2. 
Immunoglobulin light chain restriction and aberrant expression of CD43 were found in 17 cases (60.7%) and 6 
cases (20.4%) of small B-cell lymphomas, respectively. One case (4.8%) of the patients had bone marrow 
involvement at diagnosis. The treatment included systemic chemotherapy and radiotherapy. Most patients 
experienced complete remission. 
 

Conclusion: 
The majority of OALs were low-grade B-cell lymphomas (MALT lymphoma). The disease commonly occurred in 
old age with a slight male predominance. Eyelid and lacrimal gland were significant sites of tumor involvement. 
Lymphoma in the ocular adnexa responded well to conventional treatment. 
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Abstract 
 

Background: 
Membranous nephropathy is an immune mediated glomerular disease which is the major cause of nephrotic 
syndrome in adult. In Thailand, the prevalence of membranous nephropathy in primary glomerular disease is 
15.5%. M type phospholipase A2 receptor (PLA2R) was identified as one of target antigens in primary 
membranous nephropathy. Our aim is to study the prevalence and pathologic features of PLA2R associated 
membranous nephropathy in Thai population. 
 

Materials and Methods: 
We searched the pathology database to identify native renal biopsies with patients with primary membranous 
nephropathy (without known secondary causes) in our 2015-2017 renal biopsy files at Army Institute of Pathology-
Phramongkutklao College of Medicine. Standard light microscopy (LM) and immunofluorescence (IF) were 
reviewed in all cases. Additionally, immunofluorescence staining for PLA2R was performed on formalin-fixed 
paraffin embedded tissue in all cases with adequate tissue. 
 

Result: 
Twenty-two patients with primary membranous nephropathy, ranged from 20 to 72 years old (mean 49.5±14.6) 
and male/female ratio 2.6/1. Immunofluorescence staining for PLA2R show positive in sixteen cases (72.7%) with 
ranged from 20 to 72 years old (mean 50.6±13.9) and male/female ratio 4.3/1. Of these, thirteen cases (81.2%) 
are stage 3 membranous nephropathy, two cases with stage 2 and one case with stage 1. By LM, mesangial 
hypercellularity was seen in four cases (25%), while glomeruli in remaining cases were normocellular. 
Endocapillary hypercellularity, crescent and necrosis were not seen in any cases. By IF, granular capillary wall 
staining was noted with predominantly IgG (intensity: 2+ to 3+) and C3 (intensity: trace to 3+). Other 
immunoglobulins and complement were negative to minimal capillary wall staining including IgA (intensity: negative 
to trace), IgM (intensity: negative to 1+) and C1q (intensity: negative to trace), except for one case with IgA 
dominant (intensity: 2+) granular staining in mesangium which diagnosed as combined PLA2R associated 
membranous nephropathy and IgA nephropathy. The chronicity is no significant difference between PLA2R 
associated membranous nephropathy and non-PLA2R associated membranous nephropathy (p = 0.13). 
 

Conclusion: 
PLA2R associated membranous nephropathy was identified in 72.7% of patients with primary membranous 
nephropathy. Mesangial hypercellularity are observed in one forth of cases with PLA2R associated membranous 
nephropathy. Immunofluorescences are not exceeded 1+ intensity for IgM and trace for IgA and C1q. The 
chronicity is no significant difference between PLA2R and non-PLA2R associated membranous nephropathy. 
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Abstract 
 

Background: 
Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is highly contagious and potentially 
life threatening usually affecting the lung. Detection of mycobacterium in tissue section is one of the methods to 
make a diagnosis. Due to very small size and number of bacilli, it requires effort and time to identify the organism. 
This study aims to evaluate the potential and the usefulness of using computer-assisted screening and deep 
learning method to assist pathologists in searching for acid-fast bacilli (AFB) in tissue section. 
 

Materials and Methods: 
Scanned Ziehl-Neelsen stained slide images from 43 FFPE tissue sections of lung and pleural biopsies with 
granuloma, necrotic tissue, or inflammation retrieved from Department of Pathology, King Chulalongkorn memorial 
hospital are sent to screening algorithm utilizing the color transform technique and Maximally Stable Extremal 
Regions (MSER) to mark for suspected AFB objects. Pathologist views the suspected objects on screen and 
classify as probable or negative. The probable objects are mapped to the actual slides and examined under light 
microscope (LM) by pathologist for confirmation. Deep learning method is developed based on Convolution Neural 
Network (CNN) to recognize the bacillus image. The training set includes 760 positive and 7,635 negative images. 
Comparison  is done between original reports, screening algorithm, deep learning method and final LM 
confirmation. 
 

Result: 
Screening algorithm marked 39,239 suspected AFB objects from 43 cases. Review on screen found 58 probable 
objects from 14 cases. LM examination confirmed 16 AFB from 6 cases. The suspected objects from screen 
algorithm are filtered down to 3,324 suspected objects by trained deep learning method (91.53% reduction). There 
are 7/43 positive AFB reports. The stain completely faded in 3 cases, also negative by the study method. One 
case of false negative is due to out focus of organism in image scanning.  Of 36/43 negative AFB reports, the study 
method can detect additional 3 AFB positive cases. The current study method yields a sensitivity of 85.7% (6/7) 
and specificity of 100% (36/36). 
 

Conclusion: 
Our study shows Deep learning method to be a promising screening tool. However, pathologist confirmation step 
is necessary. Using deep learning method with pathologist LM confirmation is promising method for future 
identification of acid-fast bacilli. Improvement in pathologist confirmation step to become more convenient and less 
time consuming is crucial for this method to be used in routine practice. 
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Abstract 
 

Background: 
Cytological diagnosis of body fluids has become important and critical because it helps to differentiate between 
benign and malignant conditions and imply the upstaging of the disease. In addition, cytology of body fluids can 
be an alternative tool especially when other diagnostic tools cannot proceed. The principle of liquid-based cytology 
prepared by an easy vial which is based on gravity sedimentation technology. This technique is manually 
performed without a cytospin centrifuge. The aim of this study is to compare the quality and the accuracy of liquid-
based cytology technique prepared by an easy vial and conventional cytology technique. 
 

Materials and Methods: 
Eighty-one samples of body fluids including 47 pleural fluids, 27 peritoneal fluids, 3 urines, 2 pericardial fluids, 1 
bronchial wash, and 1 cerebrospinal fluid were processed by both techniques. The liquid-based cytological 
techniques prepared by an easy vial were performed by the two-different time of preparation including 30 minutes 
and 60 minutes. Specimens were evaluated into four parameters as follows; cellularity, cytologic detail, cellular 
distribution and diagnosis. The data analysis was performed by SPSS program with the Chi-square statistic. 
 

Result: 
The liquid-based cytology preparations reveal better cytologic details with statistically significant (P-value < 0.001) 
but the majority of them is hypocellularity. The cellular distribution of liquid-based cytology preparation is also better 
than conventional cytology preparation with statistically significant (P-value < 0.001). However, the liquid-based 
cytology statistically has less cellularity than the conventional cytology. There is no statistical difference between 
30 minutes and 60 minutes of preparations. In term of the accuracy, the statistical analysis reveals that there is no 
difference between liquid-based cytology technique prepared by an easy vial and conventional cytology technique 
demonstrated by a Chi-square test. 
 

Conclusion: 
Liquid-based cytology preparation technique can be clinically applied as the diagnostic tools and reveals better 
cytologic detail and cellular distribution than the conventional technique. The smaller number of cellularity may be 
lowering the screening time. In conclusion, the liquid-based cytology technique prepared by an easy vial can be 
used for cytological diagnosis as well as conventional cytology technique. 
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Abstract 
 

Background: 
The binding of programmed cell death protein 1 (PD-1) by programmed cell death ligand 1 (PD-L1) inhibits T cell 
receptor-mediated lymphocyte proliferation and cytokine secretion, thus suppression immune responses. PD-L1 
also expresses on the tumor cells and binds to PD-1 receptors on the activated T cells, which leads to the inhibition 
of the cytotoxic T cells. Blockade of PD-1 and PD-L1 have demonstrated positive outcomes in phase I trial to 
induce a 30% to 50% response in several cancer types, including lung cancer. This study is to assess the PD-L1 
expression in tumor cells (TC) and immune cells (IC) of non-small cell lung carcinoma cases in Maharaj Nakorn 
Chiang Mai Hospital and to compare the PD-L1 positive and negative cases with other prognostic and predictive 
parameters 
 

Materials and Methods: 
We retrospectively cohort consisted of 56 patients and assessed PD-L1 expression by immunohistochemistry after 
staining them with antibody SP142 (Ventana, USA).  For overall survival, the duration between diagnosis and 
death for any reason or last follow-up information from the hospital registry database was considered. Multivariable 
risk regression analysis was used to identify risk factors for PD-L1 expression. The overall survival of various 
groups was described using Kaplan-Meier method. Multivariable cox’s regression analysis was used to identify 
prognostic value of PD-L1 expression for overall survival. Statistical significance was set at p<0.05.  
 

Result: 
PD-L1 expression was not significant correlated with age, gender, and smoking. In TC, the non-expression of      
PD-L1 was significantly associated with adenocarcinoma histology (89.36%, p=0.012) and absence of lymphatic 
invasion (70.21%, p=0.014). Kaplan-Meier analyses revealed no significantly  differences in survival between 
patients with PD-L1 expression and non-expression. No correlation with histologic subtype, comorbid condition,  
tumor staging, chemotherapy, radiotherapy and organ metastasis were found. 
 

Conclusion: 
In concordance with previous study, we found PD-L1 measured by immunohistochemistry to be frequently 
expressed in patients with adenocarcinoma. However, PD-L1 expression is not a strong prognostic marker in 
patient with non-small cell lung carcinoma. 
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Abstract 
 

Background: 
The survival rate of the patients with bone metastasis from thyroid cancer is relatively poor. The objective of this 
study was to identify the clinico-pathological prognostic factors for this setting.   
 

Materials and Methods: 
In this study we collected data from all patients (n=46) diagnosed as thyroid cancer with bone metastasis, who 
were treated in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from 2006 to 2017. The studied variableswere from medical 
records, pathological report and also radioimaging, including age, gender, histological subtype, primary tumor size, 
time to metastatic diagnosis, foci of bone metastasis, other organs metastasis, symptoms, therapy intervention 
(surgery, Iodine-131, chemotherapy, palliative radiotherapy, and hormone suppression), and overall survival. 
Univariate and multivariate survival analyses were done. 
 

Result: 
Univariate analysis showed that primary tumor size less than 4 cm (p=0.018) and Iodine-131 therapy (p=0.003) 
were significantly associated with long survival time. In multivariate analysis, age less than 50 years (p=0.013, 
HR=0.0746946), asymptomatic metastasis (p=0.044, HR=8.971714), bone surgery (p=0.004, HR=0.1027512), 
and Iodine-131 (p=0.007, HR=0.0247984) were significantly associated with long survival. While, chemotherapy 
(p=0.048, HR=5.277238) was independently associated with short survival. 
 

Conclusion: 
The outcome of the elderly thyroid cancer patients with large primary tumor size and symptomatic bone metastasis 
are poor. Bone surgery and Iodine-131 therapy remain the important protective intervention for metastatic thyroid 
cancer. 
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Abstract 
 

Background: 
The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (BSRTC) is the standard guideline for interpreting fine 
needle aspiration cytology (FNAC) of thyroid gland. The BSRTC used 6 categories for thyroid cytology reporting. 
These categories are nondiagnostic or unsatisfactory-category I, benign-category II, atypia of undetermined 
significance (AUS) or follicular lesion of undetermined significance (FLUS)-category III, follicular neoplasm (FN) or 
suspicious for a follicular neoplasm (SFN)-category IV, suspicious for malignancy-category V, and malignant-
category VI. The Bethesda category III has been implied risk of malignancy of 10-30%, but it is uncertain. The aim 
of this study is to evaluate of the frequency of cases in each of the Bethesda category of thyroid FNA, 
histopathologic outcome of subcategories of categories III, and risk of malignancy of category III with respect to its 
and substratification. 
 

Materials and Methods: 
Total number of FNAC of thyroid gland cases over a 5-year period from 2014 to 2018 in Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital was analyzed retrospectively. The percentage, histopathological outcome, and risk of 
malignancy were analyzed and substratified.  
 

Result: 
Of 11,337 FNAC on 8,738 subjects (87.94% women, 12.06% men, mean age 53.52±14.56 yrs), FNAC was 
category I in 16.62% (1,884/11,337), category II in 72.10% (8,174/11,337), category III in 4.79% (543/11,337), 
category IV in 0.68% (78/11,337), category V in 0.41% (47/11,337), and category VI in 5.39% (612/11,337). Of the 
total number of category III FNAC, 80.85% (439/543) underwent surgery and the surgical diagnoses were 
retrieved. About forty-nine percent (49.43%) were malignant (classical variant of papillary thyroid carcinoma [PTC], 
papillary microcarcinoma, follicular variant of PTC, oncocytic variant of PTC, tall cell variant of PTC, follicular 
carcinoma, medullary carcinoma, Hurthle cell carcinoma and small B cell neoplasm), 2.27% were noninvasive 
follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP), 0.22% were Hurthle cell adenoma, and 
48.06% were non-neoplastic. The risk of malignancy was 39.96% to 49.43% (not include NIFTP). The BSRTC 
category III FNAC were substratified to AUS/FLUS-cannot exclude PTC, AUS/FLUS-cannot exclude neoplasm, 
AUS/FLUS-favor benign, AUS/FLUS-not otherwise specified (NOS) with a rate of 18.68% (82/439), 59.45% 
(261/439), 5.47% (24/439), and 16.40% (72/439), respectively. The risk of malignancy in substratified categories 
were 51.22% (42/439) in AUS/FLUS-cannot exclude PTC, 50.19% (131/439) in AUS/FLUS-cannot exclude 
neoplasm, 37.5% (9/439) in AUS/FLUS-favor benign and 48.61% (35/439) in AUS/FLUS-not otherwise specified 
(NOS). 
 

Conclusion: 
The risk of malignancy of BSRTC category III in our institute is higher than the estimated BSRTC. These data 
imply that Bethesda category III nodules in some practice settings may have a higher risk of malignancy than 
recent published reports, and that guidelines recommending repeat FNAC or observation should be reconsidered. 
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Abstract 
 

Background: 
Accurate assessment of liver tissue fibrosis is needed in clinical practice. We aimed to compare fibrosis 
assessment by general pathologist and liver pathologist and to validate sqFibrosis, a fully-automated assessment 
method combining quantification of histopathological architectural features from the classical collagen stained liver 
samples, for addressing unmet needs in core biopsy evaluation of fibrosis in patients with chronic hepatitis. 
 

Materials and Methods: 
Fifty-six slides for Masson Trichrome (MT) stained liver core biopsies from patients with chronic hepatitis to 
correlate with fibrosis and had them assessed by sqFibrosis approach. sqFibrosis index was established as a 
combined index based on the parameters of architectural features. sqFibrosis index was further analyzed using 
Metavir scoring system as standard reference. 
 

Result: 
In 56 patients (viral hepatitis B and C for 78.5% and others etiology for 21.5%) baseline liver biopsies. Assessment 
of the fibrosis by general pathologist and liver pathologist is moderately consistent (Kappa (95%CI) = 0.524) on 5-
tier Metavir scoring system (F0-F4) and substantially consistent (Kappa (95% CI) = 0.731) on 3-tier (low, 
intermediate and high).  sqFibrosis index also demonstrated predicted probability for diagnostic purpose with area 
under the curve (AUC): 0.64 for F1; AUC: 0.89 for F2; AUC: 0.96   for F3; and AUC: 0.85 for F4.  The assessment 
of the fibrosis by sqFibrosis and liver pathologist is fairly consistent (Kappa (95% CI) = 0.326). 
 

Conclusion: 
The 3-tier system are more reproducibility for evaluate the liver fibrosis by pathologist. sqFibrosis is fairly accurate 
for facilitate fibrosis scoring, thus making it possible to quantitatively stage liver fibrosis in simple clinical research 
and practice. The assessment by pathologist is still recommended. 
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Abstract 
 

Background: 
Targeted therapy associated with genetic mutation had been highlighted in pulmonary adenocarcinoma. Many 
reports reviewed association between histologic features and genetic mutations. Specific immunotherapy in lung 
cancer which expressed programmed death ligand 1 (PD-L1) protein had become the first line therapy in advanced 
stage non-small cell lung adenocarcinoma. The association of PD-L1 expression and histopathologic features were 
widely interested.  
 
The aim of this study is to explored correlation between histologic subtypes with genetic mutations and PD-L1 
protein expression. 
 

Materials and Methods: 
A retrospective study obtaining from 360 pulmonary adenocarcinoma cases from 2013 to 2017 in Ramathibodi 
Hospital. The genetic mutations and PD-L1 expression were determined by Next Generation Sequencing (NGS) 
and immunohistochemistry (Clone 22C3). H&E slides were reviewed and recorded the histologic subtypes. 
 

Result: 
Genetic mutation data was performed in 136 samples, 76 (55.8%) were positive for EGFR mutation, 46 (33.8%) 
for KRAS mutation, 12 (8.8%) for BRAF mutation, and 23 (16.9%) for ROS/MET/PTEN/AKT1 mutation.  EGFR 
mutation was mostly detected in adenocarcinoma with papillary subtype (75%, p-value 0.03). KRAS mutation was 
detected in lepidic (70%, p-value <0.001) and mucinous subtypes (100%, p-value 0.037).  
 
PD-L1 expression was performed in 239 samples. Negative, weakly positive, and strongly positive in tumor cells 
were 176 (73.6%), 51 (21.3%), and 12 (5%), respectively. The solid subtype showed statistically significant 
correlated with PD-L1 expression (49%, p-value <0.001). 
 

Conclusion: 
EGFR mutation was frequently detected in papillary histologic subtype. KRAS mutation was mainly detected in 
lepidic and mucinous subtypes. Solid subtype was associated with PD-L1 protein expression. 
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Abstract 
 

Background: 
Tuberculosis is still a common infectious disease in Thailand. While polymerase chain reaction (PCR) has been 
increasingly used to diagnose M. Tuberculosis complex in formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) samples, a 
simple Ziehl-Neelsen (ZN) stain remains the first method for investigation in most pathology laboratories. ZN stain 
is inexpensive but known to have sensitivity problem. This study was aimed to 1.) determine if additional ZN staining 
can increase the positive rate, and 2.) correlate pathological findings with the PCR results. 
 

Materials and Methods: 
Samples with positive (n=78) and negative (n=234) PCR for M. Tuberculosis complex were retrieved from the 
pathological record at Department of Pathology, King Chulalongkorn Memorial Hospital. The original ZN stain was 
reviewed and additional ZN stain was then performed in cases with positive PCR. Histological correlation was 
determined with the PCR results. 
 

Result: 
For the positive PCR cases, 15/78 had been shown to have positive ZN stain in the original section, and 4 additional 
positive cases were obtained with the additional ZN (sensitivity increased from 19.23 to 24.36%). Histologic features 
of PCR-positive (n=78) vs PCR-negative (n=234) cases included necrotizing granulomatous inflammation (55.1% vs 
14.5%), granulomatous inflammation (21.8% vs 27.4%), inflammation without definite granuloma (23.1% vs 51.3%), and 
no significant inflammation (0% vs 6.8%). 
 

Conclusion: 
Additional ZN stain can increase sensitivity (5.13%) for detection of acid-fast bacilli in FFPE samples. Necrotizing 
granulomatous inflammation is the most common pathology in PCR-positive cases. PCR is negative in all samples 
with no significant inflammation, and with this in mind, the test should be ordered when the pathological result is 
available, not at the time of biopsy. 
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Abstract 
 

Background: 
Rapid on-site evaluation (ROSE) has been proven to improve specimen adequacy in many organ systems. 
However, little known about the agreement and diagnostic value of preliminary diagnosis compared with final 
cytological diagnosis. The objective of the present study was to evaluate the agreement between ROSE and final 
cytological diagnosis in fine needle aspiration (FNA) of the thyroid gland and comparing the overall accuracy by 
using histological diagnosis as a gold standard. 
 

Materials and Methods: 
All aspirates of thyroid FNA with ROSE results in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital from 2010 to 2015 were 
evaluated and categorized using the Bethesda system for reporting thyroid cytopathology.  A retrospective study 
comparing ROSE, final cytological and histological diagnosis was performed. Agreement and overall accuracy 
were assessed by kappa and area under the receiver operating characteristic curve (AUC), respectively. 
 

Result: 
Of 1,836 aspirates, 631 (34.4%) lesions had histological follow-up.  Agreement between ROSE and the final 
cytologic diagnosis was almost perfect (unweighted kappa = 0.87; linear weighted kappa = 0.92). Both 
interpretations had good overall accuracy (AUC 0.81 vs 0.83) and revealed no significant differences (P = 0.1). 
ROSE discrepancies occurred in 50 (2.7%) aspirates. Of these, 32 (1.7%) aspirates were major discrepancies. In 
ROSE concordant cases, major histological discrepancies were in 46 (7.3%) aspirates and among these 38 (6%) 
aspirates had false negative results. 
 

Conclusion: 
Excellent agreement and good overall accuracy suggests that ROSE diagnosis may be helpful to make early 
clinical decision. 
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Abstract 
 

Background: 
Bone marrow iron staining, the gold standard method for diagnosing iron deficiency, is invasive and subjective. 
Conventional iron biomarkers are also affected by acute-phase responses. Due to these diagnostic difficulties, an 
alternative marker is sought. This study evaluated reticulocyte haemoglobin equivalent (Ret-He) for its diagnostic 
performance in assessing the iron status. 
 

Materials and Methods: 
This is a hospital-based retrospective analytical study. One thousand seven hundred and eight (304 healthy 
volunteers and 1,404 patients) clinical data and laboratory results – complete blood count, reticulocyte count, Ret-
He, and serum ferritin – collected from April 2017 to May 2018 were reviewed. Patients on iron therapy were 
excluded. Iron status was defined by serum ferritin as the reference method in this study. Diagnosis of iron 
deficiency anaemia (IDA) was performed by using a combination of serum ferritin, haemoglobin, red cell indices, 
and medical history (iron therapeutic trial). Receiver operating characteristic (ROC) analysis was employed to 
evaluate the diagnostic performance of Ret-He and determine its optimal cut-off value. 
 

Result: 
Ret-He values were significantly different between healthy controls (n = 156) and IDA patients (n = 133) (median 
20.6 vs. 33.0; p<0.0001). ROC curve analysis revealed area under the curve of 0.993 (95% CI 0.975-0.999; 
p<0.0001) at cut-off 30.3 pg/cell, by which the two groups were discriminated with 100% sensitivity, 96.2% 
specificity and positive likelihood ratio of 26 (95% CI 11.9-57). In addition, from the medical records, a significant 
fraction of cases (n = 106, 12.2%) diagnosed with IDA demonstrated low Ret-He value (<=30.3 pg/cell) despite 
normal-to-high ferritin levels. According to their clinical data, these cases are afflicted by medical conditions that 
are associated with inflammation, namely, autoimmune diseases, malignancies, and infections. 
 

Conclusion: 
Ret-He may be a substitute for ferritin in the diagnosis of IDA because it is unaffected by such factors as 
inflammation in addition to its excellent diagnostic sensitivity, specificity, convenience, and cost-effectiveness.   
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Abstract 
 

Background: 
Fetal deaths were obstetrics and gynecological issues that mentally effected to their parents and relatives. The 
aims for more information to define the causes of fetal deaths were performed by fetal autopsy. 
 

Materials and Methods: 
Retrospective descriptive study, from January 2014 to August 2018, in total 129 cases. 
 

Result: 
There were 129 cases, 122 cases (94.6%) could be identified causes of death or autopsy findings. All findings are 
categorized in Naeye Classification. The termination of pregnancy were 74 cases (57.4%), the remaining 55 cases 
(42.6%) were intrauterine fetal deaths. The most common findings were congenital anomaly (84 cases, 65.1%), 
the most common findings of anomaly were skeleton and extremities (33 cases, 39.2%), facial anomaly (32 cases, 
38.1%) and CNS (17 cases, 20.2%), respectively. The most common autopsy findings in termination of pregnancy 
were congenital anomaly (66 cases, 89.2%).  The most common findings in intrauterine fetal death cases were in 
other category (29 cases, 52.7%), the most common identifiable causes were placental causes (20 cases, 68.9%). 
There were unknown causes or significant autopsy findings in 7 cases (12.7%) of spontaneous intrauterine fetal 
death. Placental examination was performed 96.6% and chromosomal studies were performed 38.0%. 
 

Conclusion: 
Fetal autopsy was best in confirmed anomaly, good in counselled next pregnancy and could be identified causes 
of deaths or autopsy findings in intrauterine fetal death especially placental examination. 
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Abstract 
 

Background: 
Breast cancer is the most common malignancy in woman, approximately 31.4% of all cancer occurring in female 
patient in Thai patents. It has heterogeneity within tumor component and can be categoried into several molecular 
subtypes by immunohistochemical panel. Each subtypes have different etiology, histopathologic findings, 
prognosis and management. The Ki-67 labelling index is one of the important factor for determining molecular 
subtype of breast cancer. Several studies revealed the disconcordances of Ki-67 index in tissue biopsy specimen 
and  surgical excision is a poor prognostic factors. This study proposed to evaluate the different of Ki-67 labelling 
index between two types of specimens and correlation of discordant values with poor prognostic factors.  
 

Materials and Methods: 
A total of 87 cases diagnosed with invasive carcinoma of breast who underwent surgical excision at Srinagarind 
hospital, Khon Kean, Thailand between January 2016 and December 2017 were retrospectively selected. Patient 
who did not performed preoperative core-needle biopsy or received neoadjuvant chemotherapy and male patient 
were excluded. Data of tumor (e.g. tumor size, tumor grade, lymph node involvement and biomarkers) were 
reviewed. Manual counting of the Ki-67 index by average method were performed. Correlation of discordant Ki-67 
labelling index with poor prognostic factors was investigated by using STATA ReleSTATA10.  
 

Result: 
There are no overall statistics significance between Ki-67 labelling index of core-needle biopsy specimens and 
surgical specimens. 4 of 87 patients showed outlier of the difference in Ki-67 index between core-needle biopsy 
and surgical specimens. In this study, the outlier of delta Ki-67 has no statistically difference in clinicopathologic 
characteristics. All of them were Her2-positive per immunohistochemical stains and one was Her2 gene 
amplification breast carcinoma. The mean difference in Ki-67 labelling index between core-needle biopsy 
specimen and surgical excision specimen was 0.0057% (SD, 17.46; 95% confidence interval for mean, -3.71 to 
3.72). The median value of delta Ki-67 was -1.7 (IQR = 28.85, range, -43.26 to 63.2). The median Ki-67 levels 
from pre-operative specimen was 33.71% and from surgical excision specimen was 30.56%. 8 cases of all patients 
changed from low Ki-67 level to high Ki-67 level (cutoff 14). Only elderly (aged >50 years) was associated with 
high delta Ki-67 value (95% confidence interval, -15.24404 to - 0.4203997). 
 

Conclusion: 
The difference of Ki-67 labelling index between pre-operative specimen and surgical excision were not associated 
with characteristics and poor prognostic factors of breast carcinoma in our study. By the way, in luminal-type breast 
cancer can change their subtypes due to Ki-67 value evaluated in different specimens. 
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Abstract 
 

Background: 
Serous carcinoma is the most common type of ovarian cancer in Thailand and usually has poor prognosis. 
The new targeted therapeutic drug against BRCA mutation-positive tumor (BRCA1 and/or BRCA2 loss of 
expression) is used in many types of cancers and improves the survival outcome. The frequency of BRCA1 
mutation in ovarian cancer is vary from 8-25%.The purpose of this study is to evaluate the BRCA1 protein 
experession in ovarian serous carcinoma by using immunohistochemical staining. The secondary objective is to 
evaluate the correlation between BRCA1 protein expression and clinicopathologial characteristics and survival 
outcome. 
 

Materials and Methods: 
Serous ovarian cancer specimens  and clinicopathological data were collected from Songkhlanagarind hospital 
from 2008 to 2017. Total cases were 173. The BRCA1 protein expression was evaluated by tissue microarray and 
immunohistochemical staining of BRCA1(clone MS110). Chi-squre test was used to evaluate association between 
BRCA1 expression and clinicopathological data. The survival outcome was evaluated by using Kaplan-Meier curve 
and Logrank test. 
 

Result: 
The results show loss of BRCA1 expression in 44 cases (25.4%). In the group of cases with history of breast 
cancer (n=7), there are 4 cases (57%) that have loss of BRCA1 protein expression. The median survival of all 
cases is 44.3 months, which is 32.5 months in abnormal expression group and 50.4 months in normal expression 
group. The survival outcome is not associated with BRCA1 expression  (p=0.90).  
 

Conclusion: 
The prevalence of BRCA1 loss of expression in ovarian serous cancer is slightly high in southern Thailand. The 
group of cases with loss of  BRCA1 expression shows decreased survival outcome compared to the expression 
group, but has no statistical significance. 
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Abstract 
 

Background: 
The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology has been introduced to be as a standard reporting system 
for fine needle aspiration (FNA) thyroid. There are six diagnostic categories; Category I Non-diagnostic, Category 
II Benign, Category III Atypia of undetermined significant (AUS), Category IV Follicular neoplasm/suspicious for 
follicular neoplasm (FN/SFN), Category V Suspicious for malignancy (SM) and Category VI Malignancy. This study 
aims to reclassify and categorize fine needle aspiration cytology findings by using the Bethesda system and 
correlate results with histopathological diagnoses. 
 

Materials and Methods: 
All thyroid cytological cases in Srinagarind Hospital from 2012 to 2017 were reviewed and re-classified by using 
The Bethesda system. The final histopathological diagnoses were then compared. 
 

Result: 
Total 6736 of thyroid FNA results including microscopic description were reviewed and categorized. The 
distribution each categories including  Non-diagnostic, Benign, AUS, Follicular neoplasm/suspicious for follicular 
neoplasm, Suspicious for malignancy and Malignancy is 43.60%, 39.74%, 8.32%, 2.63%, 2.38% and 3.33% 
respectively. When focusing on Non- diagnostic category, the number of cases and rate of this category are 479 
(42.50%), 454 (42.07%), 479 (44.35%), 474 (44.84%), 534 (44.64%) and 517(43.22%) in each fallowing years 
from 2012 to 2017, respectively. In 601 cases, there were follow-up histopathological diagnoses. The malignancy 
rate for Non-diagnostic, benign, AUS, FN/SFN, SM and malignancy were 21.92%, 17.67%, 40.84%, 64.28%, 
76.92% and 94.02%, respectively. 
 

Conclusion: 
We found that our Non-diagnostic rate was higher than the Bethesda’s recommendation, 43.60% versus less 
than10%   and tend to be slightly rising in each year. The possible factors affected the high rate of Non-diagnostic 
could be various factors, such as characteristics of thyroid nodules, performers skill, preparation techniques, cyto-
pathologist competency and different criteria for specimen adequacy in the past. Malignancy rate in Non-diagnostic 
cases was similar to most published studies, but slightly higher than the Bethesda’s implied risk of malignancy. 
By the way, for the standardized results and better communication between pathologists and physicians, the 
Bethesda system for reporting thyroid cytopathology is a recommended and helpful. Our attempt is to reduce Non-
diagnostic rate and improved quality in every dimension. 
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Abstract 
 

Introduction: 
Primary retroperitoneal serous cystadenoma (PRSC) is an extremely rare tumor, which is less common than 
mucinous cystic tumors. The pathogenesis remains obscure and controversial. It has potential malignant 
transformation and it should be considered in the differential diagnosis when a retroperitoneal cystic lesion is 
suspected. Here, we report a case of 37-year old Thai male, who presented with a palpable mass at epigastric 
area.  
 

Case Report: 
A 37-years old Thai male presented with epigastric pain for three years’ duration. On physical examination revealed 
a large palpable mass at epigastric area with smooth surface. The mass is not tender. Tumor markers, including 
CA 19.9 was 827 U/mL (0.00-37.00), CEA 72.50 ng/ml (0.00-2.50) and AFP was normal in range. Abdominal 
computer tomography reveals a complex cystic lesion at liver and retrocaval with celiac lymph node were positive. 
The pre-operative diagnosis was made as the retroperitoneal teratoma.  He underwent laparoscopic 
marsupialization. The operative finding showed a multiseptated cyst with calcified and yellowish content from the 
retroperitoneal area, which lined posteriorly to the head of pancreas and it was no connection to liver and other 
organs. Macroscopic finding showed multiple pieces of firm tan yellow tissue with cyst wall 7x 6x x 1.5cm in 
aggregates. Microscopic finding revealed fibrocystic wall with lining of cuboidal to low columnar cells. No papillary 
formation was seen. No mucinous epithelium was detected. No ovarian tissues or teratomatous elements were 
present in the tumor. A diagnosis of serous cystadenoma was made. 
 

Discussion: 
Primary retroperitoneal serous cystadenoma is comparatively less common than mucinous cystadenoma, in which 
it correlates clinico-pathological with pancreas and liver cystic tumors. To date the incidence of PRCS is difficult to 
estimate, due to extreme rarity of the tumors 
 

Conclusion: 
Primary retroperitoneal serous cystadenoma is extremely rare, expectially in a young male. It should be included 
in differential diagnosis in the retroperitoneal cystic lesion and complete excision is recommended to avoid 
recurrence, infection and malignancy.  
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Abstract 
 

Introduction: 
Anaplastic thyroid carcinoma (ATC) is a highly aggressive thyroid malignancy composed of undifferentiated 
follicular thyroid cells. It is very rare and found in 2.8-5.7% of patients with thyroid cancer in Thailand in the last 5 
years. In some cases, it arises in the pre-excisting or co-excisiting of differentiated thyroid cancers. Here, we report 
a case of 65-year-old Thai female, who presented with a mass on the left side of the neck. 
 

Case Report: 
A 65-year-old Thai female presented with 3-month history of a rapidly enlarging huge mass on the left side of the 
neck. Computerized tomography (CT) scan of the neck revealed a partially-demarcated mixed hypo- and hyper-
density mass at left thyroid gland. Ultrasonography revealed a left lobe thyroid mass containing mixed cystic and 
solid components. He underwent the fine needle aspiration and it showed benign follicular neoplasm. The surgeon 
and him made the decision for a total thyroidectomy due to concern about the malignancy. Macroscopic findings 
showed the left lobe of thyroid gland 9x7x6 cm in size and 132 gm in weight. The outer surface showed capsule 
with fibrous adhesion.  The mass entirely replacing the left lobe of thyroid gland but not extend through thyroid 
capsule. Microscopic findings revealed highly anaplastic cells, with variable morphology, including large 
pleomorphic giant cells and spindle cells with a sarcomatous appearance. The adjacent area of follicular carcinoma 
was detected and also a focus of papillary microcarcinoma were seen. 
 

Discussion: 
Patients with ATC have a median survival of 5 months and less than 20% survive 1 year. Microscopically, there 
are two categories that maybe coexist. The first category is epithelial pattern (squamoid). The second category is 
composed of two patterns which are often seen together and which can be grouped under the qualifier spindle cell 
(sarcomatoid) and giant cell morphology. The morphological features in this case are referred to as sarcomatoid 
type of anaplastic carcinoma.  
 
Carfully examination of primary ATC tumors revealscoexisting areas of well-differentiated thyroid carcinoma in 
80% to 90% of cases. Most ACT arise as a result of anaplastic transformation (“dedifferentiation”) of a pre-existing 
differentiation such as papillary or Hürthle cell carcinoma, as confirmed by molecular study.  
 

Conclusion: 
We reported a case of anaplastic thyroid carcinoma, a terminal dedifferentiation of the well-differentiation of 
follicular carcinoma and also a co-excisting focus of papillary microcarcinoma. Co-excisting lesion can be found in 
the adjacent area. Currently, immunohistochemistry and molecular genetics are useful for diagnosis and identifying 
anaplastic transformation in the absent of well-differentitation thyroid cancer. 
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Abstract 
 

Background: 
Hemolytic disease of the fetus and newborn (HDFN) is the destruction of fetal or neonatal RBCs containing 
paternal-inherited antigens which maternal alloantibodies direct against, resulting in fetal anemia and neonatal 
hyperbilirubinemia because of immune-mediated hemolysis. The objectives of this study are to report the 
prevalence of RBC alloantibodies in pregnant women and HDFN outcomes of pregnancies and neonates. 
 

Materials and Methods: 
Blood bank laboratory results including ABO, RhD, and antibody screening and medical, surgical and obstetric 
histories of pregnant women were retrospectively reviewed from electronic medical record between January 2015 
and December 2017 at Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Newborns’ data, including 
gestational age (GA), sex, birth weight, APGAR score, birth complications, microbilirubin level and HDFN-related 
laboratory results were reviewed. The severity of newborns diagnosed neonatal hyperbilirubinemia was 
categorized according to microbilirubin level and treatment the newborns received. The prevalence of each 
maternal RBC alloantibodies was calculated. The relationship between types of immunoglobulin (IgG, IgM, and 
anti-Mia) and outcomes of pregnancies and neonates was compared using Fisher’s exact test and one-way 
ANOVA. 
 

Result: 
Among 23,622 pregnancies, 452 pregnancies (1.91%) yielded positive antibody screening results, of which 342 
(75.67%) were detected at antenatal period and 110 (24.33%) were detected at delivery. The antibody screening 
results were classified as IgG (n=51, 11.1%), IgM (n=231, 50.7%), anti-Mia (n=78, 17.2%), autoantibody (n=16, 
3.5%), unidentified antibody (n=55, 12.2%) and anti-D from anti-D immunoglobulin injection (n=21, 4.6%). Types 
of immunoglobulin (IgG, IgM, and anti-Mia) were not correlated with the risk of abortion or stillbirth (p = 0.083), 
preterm birth (p = 0.259), and occurrence of small for gestational age (SGA) neonates (p = 0.353). Types of 
immunoglobulin were not significantly correlated with the development of neonatal hyperbilirubinemia in term 
neonates (p = 0.729) but significantly affected the severity of neonatal hyperbilirubinemia. Of 81 term neonates 
who developed neonatal hyperbilirubinemia without other causes documented, the risk of phototherapy in maternal 
IgG group was significantly higher than other two groups (IgG 63.6%, IgM 11.1%, anti-Mia 12.5%, p = 0.001). The 
average level of maximum microbilirubin of the IgG group (14.90 ± 2.14 mg/dL) was significantly higher than other 
two groups, while these of IgM (12.67 ± 2.17 mg/dL) and anti-Mia (12.50 ± 1.57 mg/dL) groups were not 
significantly different (IgG and IgM, p=0.002; IgG and anti-Mia, p=0.011; IgM and anti-Mia, p= 0.986; p between 
groups = 0.004). 
 

Conclusion: 
The prevalence of maternal RBC alloantibodies detected during antenatal period or delivery was 1.91%. IgG-
classed alloantibodies were significantly related to severity of neonatal hyperbilirubinemia of term neonates who 
developed neonatal hyperbilirubinemia without other causes documented, determined by the risk of phototherapy 
and average level of maximum microbilirubin. 
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Abstract 
 

Introduction: 
Nephroblastom (Wilm’s tuomor) is the malignant pediatric tumor. Clinical presentation is usually abdominal mass   
with an incidence between 2-5 years of age. The gross pathology is solitary large masses measuring more than 5 
cm in diameter with grayish or yellowish appearnance of the cutsurface. Histopathology. most common 
nephroblstoma present triphasic histology components, consisting of blastema, epithelium and stroma. 
 

Case Report: 
A 36-week female neonate with 2,870 gram of the birth weight presented with multiple grayish tan skin nodules 
and pass away after deliverd in 40 minute.The autopsy finding showed scattering of  multiple grayish white nodules 
in the multiple organs. The histology showed aptypical spindle cells tumor within fasicular pattern. The 
immunohistochemistry present the reactive for WT-1 and non-reactive for AE1/AE3, s-100, Vimentin, EMA, 
CD117, CD34, CD99, Myogenin, Smooth muscle actin, Caldesmon and Beta-catenin. The final pathological 
diagnosis was Monophaisic nephroblastoma predominated with stromal component. 
 

Discussion: 
Most nphroblastoma present with tripahsic pattern, however biphasic and mono phasic patterns are able to be 
presented. The stromal component presents a variety of the exhibition of the differentiation. The  tumor always 
present with spindle cell component in the myxoid background.Differntial diagnosis consists of sarcomatous tumor 
or tumor like conditions such as rhabdomyosarcoma, infantile fibromatosis or myofibromatosis.The 
immunohistochemistry studies are very important for identified the type of tumor.   
 

Conclusion: 
Monophsic nephroblastoma predominated with stromal component is able to present in the neonatal tomor. 
Immunohistochemistry studies are necessary for identification of the cell type and differential diagnois from the 
other tumor or the tumor like conditions 
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Abstract 
 

Introduction: 
Multiple primary cancers are “primary malignant tumors of different histological origins in one person” most of them are double 
primary cancers (DPC). This phenomenal can occur in the adjacent organ systems with the synchronous lesion. However, 
metastasis of the primary organ is more common than multiple primary. Here, we reported a case of primary colorectal 
adenocarcinoma with clinically suspected metastasis of the liver in 59-year-old male. 
 

Case Report: 
A 59 years-old man with history of descending colon cancer (T3N0M1), status post left-hemicolectomy with wedge liver 
resection and chemotherapy. His followed up Computed tomography (CT) scan of the liver in the next seven months later 
showed progressive liver mass at segment IVB. He was received operation for liver wedge resection and cholecystectomy. On 
macroscopic examination, there was a tumor size 5x3.5x3 cm in diameter, which situated close to liver capsule of segment 
IVB. Histological studies showed mixed of poorly differentiated adenocarcinoma and poorly differentiated squamous cell 
carcinoma. The immunohistochemical study showed glandular components were positive for CK7(Diffuse, 3+), CK20(Diffuse, 
3+), CK19(Diffuse, 3+) and negative for CDX2(0). Squamous components were positive for p40(Scattering, 2+), the diagnosis 
was compatible with adenosquamous carcinoma of pancreatico-biliary system. 
 

Discussion: 
Adenosquamous carcinoma (ASC) are uncommon cancers that compose of both squamous cell carcinoma and 
adenocarcinoma. Four hypotheses regarding histogenesis of ASC are summarized as follows: 1) pluripotent epithelial stem 
cells capable of inducing the malignant transformation of both cell types; 2) squamous metaplasia in the intestinal mucosa; 3) 
adenocarcinoma transforming into squamous cell carcinoma; and 4) collision of both malignant tumors. In our case diagnosis 
of ASC is helped with p40 staining. p63 gene is a homolog of p53 gene, located on chromosome 3q27-29. p63 encodes two 
class of protein with different N-termini, TA and ΔN. Study of ΔNp63 expression using clone p40 is specific for squamous cell 
carcinoma with strong positive of 100% of squamous cell carcinoma and negative in 96-10% of adenocarcinoma. 
Cytokeratins(CK), an intermediate-sized filaments of cytoskeleton present in epithelium with tissue-specific expression in both 
normal organs and cancers. Up to date 20 CK have been found and can classified in two class as class I (CK9-20) and class 
II (CK1-8). Expression of CK7 and CK20 have been studied in many cancers. CK7 is usually express in organ arise from foregut 
and CK20 is usually express in organ arise from midgut and hindgut. Normally liver and biliary system which develop from 
foregut are positive expression of CK7 and negative for expression of CK20. But cholangiocarcinoma (CHC), malignancy of 
bilary epithelium, can be divied into intrahepatic cholangiocarcinoma (ICHC) and extrahepatic cholangiocarcinoma (ECHC). 
CHC had been shown to be both CK7+/CK20- and CK7+/CK20+ with CK7+/CK20+ more commonly found in ECHC. Another 
helpful marker is CDX2 is a caudal-type homeobox gene, encoding a transcription factor for proliferation and differentiation of 
intestinal epithelium. CDX2 is expressed in 97-100% in CRC. For our case histological studies show mix of adenocarcinoma 
and squamous cell carcinoma,the squamous part positive for nuclear staining for p40, without intraductal dysplasia and IHC 
show CK7+/CK20+ and positive for CK19, CK7+/CK20+ is only found in 4% of metastatic CRC, combine with negative stain 
for CDX2 suggest adenosquamous carcinoma of pancreatico-biliary system. 
 

Conclusion: 
The present of cancers with difference histology and immunohistochemistry suggest diagnosis of dual primary cancers.  
Diagnosis of dual primary cancers is not uncommon now a day. We present this case to increase the awareness of the disease. 
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Abstract 
 

Introduction: 
Light-chain deposition disease (LCDD) is the disease which deposition of the immunoglobulin light chains in any 
organ, especially in kidney, cardiac, small bowel, and liver leading to organ dysfunction. The disease can be found 
in association of systemic amyloidosis, multiple myeloma, other hematolymphoid malignancy. Here, we report two 
cases of hepatic light chain deposit disease in a year. 
 

Case Report: 
First case: 
A 54-year-old Thai female, she got low-grade fever with progressive jaundice and hepatomegaly for four months. 
Liver biopsy was done and revealed diffuse pink-eosinophilic amorphous materials in the hepatic sinusoids with 
atrophic hepatic cord without disruption of the reticulin staining. Congo red staining was negative. 
Immunohistochemistry studies revealed IgG (1+), IgA (1+), IgM (1+), Kappa (3+), and Lambda (1+). Hepatic light 
chain deposition disease was diagnosis and consequence immunofixation testing result possible for monoclonal 
IgG kappa monoclonal gammopathy, despite the bone marrow biopsy showed polytypic plasma cells(CD138+) 
population in 2-3% of marrow cellularity.  
 
Second case:   
A 45-year-old Thai female presented with palpable mass at the epigastrium and cholestasis for two months. Liver 
biopsy was performed and showed atrophic hepatic cord with diffuse pink-eosinophilic amorphous PAS+ materials 
in the hepatic sinusoids without reticulin staining disruption. Absent of Congo red staining was demonstrated under 
polarized light. Immunohistochemistry studies revealed IgG (1+), IgA (1+), IgM (1+), Kappa (2+), and Lambda (1+). 
Hepatic light chain deposition disease was diagnosis and consequence bone marrow biopsy showed plasma cells 
neoplasm with monoclonal IgG kappa monoclonal gammopathy on immunofixation testing. 
 

Discussion: 
Hepatic light chain deposit disease is the part of multisystem disease of plasma cell dyscrasias or multiple 
myeloma. It is characterized by the deposition of PAS+, amorphous pink-eosinophilic, non-Congo red staining in 
the tissue leading to decrease organ function. Liver involvement is a rare manifestation of the disease but can be 
the early manifestation. 
 

Conclusion: 
The histology of hepatic light chain deposition disease is diffuse deposition of the material in sinusoids without 
disruption of the reticulin staining, which appear similar to the hepatic amyloidosis. Negative Congo red staining 
and immunohistochemistry of light chain demonstrated the immunoglobulin molecule deposition produced by the 
underlying plasma cells dyscrasias or multiple myeloma. 
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Abstract 
 

Introduction: 
Primary mixed adenoneuroendocrine carcinomas (MANECs) of biliary tract are rare, especially with intraductal growth 
pattern of the hilar area. The etiology of these tumors is remained unknown. Here, we review a case of primary large 
bile duct MANECs. 
 

Case Report: 
A 71 years old woman presented with early satiety and significant weight loss. Upon physical examination, only mild 
icteric sclera was noted. Laboratory studies revealed minimal elevated liver enzyme (AST 40 IU/mL, ALT 57 IU/mL), 
marked elevated alkaline phosphatase (624 IU/mL), and elevated serum CEA level (11.46 mg/dL). Serum CA 19-9 level 
was normal. The other liver function tests remained unremarkable. Magnetic resonance cholangiopancreatography 
(MRCP) showed intraductal tumor involved the common hepatic duct, hepatic duct confluence and extended into left 
and right hepatic duct with ill-defined mass at hepatic segment IVa. Grossly, a well-defined white grey intraductal mass 
was identified at left hepatic duct, measuring 3 cm in greatest diameter, and the second mass was identified at liver 
segment IV. On histology, the tumor cells arranged in trabecular growth pattern with fibrovascular core, characterized 
by moderated eosinophilic cytoplasm, round to oval nuclei, mild nuclear pleomorphism, finely granular chromatin and 
small nucleoli. Immunohistochemical studies show positivity for Chromogranin A, Synaptophysin, and CK 19. These 
findings were consistent with mixed adeoneuroendocrine carcinoma (MANEC). Post-operative follow up show no 
residual tumor present. 
 

Discussion: 
MANECs of the gastrointestinal tract are very rare and usually arise in the colon and appendix. Mean age at the diagnosis 
is 58 years and is more common in female than male. Over 80% of cases are Asian population. Most carcinoid tumors 
of biliary tree are histologically diagnosis, due to rare incidence, accounting for less than 2% of all neuroendocrine in 
gastrointestinal tract. Of these sites, majority of cases are arisen in gall bladder with only one third arisen in common 
bile duct and hepatic hilum. Microscopically, MANECs are composed of carcinoma (most are adenocarcinoma) and 
neuroendocrine component without a transitional zone (Lewin’s collision pattern), each composing at least 30%. The 
superficial adenocarcinoma overlying deep-seated neuroendocrine component is the frequent features described in 
biliary MANECs. Thus, the invasive part almost always composes of neuroendocrine component either alone or with 
adenocarcinoma. Expressivity of CK19 in both IPNB and NET components suggest that NET is arisen from biliary 
epithelial cells constituting IPNB. Several theories of origin are proposed including the sequence of metaplasia-dysplasia-
carcinoma or dysplastic biliary epithelium. Neither accept nor reject of these theories can be fully accept. Most patients 
presented with biliary tract tumor are diagnosed with extrahepatic cholangiocarcinoma, which is common in Thailand. In 
facts, the Northeast region yields the highest incidence of cholangiocarcinoma. However, neuroendocrine tumors are 
histologically suspected when characteristic “salt and pepper” nuclear appearance is seen. Direct hepatic invasion is not 
the distinct feature of MANECs from cholangiocarcinoma. Despite multimodalities are used to investigate these tumors, 
correct diagnosis can be made only on histological and immunohistochemical examination. Interestingly, local 
aggressiveness was observed in neuroendocrine tumors of bile duct, despite well-differentiation, distance metastasis 
presented in roughly one third of the patient at the time of diagnosis. 
 

Conclusion: 
Despite multimodalities were used to investigate neuroendocrine tumors, correct diagnosis can be made only on 
histological and immunohistochemical examination, especially in high incident area of cholangiocarcinoma. 
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การประชุมใหญส่ามญั ครั้งท่ี ๓๐ 

ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

วนัพุธ ท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ หอ้งประชุมเพชร-ไพลิน ชั้น ๑๑ 

โรงแรมวินดเ์ซอร ์สวีทส ์แอนด ์คอนเวนชัน่ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร 
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รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจาํปี ๒๕๖๑ 

ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัพุธที่ ๒๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๑ 

ณ หอ้งเพชร-ไพลิน ชั้น ๑๑  โรงแรมวินดเ์ซอร ์สวีทส ์แอนด ์คอนเวนชัน่ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๒๕ น.  

 

นายแพทยท์รงคุณ  วิญ�ูวรรธน์ ประธานราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ทาํหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัสมาชิกราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ และกล่าวเปิดการประชุม การประชุมไดด้ําเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมท่ีไดก้าํหนดไว ้

 

 

วาระที่ ๑  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 

๑.๑ คณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ชุดที่ ๑๖ วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ประธานฯ แจง้ในท่ีประชุม ใหท้ราบวา่คณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ ชุดท่ี ๑๖ วาระ พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๒ ท่ีไดบ้ริหารงานมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กาํลงัจะหมดวาระลงในเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๒ น้ัน บดัน้ี ราชวิทยาลยัพยาธิฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง เป็นคณะผูบ้ริหารราช

วิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ ชุดท่ี ๑๗ วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ดงัน้ี 

๑. แพทยห์ญิงนิศารตัน์ โอภาสเกียรติกุล ประธาน 

๒. แพทยห์ญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ ์ อนุกรรมการ 

๓. นายแพทยช์นพ วงโชติ อนุกรรมการ 

๔. นายแพทยว์ิศาล วรรกัษ์สุวรรณ อนุกรรมการ 

๕. แพทยห์ญิงปรีชญา วงษ์กระจ่าง เลขานุการและอนุกรรมการ 

๖. นางสาวจรรยา ประจงจดั ผูช้่วยเลขานุการ 

 

๑.๒  การเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย ์และบุคลากรสายสนับสนุนงานดา้นพยาธิวิทยาและนิตเิวชศาสตร ์

ตามท่ี ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ ไดมี้การมอบรางวลัเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย ์เพ่ือเชิดชูคุณงามความดี

ของพยาธิแพทย ์ท่ีไดอุ้ทิศใหก้บังานสาขาต่างๆ ทางพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์และเพ่ือเป็นแบบอยา่งใหก้บัพยาธิ

แพทยท์ัว่ไป ในปีน้ี ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ ไดก้าํหนดใหมี้การมอบรางวลัเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนงาน

ดา้นพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์ ข้ึนเป็นปีแรก ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ดงัน้ี  

- อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 

- เป็นสมาชิกราชวิทยาลยั (สามารถสมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ี เป็นตน้ไป)  
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- เป็นบุคคลท่ีทาํงานในสาขาพยาธิวิทยาและนิติเวช ท่ีทาํงานร่วมกบัพยาธิแพทยห์รือแพทยนิ์ติเวช 

ไมน่อ้ยกว่า ๒๕ ปี  

- ปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัเจนต่อการพฒันางานในสาขาต่างๆ ทางพยาธิวิทยาและ

นิติเวชศาสตร ์

- ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ไมเ่คยถูกตดัสินถึงท่ีสุดวา่มีความผิดดา้นจริยธรรม/วินัย ไมเ่คย

ไดร้บัรางวลัน้ีมาก่อน 

 

 

วาระที่ ๒  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๐ เม่ือวนัพุธท่ี ๒๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.

๒๕๖๐  ณ หอ้งเพชร-ไพลิน ชั้น ๑๑  โรงแรมวินดเ์ซอร ์สวีทส ์แอนด ์คอนเวนชัน่ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร 

(โดยไมมี่การแกไ้ข) 

 

 

วาระที่ ๓  สรุปผลการดาํเนินงานของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย  

(รอบระยะเวลา ตั้งแตว่นัที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๐)  

ประธานแจง้ผลการดาํเนินงานของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ใหท่ี้ประชุมทราบ  

มตทิี่ประชุม   รบัทราบผลการดาํเนินงาน 

 

 

วาระที่ ๔   รบัรองงบการเงินสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัที่ ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

แพทยห์ญิงดวงตะวนั  ธรรมาณิชานนท ์แจง้ท่ีประชุมทราบงบดุล งบรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และเสนอใหร้บัรองรายงานของผูส้อบบญัชีของราช

วิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัทาํโดยสาํนักงานบญัชีฟอรจ์นู คอลซลัแตนท ์มีคุณธงชยั  ปิยดาํรงกุล 

(ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี ๓๙๐๐) เป็นผูต้รวจสอบบญัชีในปี ๒๕๖๑  

มตทิี่ประชุม   รบัรองงบการเงินสาํหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

วาระที่ ๕  พิจารณาแตง่ตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

เหรัญญิกไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณธงชยั ปิยดํารงกุล (ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียน

เลขท่ี ๓๙๐๐) เป็นผูส้อบบญัชีของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ และกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวนเงิน 

๘,๕๐๐ บาท  (แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 

มตทิี่ประชุม   อนุมติัให ้คุณธงชยั ปิยดํารงกุล (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี ๓๙๐๐) เป็นผู้

ตรวจสอบบญัชีของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยฯ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวนเงิน ๘,๕๐๐ บาท  

(แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
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วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

-- 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

 

 

 

 

 (นางสาวจรรยา  ประจงจดั) (นายแพทยท์รงคุณ  วิญ�วูรรธน์) 

เจา้หนา้ท่ีราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม ผูต้รวจทานรายงานการประชุม 
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รายนามคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุดท่ี ๑๖ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒ 
 

 

๑. นายแพทยท์รงคุณ วิญ�วูรรธน์ ประธานฯ 

๒. นายแพทยส์มบรูณ ์ คีลาวฒัน์ รองประธานฯ 

๓. นายแพทยส์มิทธ์ิ ศรีสนธ์ิ เลขาธิการ 

๔. พนัเอก นายแพทยเ์จตนา เรืองประทีป รองเลขาธิการ 

๕. แพทยห์ญิงสุพินดา คูณมี ประธานวิชาการ 

๖. แพทยห์ญิงดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท ์ เหรญัญิก 

๗. นายแพทยม์งคล คุณากร นายทะเบียน 

๘. พนัโท นายแพทยธี์รยสถ ์ นิมมานนท ์ กรรมการกลาง 

๙. แพทยห์ญิงปาริชาติ เพ่ิมพิกุล กรรมการกลาง 

๑๐. แพทยห์ญิงพนัสยา เธียรธาดากุล กรรมการกลาง 

๑๑. พลตาํรวจตรี นายแพทยพ์รชยั สุธีรคุณ กรรมการกลาง 

๑๒. แพทยห์ญิงพรรณดี วฒันบุญยงเจริญ กรรมการกลาง 

๑๓. นายแพทยภ์าณุวฒัน์ ชุติวงศ ์ กรรมการกลาง 

๑๔. นายแพทยว์ิสูตร ฟองศิริไพบลูย ์ กรรมการกลาง 

๑๕. นายแพทยสุ์ชิน วรวิชชวงษ์ กรรมการกลาง 

 

รายนามคณะอนุกรรมการวิชาการราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

ชุดท่ี ๑๖ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 

๑. แพทยห์ญิงสุพินดา คูณมี ประธานฯ 

๒. นายแพทยส์มบรูณ ์ คีลาวฒัน์ รองประธาน 

๓. นายแพทยก์ารนัต ์ ไพสุขศานติวฒันา อนุกรรมการ 

๔. นายแพทยช์นพ ช่วงโชติ อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยธี์รพงษ์ กระแจะจนัทร ์ อนุกรรมการ 

๖. แพทยห์ญิงนวพรรณ จารุรกัษ์ อนุกรรมการ 

๗. แพทยห์ญิงพนัสยา เธียรธาดากุล อนุกรรมการ 

๘. นายแพทยภ์านุวฒัน์ ชุติวงศ ์ อนุกรรมการ 

๙. นายแพทยส์มิทธ์ิ ศรีสนธ์ิ อนุกรรมการ  

๑๐. นายแพทยสุ์ชิน วรวิชชวงษ์ อนุกรรมการ 

๑๑. พนัตรี นายแพทย ์มงคล เจริญพิทกัษ์ชยั อนุกรรมการและเลขานุการ  
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รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือความรูค้วามชาํนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชุดท่ี ๑๖ วาระ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

๑. สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๑. นายแพทยส์มบรูณ ์ คีลาวฒัน์ ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. แพทยห์ญิงจิตสุภา ตรีทิพยส์ถิตย ์ อนุกรรมการ 

๓. แพทยห์ญิงจุฑาทิพย ์ คินทรกัษ์ อนุกรรมการ 

๔. พนัเอก นายแพทยเ์จตนา เรืองประทีป อนุกรรมการ 

๕. แพทยห์ญิงคณาพร ปราชญนิ์วฒัน์ อนุกรรมการ 

๖. นายแพทยค์เณศ กาญจนประดิษฐ ์ อนุกรรมการ 

๗. แพทยห์ญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ ์ อนุกรรมการ 

๘. นายแพทยช์นพ ช่วงโชติ อนุกรรมการ 

๙. นายแพทยณ์ภทัร องัคธญักุล อนุกรรมการ 

๑๐. แพทยห์ญิงเตือนใจ ช่วงสุวนิช อนุกรรมการ 

๑๑. นายแพทยท์รงคุณ วิญ�วูรรธน์ อนุกรรมการ 

๑๒. นายแพทยน์รเศรษฐ ์ สมานไทย อนุกรรมการ 

๑๓. พนัเอก นายแพทยธ์ารา พนูประชา อนุกรรมการ 

๑๔.  พนัโท นายแพทยธี์รยสถ ์ นิมมานนท ์ อนุกรรมการ 

๑๕.  นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ มหานุภาพ อนุกรรมการ 

๑๖.  นายแพทยไ์พศาล บุญสะกนัต ์ อนุกรรมการ 

๑๗.  นายแพทยศ์ราวุธ คงการคา้ อนุกรรมการ 

๑๘.  แพทยห์ญิงสุพินดา คูณมี อนุกรรมการ 

๑๙.  นายแพทยสุ์ชิน วรวิชชวงษ์ อนุกรรมการ 

๒๐.  แพทยห์ญิงสมฤทยั ช่วงโชติ อนุกรรมการ 

๒๑.  นายแพทยอ์นพชั สรรพาวตัร อนุกรรมการ 

๒๒.  แพทยห์ญิงอรุณี สิงหเ์สน่ห ์ อนุกรรมการ 

๒๓.  นายแพทยศ์กัดา วราอศัวปติ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๒. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 

๑. นายแพทยม์งคล คุณากร ประธานฯ 

๒. นายแพทยก์ารนัต ์ ไพสุขศานติวฒันา อนุกรรมการ 

๓. นายแพทยค์ณิต ริสุขุมาล อนุกรรมการ 

๔. แพทยห์ญิงจตุพร ครองวรกุล อนุกรรมการ 

๕. แพทยห์ญิงจารุดา กอบกิจเจริญ อนุกรรมการ 

๖. แพทยห์ญิงดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท ์ อนุกรรมการ 

๗. แพทยห์ญิงพนัสยา เธียรธาดากุล อนุกรรมการ 
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๘. แพทยห์ญิงพรรณดี วฒันบุญยงเจริญ อนุกรรมการ 

๙. แพทยห์ญิงพิมพรรณ กิจพ่อคา้ อนุกรรมการ 

๑๐. แพทยห์ญิงเรืองรอง ชีพสตัยากร อนุกรรมการ 

๑๑. แพทยห์ญิงสุดารตัน์ ปิโยพีระพงศ ์ อนุกรรมการ 

๑๒. นายแพทยสุ์ธญัญ ์ ศรีแสงแกว้ อนุกรรมการ 

๑๓. นายแพทยธี์รพงษ์ กระแจะจนัทร ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๓. สาขานิตเิวชศาสตร ์

๑. แพทยห์ญิงสมบรูณ ์ ธรรมเถกิงกิจ ประธานอนุกรรมการ 

๒. แพทยห์ญิงกานดา เมฆใจดี อนุกรรมการ 

๓. นายแพทยก์รเกียรติ วงศไ์พศาลสิน อนุกรรมการ 

๔. นายแพทยจ์าตุรงค ์ กนัชยั อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยณ์ฐั ตนัศรีสวสัด์ิ อนุกรรมการ 

๖. พลอากาศตรีวิชาญ เป้ียวน่ิม อนุกรรมการ 

๗. นายแพทยว์ิสูตร ฟองศิริไพบลูย ์ อนุกรรมการ 

๘. พนัตาํรวจเอกภวตั ประทีปวิศรุต อนุกรรมการ 

๙. นายแพทยว์ิชยั วงศช์นะภยั อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๔. สาขาเวชศาสตรบ์ริการโลหิต 

๑. แพทยห์ญิงพิมพรรณ กิจพ่อคา้ ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. นาวาโทแพทยห์ญิงอุบลวณัณ ์ จรูญเรืองฤทธ์ิ อนุกรรมการ 

๓. แพทยห์ญิงจารุพร พรหมวงศ ์ อนุกรรมการ 

๔. รอ้ยเอกแพทยห์ญิงปาริชาติ เพ่ิมพิกุล อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยพ์ลภทัร โรจน์นครินทร ์ อนุกรรมการ 

๖. แพทยห์ญิงพนัสยา เธียรธาดากุล อนุกรรมการ 

๗. นายแพทยว์ิโรจน์ จงกลวฒันา อนุกรรมการ 

๘. แพทยห์ญิงดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๕. อนุสาขาพยาธิสูตนิรีเวชวิทยา 

๑. แพทยห์ญิงสุมาลี ศิริองักุล ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

๒. แพทยห์ญิงกอบกุล ตั้งสินมัน่คง อนุกรรมการ 

๓. แพทยห์ญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ ์ อนุกรรมการ 

๔. แพทยห์ญิงเตือนใจ ช่วงสุวนิช อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยท์รงคุณ วิญ�วูรรธน์ อนุกรรมการ 

๖. พนัเอกธารา พนูประชา อนุกรรมการ 

๗. แพทยห์ญิงพธู ตณัฑไ์พโรจน์ อนุกรรมการ 

๘. แพทยห์ญิงพิไลวรรณ กลีบแกว้ อนุกรรมการ 
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๙. นายแพทยม์รุต ญาณารณพ อนุกรรมการ 

๑๐. นายแพทยม์านะ ทวีวิศิษฏ ์ อนุกรรมการ 

๑๑. แพทยห์ญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล อนุกรรมการ 

๑๒. แพทยห์ญิงสมฤทยั ช่วงโชติ อนุกรรมการ 

๑๓. แพทยห์ญิงสิวินีย ์ เจริญธรรมรกัษา อนุกรรมการ 

๑๔. แพทยห์ญิงสุชานัน หาญอมรรุ่งเรือง อนุกรรมการ 

๑๕. นายแพทยอ์นันต ์ กรลกัษณ ์ อนุกรรมการ 

๑๖. แพทยห์ญิงมาลี วรรณิสสร อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

 

๖. อนุสาขาตจพยาธิวิทยา 

๑. นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

๒. นายแพทยน์ภดล นพคุณ อนุกรรมการ 

๓. นายแพทยเ์จน มโนนุกุล อนุกรรมการ 

๔. แพทยห์ญิงพรรณแข มไหสวริยะ อนุกรรมการ 

๕. แพทยห์ญิงกอบกุล อุณหโชค อนุกรรมการและเลขานุการฯ 

 

๗. อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา 

๑. นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ ประธานฯ 

๒. นายแพทยก์ลัป์ตงัค ์ สตัยสุนทร อนุกรรมการ 

๓. นายแพทยก์ารนัต ์ ไพสุขศานติวฒันา อนุกรรมการ 

๔. แพทยห์ญิงคณิตา กายะสุต อนุกรรมการ 

๕. นายแพทยช์รินทร ์ ยาอินทร ์ อนุกรรมการ 

๖. นายแพทยธ์วชัชยั พงศพ์ฤฒิพนัธ ์ อนุกรรมการ 

๗. นายแพทยไ์พศาล บุญสะกนัต ์ อนุกรรมการ 

๘. นายแพทยว์นัชยั วนะชิวนาวิน อนุกรรมการ 

๙. นายแพทยส์ญัญา สุขพณิชนันท ์ อนุกรรมการ 

๑๐. แพทยห์ญิงนารี วรรณิสสร อนุกรรมการและเลขานุการฯ 
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สรุปผลการดาํเนินงานของราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๑) 

โครงสรา้งองคก์ร 

แพทยสภา 

คณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

  

๑. ฝึกอบรมและสอบเพ่ือความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ทางพยาธิวิทยา/

ประกาศนียบตัร 

๑.๑ จดัปฐมนิเทศแพทยป์ระจาํบา้นใหมแ่ละแพทยใ์ชทุ้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ สถานท่ี ตึก อปร. ห้อง ๑๒๑๒ ชั้น ๑๒ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

๑.๒ จดัอบรมและสอบฯหลกัสูตรผูช้่วยพยาธิแพทยใ์นการตรวจส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคดว้ยตา

เปล่า (รอบท่ี ๔) เม่ือวันท่ี ๒๑–๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุมนวรัตน์ สถาบันพยาธิวิทยา 

กรมการแพทย ์

๑.๒.๑ ใบประกาศประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามสามารถในการตรวจส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยากาย

วิภาคดว้ยตาเปล่าและดา้นการตรวจส่ิงส่งตรวจซ่ึงไม่ซบัซอ้นท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางดว้ยตา

เปล่า อายุการรบัรอง ๓ ปี จาํนวน ๒๔ คน 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

- พยาธิแพทย ์ อว/วว สาขา / อนุสาขา  

 1. สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค  

 2. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  

 3. สาขานิติเวชศาสตร ์ 

 4. สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไป  

 5. สาขาเวชศาสตรบ์ริการโลหิต 

 5. อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา  

 6. อนุสาขาตจพยาธิวิทยา  

 7. อนุสาขาโลหิตพยาธิวทิยา  

- ประกาศนียบตัรผูช้่วยพยาธิแพทย ์สาขา 

 1. พยาธิวิทยากายวิภาค  

 2. เซลลว์ิทยา (สมาคมเซลลฯ์) 

 3. พนักงานเจาะเลือด  

- การวิจยัแพทยป์ระจาํบา้น สาขา 

 1. สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค  

 2. สาขาพยาธิพยาธิคลินิก  

3. สาขานิติเวชศาสตร ์

คณะอนุกรรมการวิชาการและการศึกษา 

ตอ่เน่ือง 

- การประชุมวิชาการประจาํปี 

- การศึกษาต่อเน่ือง  สาขา  

 1. อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวทิยา 

 2. อนุสาขาตจพยาธิวิทยา  

 3. อนุสาขาโลหิตพยาธิวทิยา 

 4. Molecular Pathology  

 5. Breast  Pathology 

 6. GI Pathology  

- วารสารราชวิทยาลยัฯ  

- การจดัทาํ Guideline  (อฝส ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 1. สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค  

 2. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  

 3. สาขานิติเวชศาสตร ์ 

 

 

 

คณะอนุกรรมการควบคมุมาตรฐาน 

ทางวิชาการ 

- การประเมินคุณภาพจากภายนอก/ 

   การทดสอบความชาํนาญ สาขา  

 1. เซลลว์ิทยา (สมาคมเซลลฯ์) 

 2. Breast Pathology  

 3. พยาธิกายวภิาค (IAP)  

 4. Molecular Pathology (ชมรมอณูฯ)  

- การรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ สาขา 

 1. สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค  

 2. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  

 3. สาขานิติเวชศาสตร ์ 

- พิจารณาขอ้รอ้งเรียน (อฝส ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 1. สาขาพยาธิวิทยากายวภิาค  

 2. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  

 3. สาขานิติเวชศาสตร ์ 
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๑.๒.๒ ใบประกาศประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามสามารถในการตรวจส่ิงส่งตรวจซ่ึงไม่ซับซอ้นท่ีมี

ขนาดเล็กและขนาดกลางดว้ยตาเปล่า อายุการรบัรอง ๓ ปี จาํนวน ๗ คน 

๑.๒.๓ ใบประกาศประกาศนียบตัรการอบรมระยะสั้นในการตรวจส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค

ดว้ยตาเปล่าและดา้นการตรวจส่ิงส่งตรวจซ่ึงไม่ซบัซอ้นท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางดว้ยตาเปล่า 

อายุการรบัรอง ๓ ปี จาํนวน ๑๑ คน 

๑.๓ การรบัรองประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามสามารถ 

๑.๓.๑ ประกาศนียบตัรผูผ่้านการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองทางเซลลว์ิทยาดา้นนรีเวชวิทยา  

 ประจาํปี ๒๕๖๑  (ต่ออายุ) จาํนวน ๑๒๒  คน  

 ระยะเวลาในการรบัรอง ๒ ปี ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  -๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๑.๓.๒ ประกาศนียบตัรโครงการประกนัคุณภาพภายนอกเซลลว์ิทยานรีเวช ปี ๒๕๖๐  

 จาํนวน ๑๙ หน่วยงาน ระยะเวลาในการรบัรอง ๓ ปี  

 ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓  

๑.๓.๓ ประกาศนียบตัรแสดงความรูค้วามสามารถทางเซลลว์ิทยาทางดา้นนรีเวชวิทยา แบบพิเศษ  

 จาํนวน ๖๓ คน ประจาํปี ๒๕๖๑   

 ระยะเวลาในการรบัรอง ๒ ปี ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๑.๔ จัดการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค, สาขานิติเวชศาสตร์  

สาขาพยาธิวิทยาคลินิก อนุสาขาตจพยาธิวิทยา ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑.๔.๑  สาขาพยาธิวทิยากายวิภาค มีผูส้อบวุฒิบตัรฯ  จาํนวน ๓๑ ราย 

๑.๔.๒ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก มีผูส้อบหนังสืออนุมติัฯ  จาํนวน ๔  ราย   

๑.๔.๓ สาขานิติเวชศาสตร ์ มีผูส้อบวุฒิบตัรฯ  จาํนวน ๙ ราย  

๑.๔.๔ อนุสาขาตจพยาธิวิทยา มีผูส้อบหนังสืออนุมติัฯ  จาํนวน ๑  ราย   

 

๒. จดัการประชุมวิชาการและการศึกษาตอ่เน่ือง 

 

๓. การควบคุมตามมาตรฐานทางวิชาการของหอ้งปฏิบตัิการ 

๓.๑ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเป็นผูเ้ช่ียวชาญการตรวจประเมินทางวิชาการหอ้งปฏิบติัการ สาขาพยาธิวิทยา

กายวิภาค เม่ือวนัท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอ้งประชุมนวรตัน์ สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์ผูเ้ขา้ร่วม

อบรม จาํนวน ๖๐ คน 

๓.๒ แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินมาตรฐานทางวิชาการของหอ้งปฏิบติัการ 

๓.๒.๑ สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  

๓.๒.๒ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์   เม่ือวนัท่ี ๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 

๓.๒.๓ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร   เม่ือวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๔ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   เม่ือวนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

๓.๒.๕ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  เม่ือวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๖ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  เม่ือวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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๓.๒.๗ บริษัท เอส.บี.แล็บ จาํกดั   เม่ือวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๘ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  เม่ือวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๙ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  เม่ือวนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๑๐ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   เม่ือวนัท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๑๑ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   เม่ือวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๑๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๑๓ โรงพยาบาลลาํปาง   เม่ือวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๑๔ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์   เม่ือวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓.๒.๑๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎ   เม่ือวนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓ การตรวจประเมินเพ่ือการรบัรองมาตรฐานทางวิชาการของหอ้งปฏิบติัการ 

๓.๓.๑ สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข  เม่ือวนัท่ี ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๒ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์  เม่ือวนัท่ี ๒๘-๒๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ 

๓.๓.๓ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  เม่ือวนัท่ี ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓.๓.๔ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  เม่ือวนัท่ี ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๕ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

 ภาควิชาพยาธิวิทยา   เม่ือวนัท่ี ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ภาควิชานิติเวชศาสตร ์  เม่ือวนัท่ี ๒๐-๒๑ กนัยายน ๒๕๖๑ 

๓.๓.๖ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  เม่ือวนัท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๗ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 ภาควิชาพยาธิวิทยา   เม่ือวนัท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ภาควิชาเวชศาสตรช์นัสูตร   เม่ือวนัท่ี ๒๗-๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ 

 ภาควิชานิติเวชศาสตร ์  เม่ือวนัท่ี ๒๗-๒๘ กนัยายน ๒๕๖๑ 

๓.๓.๘ บริษัท เอส.บี.แล็บ จาํกดั   เม่ือวนัท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๙ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  เม่ือวนัท่ี ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑๐ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  เม่ือวนัท่ี ๓-๔ กนัยายน ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑๑ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   เม่ือวนัท่ี ๑๒-๑๓ กนัยายน ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑๒ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เม่ือวนัท่ี ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑๓ โรงพยาบาลลาํปาง   เม่ือวนัท่ี ๒๐-๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑๔ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์   เม่ือวนัท่ี ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓.๓.๑๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎ  กองพยาธิวิทยาคลินิก   เม่ือวนัท่ี๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓.๔ สถาบนั/โรงพยาบาล ท่ีใหก้ารรบัรองมาตรฐานทางวิชาการของหอ้งปฏิบติัการ ระยะเวลาการ

รบัรอง ๓ ปี 

๓.๔.๑ สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๑-๐๑   

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓.๔.๒ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์   เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๒-๐๑ 
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 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓.๔.๓ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาพยาธิวิทยา เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๓-๐๑ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๔-๐๒ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชานิติเวชศาสตร ์ เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๕-๐๓ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาจุลชีววิทยา เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๖-๐๔ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาปรสิตวิทยา เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๗-๐๕ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาวิทยาภูมิคุม้กนั เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๘-๐๖ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๐๙-๐๑ 

 หอ้งปฏิบติัการ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์ เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๐-๐๗ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาเวชศาสตรธ์นาคารเลือด เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๑-๐๗ 

๓.๔.๔ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๒-๐๑ 

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓.๔.๕ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร   

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาพยาธิวิทยา เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๓-๐๑ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๔-๐๒ 

 หอ้งปฏิบติัการ ภาควิชานิติเวชศาสตร ์ เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๕-๐๓ 

๓.๔.๖ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๖-๐๑ 

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓.๔.๗ สาขานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๗-๐๓ 

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๘ บริษัท เอส.บี.แล็บ จาํกดั  เลขท่ีใบรบัรอง ๖๑-๑๘-๐๑ 

 ใหก้ารรบัรองเม่ือวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๓.๕ รายช่ือหอ้งปฏิบติัการท่ีส้ินสุดการรบัรอง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒   

๓.๕.๑ สถาบนัพยาธิวิทยา ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ 

๓.๕.๒ บริษัท อุบลพยาธิแลบ จาํกดั 

๓.๕.๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ 

๓.๕.๔ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

๓.๕.๕ โรงพยาบาลนครพิงค ์

๓.๕.๖ คณะแพทยศาสตร ์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

๓.๕.๗ สถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

๓.๕.๘ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม 

๓.๕.๙ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์
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๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นทางวิชาการ ตามหนังสือการขอความเห็นทางวิชาการที่

ไดร้บัจากแพทยสภา  จาํนวน ๖ เรื่อง 

๔.๑ หนังสือเลขท่ี พส.๐๑๑/(จ.๙)/๘๕๓ พิจารณาเม่ือวนัท่ี   ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  

๔.๒ หนังสือเลขท่ี พส.๐๑๑/(ส.๙)/๑๗๗ พิจารณาเม่ือวนัท่ี   ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

๔.๓ หนังสือเลขท่ี พส.๐๑๑/(จ.๑๑)/๕๕ พิจารณาเม่ือวนัท่ี ๒๘ พฤษภคม พ.ศ.๒๕๖๑  

๔.๔ หนังสือเลขท่ี พส.๐๑๑/(จ.๑๔)/๐๑๒ พิจารณาเม่ือวนัท่ี   ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑   

๔.๕ หนังสือเลขท่ี พส.๐๑๑/(จ.๕)/๓๕๐๗ พิจารณาเม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔.๖ หนังสือเลขท่ี พส.๐๑๑/(ส.๙)/๔๓๒๓ พิจารณาเม่ือวนัท่ี ๑๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๕.  การรบัรองหมายเลขสมาชิก/การสมคัรสมาชิก 

๕.๑ วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ รบัรองลาํดบัหมายเลขสมาชิก จาํนวน  ๒ ราย 

๕.๑.๑ แพทยห์ญิงศิรินทร ์  บุษยามานนท ์ หมายเลขสมาชิกสามญั : ๖๔๓ 

๕.๑.๒ แพทยห์ญิงสุวรรณี   ตรีทิพยส์ถิตย ์ หมายเลขสมาชิกสามญั : ๖๔๔ 

๕.๒ วนัท่ี ๑๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑ รบัรองลาํดบัหมายเลขสมาชิก จาํนวน  ๑ ราย 

๕.๒.๑ นายแพทยสุ์พจน์   พวงลาํไย หมายเลขสมาชิกสามญั : ๖๔๕ 

๕.๓ วนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รบัรองลาํดบัหมายเลขสมาชิก จาํนวน  ๑ ราย 

๕.๓.๑ นายแพทยธิ์ติชยั   เวียงสิมมา หมายเลขสมาชิกวสิามญั : ๓๔ 

๕.๔ วนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รบัรองลาํดบัหมายเลขสมาชิก จาํนวน  ๑ ราย 

๕.๔.๑ นายแพทยปิ์ยะ   ดุรงคเดช หมายเลขสมาชิกสามญั : ๖๔๖ 

๕.๕ วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รบัรองลาํดบัหมายเลขสมาชิก จาํนวน  ๔๓ ราย 

๕.๕.๑ แพทยห์ญิงวีรินทร ์ วงศอ์าภาเนาวรตัน์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๔๗ 

๕.๕.๒ แพทยห์ญิงวา่นป่า กิณเรศ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๔๘ 

๕.๕.๓ นายแพทยผ์ดุงพงษ์ แสนทวีสุข หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๔๙ 

๕.๕.๔ แพทยห์ญิงภีรฌา   ศรนุวตัร หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๐ 

๕.๕.๕ นายแพทยธี์รพงศ ์  หล่ิววรกูล หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๑ 

๕.๕.๖ แพทยห์ญิงณฏัฐินี   เจริญ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๒ 

๕.๕.๗ นายแพทยณิ์กษ   คูณาภินันท ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๓ 

๕.๕.๘ แพทยห์ญิงภคัคป์ภสั   วรชัตญ์ารมย ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๔ 

๕.๕.๙ นายแพทยจี์รวฒัน์   ช่วยแกว้ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๕ 

๕.๕.๑๐ แพทยห์ญิงณฐารตัน์   ไขแสง หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๖ 

๕.๕.๑๑ แพทยห์ญิงนรินทร ์  คงเจริญสุข หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๗ 

๕.๕.๑๒ แพทยห์ญิงต่วนซีตา หะมะ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๘ 

๕.๕.๑๓ นายแพทยป์ฐมฤกษ์ หาญญานันท ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๕๙ 

๕.๕.๑๔ นายแพทยป์รเมศวร ์ ขอขจายเกียรติ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๐ 

๕.๕.๑๕ นายแพทยป์รตัถ ์ ถิราติ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๑ 
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๕.๕.๑๖ นายแพทยธี์รสิทธิ ไวยนันท ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๒ 

๕.๕.๑๗ แพทยห์ญิงสาธิมา ไหลเวชพิทยา หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๓ 

๕.๕.๑๘ แพทยห์ญิงพิมพชัรินทร ์วิสมล หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๔ 

๕.๕.๑๙ แพทยห์ญิงณิชธิดา ตั้งนันทชยั หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๕ 

๕.๕.๒๐ นายแพทยอ์ติศกัด์ิ เจียรนัยกุลวานิช หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๖ 

๕.๕.๒๑ แพทยห์ญิงกวีกรอง สุขะกูล  หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๗ 

๕.๕.๒๒ แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินนาค หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๘ 

๕.๕.๒๓ นายแพทยพ์ลัลภ จกัรวิทยธ์าํรง หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๖๙ 

๕.๕.๒๔ นายแพทยธ์นาวุฒิ โยธะการี หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๐ 

๕.๕.๒๕ นายแพทยกุ์ลเชษฐ ์ วิวฒัน์วรายศ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๑ 

๕.๕.๒๖ นายแพทยภ์ูวดล เวชวิทยาขลงั หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๒ 

๕.๕.๒๗ แพทยห์ญิงสุพิชญา อู๋ทรพัย ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๓ 

๕.๕.๒๘ นายแพทยช์ยนน ปริปุญโนชยั หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๔ 

๕.๕.๒๙ แพทยห์ญิงชญานิษฐ ์ จาํเนียรสุข หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๕ 

๕.๕.๓๐ นายแพทยสุ์พพตั บุญสุข หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๖ 

๕.๕.๓๑ แพทยห์ญิงมนัสพร สถิตยเ์สถียร หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๗ 

๕.๕.๓๒ แพทยห์ญิงวรรวิษา นิลทพั หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๘ 

๕.๕.๓๓ แพทยห์ญิงนรี พฤฒิคามภีร ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๗๙ 

๕.๕.๓๔ แพทยห์ญิงทิตพร นพมณีไพศาล หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๐ 

๕.๕.๓๕ แพทยห์ญิงม่ิงขวญั เตชะวณิช หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๑ 

๕.๕.๓๖ แพทยห์ญิงณฐันี ธรรมบาํรุง หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๒ 

๕.๕.๓๗ แพทยห์ญิงณภาภชั กิตติพรเพชรดี หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๓ 

๕.๕.๓๘ นายแพทยว์าโย อศัวรุ่งเรือง หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๔ 

๕.๕.๓๙ แพทยห์ญิงฑิฆมัพร จิตรพสุธรรม หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๕ 

๕.๕.๔๐ แพทยห์ญิงพชัราภรณ ์ เจียงจริยานนท ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๖ 

๕.๕.๔๑ นายแพทยสุ์นนท ์ ศรีภิรมย ์ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๗ 

๕.๕.๔๒ นายแพทยสุ์พชัร ์ กอกิตรตันกุล หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๘ 

๕.๕.๔๓ นายแพทยร์ะวีวชัร ์ บรรณรกัษ์ณา หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๘๙ 

๕.๖ วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ รบัรองลาํดบัหมายเลขสมาชิก จาํนวน  ๒ ราย 

๕.๖.๑ นายแพทยเ์ปศล โกศลัลกูฏ หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๙๐ 

๕.๖.๑ นายแพทยช์ยัธวชั   หาญคุณากร หมายเลขสมาชิกสามญั ๖๙๑ 
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รายช่ือผูไ้ดร้บัหนังสืออนุมตัิฯ /วุฒิบตัรฯ ประจาํปี ๒๕๖๑   

 

๑. แพทยห์ญิงวีรินทร ์ วงศอ์าภาเนาวรตัน์ 

๒. แพทยห์ญิงวา่นป่า กิณเรศ  

๓. นายแพทยผ์ดุงพงษ์ แสนทวีสุข 

๔. แพทยห์ญิงภีรฌา ศรนุวตัร 

๕. นายแพทยธี์รพงศ ์ หล่ิววรกูล 

๖. แพทยห์ญิงณฏัฐินี เจริญ 

๗. นายแพทยณิ์กษ คูณาภินันท ์ 

๘. แพทยห์ญิงภคัคป์ภสั วรชัตญ์ารมย ์

๙. นายแพทยจี์รวฒัน์ ช่วยแกว้ 

๑๐. แพทยห์ญิงณฐารตัน์ ไขแสง 

๑๑. แพทยห์ญิงนรินทร ์ คงเจริญสุข 

๑๒. แพทยห์ญิงต่วนซีตา หะมะ 

๑๓. นายแพทยป์ฐมฤกษ์ หาญญานันท ์

๑๔. นายแพทยป์รเมศวร ์ ขอขจายเกียรติ 

๑๕. นายแพทยป์รตัถ ์ ถิราติ 

๑๖. นายแพทยธี์รสิทธิ ไวยนันท ์

๑๗. แพทยห์ญิงสาธิมา ไหลเวชพิทยา 

๑๘. แพทยห์ญิงพิมพชัรินทร ์วิสมล 

๑๙. แพทยห์ญิงณิชธิดา ตั้งนันทชยั 

๒๐. นายแพทยอ์ติศกัด์ิ เจียรนัยกุลวานิช 

๒๑. แพทยห์ญิงกวีกรอง สุขะกูล 

๒๒. แพทยห์ญิงชุติมา ป่ินนาค 

๒๓. นายแพทยพ์ลัลภ จกัรวิทยธ์าํรง 

๒๔. นายแพทยธ์นาวุฒิ โยธะการี 

๒๕. นายแพทยกุ์ลเชษฐ ์ วิวฒัน์วรายศ 

๒๖. นายแพทยภ์ูวดล เวชวิทยาขลงั 

๒๗. แพทยห์ญิงสุพิชญา อู๋ทรพัย ์

๒๘. นายแพทยช์ยนน ปริปุญโนชยั 

๒๙. แพทยห์ญิงชญานิษฐ ์ จาํเนียรสุข 

๓๐. นายแพทยสุ์พพตั บุญสุข 

๓๑. แพทยห์ญิงมนัสพร สถิตยเ์สถียร 

๓๒. แพทยห์ญิงวรรวิษา นิลทพั 

๓๓. แพทยห์ญิงนรี พฤฒิคามภีร ์

๓๔. แพทยห์ญิงทิตพร นพมณีไพศาล 

๓๕. แพทยห์ญิงม่ิงขวญั เตชะวณิช 
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๓๖. แพทยห์ญิงณฐันี ธรรมบาํรุง 

๓๗. แพทยห์ญิงณภาภชั กิตติพรเพชรดี 

๓๘. นายแพทยว์าโย อศัวรุ่งเรือง 

๓๙. แพทยห์ญิงฑิฆมัพร จิตรพสุธรรม 

๔๐. แพทยห์ญิงพชัราภรณ ์ เจียงจริยานนท ์

๔๑. นายแพทยสุ์นนท ์ ศรีภิรมย ์

๔๒. นายแพทยสุ์พชัร ์ กอกิตรตันกุล 

๔๓. นายแพทยร์ะวีวชัร ์ บรรณรกัษ์ณา 
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ทะเบียนสมาชิก 

หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

1 พญ. นวรตัน์ ณ สงขลา 24/1  ถนนพระราม6 สามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

2 นพ. ทวีพนัธ ์ตณัฑจาํรูญ 1/40 ซอยลานนาวิลล่า หมู่ 2 ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่  50320 

3 พ.อ.หญิง นันทา รอดวรรณะ 152 ซอยพิบูลวฒันา 2  ถนนพระราม6 สามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร  10400 

4 พล.ต. ภิญโญ ศิริยะพนัธ ์ 16 ชาํนาญอกัษร พหลโยธิน9 กรุงเทพมหานคร  10400 

5 นพ. สาํรวย ช่วงโชติ 165 หมู่บา้นมิตรภาพ อ่อนนุช44 ถ.สุขมุวิท77 เขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร  10250 

6 นพ. วิจิตร บุญพรรคนาวิก โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ หว้ยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310 

7 นพ. สวา่ง  เช้ือหิรญั 224/1 หมู่ท่ี 1 ซ.เพชรเกษม 42  บางหวา้ เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร  10160 

8 นพ. สุขมุ  บุญยะรตัเวช  

9 พญ. อิตถี  ชนไมตรี  

10 นพ. ประวติั  นิธิยานันท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ถนนพญาไท กรุงเทพ  10400 

11 นพ. พินัย มะโนทยั 
 

12 นพ. ดาํรงค ์พนัธุมโกศล 
 

13 นพ. เบญจะ เพชรคลา้ย ถึงแก่กรรม 

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

กรุงเทพมหานคร  10800 

15 นพ. วีรชยั วุฒิกรสมบติักุล โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่ 492/1 ถ.พระราม1  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

16 นพ. ชาติ พชิญางกูร 282 ซ.สนัติบาตเทศบาล ถ.รชัดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุรจกัร  

กรุงเทพมหานคร  10900 

17 นพ. สนัน่ รงัรกัษ์ศิริวร 
 

18 นพ. ทรงฉตัร โตษยานนท ์ 53/26 หมู่บา้นกฤษดานคร ถ.แจง้วฒันะ อาํเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี  11120 

19 พตอ. ทศันะ สุวรรณจฑูะ 8 ซอยเกษมโสภณ ถนนสามเสน เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10330 

20 นพ. แมน อิงคตานุวฒัน์ 53/5 สุขมุวิท 81 (ซอยศิริพจน์) พระโขนง  

กรุงเทพฯ 10250 

21 นพ. วิฑรูย ์อึ้ งประพนัธ ์ 102/203 หมู่บา้นลดัดารมย ์ ถ.รตันาธิเบศน์ ต.ไทรมา้ อ.เมือง  

นนทบุรี   11000 

22 นพ. วรนิต์ิ คงมีผล 68/5 ซอยลาดพรา้ว 64 ถนนลาดพรา้ว เขตวงัทองหลาง  

กรุงเทพฯ  10310 



30 th RCPath Thailand Annual Meeting   February 27 th – March 1 st, 2019 

77 

 

หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

23 นพ. สมชาย ผลเอี่ยมเอก ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

24 พญ. ปล้ืมจิตต ์ชินวงศ ์ 90/120 หมู่บา้นศิลาพรวิลล ์ถนนญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง  อ.เมือง   

จ.จนัทบุรี  22000 

25 นพ. สมศกัด์ิ ผูมี้ชยัวงศ ์ 24/10 ซอยชยัพฤกษ์ ถ.สุขมุวทิ  

กรุงเทพมหานคร  10110 

26 พญ. ปราณี เจริญขวญั 22 ซอยอารียส์มัพนัธ ์7 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร  10400 

27 พญ. วิจิตรา เหมศรีชาติ ถึงแก่กรรม 

28 พญ. อรุณลกัษณ ์โคมินทร ์ ถึงแก่กรรม 

29 พญ. ดุษฎ ีวรอุไร 8 สุขมุวิท 101 บางจาก เขตพระโขนง  

กรุงเทพมหานคร  10250 

30 พญ. กลัยา ผลากรกุล 97/2 ซอยอรรถวิมล ถนนราชปรารภ เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

31 พญ. ศรีสมบรูณ ์อินทรวสุ 
 

32 พญ. รตันาวลี กะลมัพะเหติ 422/3 ซอยราษฎรร่์วมเจริญ ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน  

กรุงเทพมหานคร  10600 

33 นพ. สุชาติ พุทธิเจริญรตัน์ เลขท่ี 126 สวนเอื้ องเงิน  หมู่ 7  ต.น้ําแพร่  อ.หางดง   

จ.เชียงใหม่  50230  

34 นพ. โชติ ธีตรานนท ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

35 พญ. เลิศลกัขณา ภู่พฒัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

36 นพ. กาํธร ธรรมประเสริฐ กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบนัการแพทย ์จกัรีนฤบดินทร ์ 

37 พญ. สง่า กปิลกาญจน์ 3 ซอย 1 ถนนสะเดา อาํเภอเมือง  

จงัหวดัสงขลา  90000 

38 นพ. ปานเทพ สุทธินนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล   

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

39 พล.อ.นพ. กอบเกียรติ หาญสมบรูณ ์ 426/36 ซอยทวีธาภิเศก ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่   

กรุงเทพมหานคร  10600 

40 นอ.ญ. สุขจ ีเจนภูมิศาสตร ์ 156 ซอย 42 ถนนลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร  10310 

41 พญ. พนูศิริ สีนะวฒัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น 40002 

42 นพ. สมพงษ ์ศรีอาํไพ 158 ซอยกิตติชยั ถ.บางกอกน้อย-ตล่ิงชนั  

กรุงเทพมหานคร 10700 
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หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

43 นพ. สมนึก เจษฎาภทัรกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันมิวนทรท์ราธิราช  กรุงเทพ  

44 นพ. วิสิทธ์ิ อวิรุทธนั์นท ์
 

45 พญ. ยุวดี เล่ียวไพรตัน์  

46 นพ. ไพศาล ลีละชยักุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400 

47 พญ. ศนัสนีย ์วงศไ์วศยวรรณ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400 

48 นพ. วิจารณ ์พานิช สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรูเ้พื่อสงัคม แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

กรุงเทพฯ 10900 

49 นพ. นิยม ต่อวงศ ์ 52/15(8) ซอย 90 ถนนลาดพรา้ว เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร   10310 

50 พอ. ปรีชา มีกงัวาล 143 นพรตัน์ 24 หมู่บา้นกฤษดานคร 20 ถ.นรมราชชนนี  

เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170 

51 นพ. นิพนธ ์จรุิระวงศ ์ ถึงแก่กรรม 

52 พญ. ภาพิส   เสง่ียมพรพาณิชย ์  

53 นพ. พงษ์พีระ สุวรรณกูล ถึงแก่กรรม 

54 นพ. ประสาร จิมากร 89/65 ถนนแจง้วฒันะ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 

55 นพ. บุญช่วย วฒันธรรมรกัษ ์ ถึงแก่กรรม 

56 พญ. รตันา ตนัตรานนท ์  

57 นพ. ภิญโญ ศุษิลวรณ ์ ถึงแก่กรรม 

58 นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบลูย ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล   

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

59 นพ. มโนชญ ์สุวรรณศรี ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล   

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

60 พญ. อนงค ์นนทสุต  

61 พล.รต. อนันต ์ต่อประดิษฐ ์ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้  เขตธนบุรี  

กรุงเทพ 10600 

62 พตอ. พินิจ สนธยานนท ์ 237 ริมคลองมอญ ถนนอสิรภาพ ตาํบลวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่   

กรุงเทพมหานคร  10550 

63 พตอ. เล้ียง หุยประเสริฐ สถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

64 พอญ. ศรีพธู วิทยาสารรณยุต 1256 ถนนนครชยัศรี เขตดุสิต    

กรุงเทพมหานคร  10300 

65 นอญ. นวลฉว ีนิยมเดช 104/165 บูรพา ถนนทุ่งมงักร แขวงฉิมพลี ตล่ิงชนั  

กรุงเทพมหานคร  10170 
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หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

66 พอ. ศรีวฒันา ชิตช่าง 63 ซอยราชนัดดา ถนนราชดาํเนินกลาง เขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร 10200 

67 นพ. นิวฒัน์ จนัทรกุล ถึงแก่กรรม 

68 นพ. ขจร เชาวนปรีชา 135/8 หมู่ 9 ซอยภาณุรงัษี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย  

นนทบุรี 11130 

69 นพ. มัน่สิทธ์ิ ศุขอเนก ถึงแก่กรรม 

70 นพ. ไพโรจน์  ปาริชาติกานนท ์ ถึงแก่กรรม 

71 นพ. สมพงศ ์สหพงศ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะวิทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

72 นพ. ธงธวชั  อนุคระหานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล เขตพญาไท  

กรุงเทพ  10400 

73 พล.อ.ต.

นพ. 

วิชาญ  เป้ียวน่ิม ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี    

กรุงเทพ 14000 

74 พญ. ภาวิณี สุวรรณกูล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

75 นพ. ทว ีเลาหพนัธ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

76 พญ. สุนี เช่ียวชาญไพรศรี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี อ.เมือง  

จ.ราชบุรี  70000 

77 นพ. นิวฒัน์  มนตรีวสุวฒัน  

78 พญ. สรรพศ์รี  เปียวุฒิ 63 เทศบาลรงัสรรคใ์ต ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  

กรุงเทพฯ 10900 

79 นพ. วิโรจน์  ไวยวุฒิ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

80 นพ. สุนทร  ศรมยุรา ภาควชิานิติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700 

81 พญ. อนงคน์าฎ ทิมปาวฒัน์ 329 ซอยมีสุวรรณ 3 สุขมุวิท 71 เขตพระโขนง  

กรุงเทพฯ 10260 

82 นพ. นิธิ จงจิตรนันท ์  อาคารศูนยท์นัตกรรม รพ.กรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  

บางกะปิ หว้ยขวาง กทม. 10310 

83 พญ. ประยงค ์มลูลอย 110/146 ลาดพรา้ว ซอย 115 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 

84 นพ. สุภรณ ์พงศะบุตร ถึงแก่กรรม 

85 นพ. วีระ กสานติกุล ถึงแก่กรรม 

86 นพ. ชชัวาล ธรรมาภรณพ์ิลาศ 5 ซอยแยกสามมิตร สุขมุวิท 16   

กรุงเทพมหานคร   10110 
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87 นพ. พงษ์ศกัด์ิ วรรณไกรโรจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330 

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

กรุงเทพมหานคร  10250 

89 นพ. ประเสริฐ สาํราญเวทย ์ 1170 สุขมุวิท 101/1 บางจาก พระโขนง  

กรุงเทพฯ 10250 

90 นพ. สมเนตร บุญพรรคนาวิก ภาควชิาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

91 พญ. สมบูรณ ์ธรรมเถกิงกิจ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

92 พญ. เสาวณีย ์เยน็ฤดี  

93 นพ. อนันต ์กรลกัษณ ์ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร  10400 

94 นพ. ชิต ภูเกา้ลว้น ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ  10270 

95 พญ. สุภาพร โฆวินทะ 569 ซอยเขมา ถนนพฒัานการ คลองตนั พระโขนง กทม. 

96 พญ. เตือนใจ ช่วงสุวนิช ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ  10700 

97 นพ. ระพ ีแมน้โกศล ถึงแก่กรรม 

98 พล.อ.ต.

นพ. 

ชวชั ชูธงชาติ 1-2 หมู่ 5 ปากซอยนาเกลือ 7 ถ.พทัยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ  

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 

99 นพ. สมัพนัธ ์ณ ถลาง 203/5 หมู่ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี  11000 

100 นพ. ณรงค ์สิงหป์ระเสริฐ 375 ซอยวฒันา ถนนตากสิน เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  10600 

101 นพ. วรชยั ศิริกุลชยานนท ์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 52/347 ต.หลกัหก  

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

102 นพ. วิวฒัน์วงศ ์อิศรางกูร ณ 

อยุธยา 

16/8 ซอยนาคสถาพร 2  ถนนเพชรเกษม หลกัสอง เขตหนองแขม   

กรุงเทพมหานคร  10160 

103 พญ. เยาวลกัษณ ์บุญปสาท  

104 พญ. ก่ิงกาญจน์ เลาหทยั  

105 นพ. ธาํรง จิรจริยาเวช ถึงแก่กรรม 

106 นพ. มานะ โรจน์วุฒนนท ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

107 นพ. สุชาติ เบญจรศัมีโรจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ  10700 
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108 นพ. ไพบูลย ์ไพสุนทรสุข ถึงแก่กรรม 

109 พญ. พนิดา ชยัเนตร 210/54 เมืองทองนิเวศน์ 2/2 พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ  

กรุงเทพ  10250 

110 นพ. มนัส วงศเ์สง่ียม 256 ซอย รสพ.นิเวศน์ พหลโยธิน  

กรุงเทพมหานคร  10900 

111 พญ. พิมพรรณ กิจพ่อคา้ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400 

112 นพ. พนัส เฉลิมแสนยากร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400 

113 พญ. กลัยา เยน็ทรวง 114/2 ซอยสงัขท์อง ถนนพหลโยธิน35 ลาดยาว  เขตบางเขน   

กรุงเทพมหานคร  10900 

114 พญ. กาญจนา อมรพิเชษฐกุ์ล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

115 นพ. มานิตย ์เหรียญสุวรรณ 1067 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่  

กรุงเทพมหานคร  10600 

116 นพ. อาํนาจ กุสลานันท ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

117 นทญ. อุบลวณัณ ์จรูญเรืองฤทธ์ิ ศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย เขตปทุมวนั  

กรุงทพฯ 10330 

118 พท. วิฑรูย ์ศิริพละ 100/89 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตบางเขน  

กรุงเทพมหานคร  10900 

119 นพ. ยงยุทธ ภู่สวา่ง โรงพยาบาลแมคคอรมิ์ค ตูป้ณ. 56  อาํเภอเมือง   

จงัหวดัเชียงใหม่  50000 

120 พญ. ประภาศรี บุณยะโรจน์ 85/222 เสนานิคม1  ถนนพหลโยธิน จรเขบ้วั เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร  10230 

121 พญ. นิศารตัน์ โอภาสเกียรติกุล ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

122 พญ. เบญจวรรณ รุ่งปิตะรงัสี ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

123 พญ. ปราณี สิงหป์ระเสริฐ 375 ซอยตากสิน 11 ถนนตากสิน เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร  10600 

124 นพ. โชคชยั สิตตะไพโรจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

125 นพ. รงัสรรค ์ปัญญาธญัญะ ถึงแก่กรรม 

126 พญ.

คุณหญิง 

พรทิพย ์โรจนสุนันท ์ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี กรุงเทพฯ 10210 

127 นพ. สุนทร คาํชมนันท ์  

128 พญ. พิมพนัธุ ์เลียงพิบูลย ์ ภาควชิาจลุชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลศิริราช  

กรุงเทพฯ  10700 
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129 นพ. สุธี รุจวิณิชยกุ์ล  

130 นพ. สาํเริง รตันระพ ี ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ  10700 

131 นพ. ชิดพงษ ์ไชยวสุ 70/306  ถนนประชาช่ืน  ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง  

จงัหวดันนทบุรี  11000 

132 นพ. อนุชา พวัไพโรจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 

133 พญ. ศมนีย ์ศุขรุ่งเรือง 1033 หมู่บา้นกาญเคหะแห่งชาติ  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ   

กรุงเทพ 10700 

134 พญ. ภุมรา ตาละลกัษมณ ์ 120/804 P.S.T.คอนโดวิลล(์ตึก2) ซ.นาคสุวรรณ ถนนนนทบุรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 

135 นพ. ณฐั ภมรประวติั ถึงแก่กรรม 

136 นพ. วิทย ์มีนะกนิษฐ ์ ถึงแก่กรรม 

137 นอ. ตะวนั กงัวานพงศ ์ 143/10 ลานนาวิลล่า อาํเภอเมือง   

จงัหวดัเชียงใหม่  50000 

138 นพ. ชยัโรจน์ แสงอุดม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

139 พญ. ช่ืนฤดี ไชยวสุ 70/306 ถนนประชาช่ืน ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง  

จงัหวดันนทบุรี  11000 

140 นพ. วิญ� ูมิตรานันท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

141 นพ. ประดิษฐ ์ตนัสุรตั  

142 นพ. หชัชา ศรีปลัง่ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

143 พญ. ภานินี ถาวรงักูร สถาบนัพยาธิวิทยา (ภายในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร  10400 

144 นอญ. อุบลรตัน์ หทยชี 498/22 ซอยตากสิน 19  ถนนตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร  10600 

145 พญ. นันทนา ศิริทรพัย ์ 5/1522-23 ม.ประชาช่ืน ซอย 7  สามคัคี ถนนประชาช่ืน  

ปากเกร็ด นนทบุรี  11120 

146 พญ. สุมาลี ศิริองักุล  

147 พญ. เบญจพร ไชยวรรณ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

148 นพ. ปิยพงศ ์อุ่นปัญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลลาํปาง อ.เมือง   

จ.ลาํปาง  52000 

149 นพ. วิชยั ทิพยดาราพาณิชย ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลลาํปาง อ.เมือง   

จ.ลาํปาง  52000 

150 นพ. ดาํรงค ์เช่ียวศิลป์ 51 ซอยสายสิน ถนนประชาช่ืน เขตบางซ่ือ  

กรุงเทพมหานคร  10800 
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151 นพ. อาํนาจ อยูสุ่ข ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

152 พญ. ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ ์ 495 ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน  

กรุงเทพฯ 10600 

153 นพ. พิเชฐ สมัปทานุกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

154 นพ. พิสิฏฐ ์สณัฑพ์ิทกัษ ์ ถึงแก่กรรม 

155 นพ. ทินรตัน์ สถิตนิมานการ ถึงแก่กรรม 

156 นพ. วีรพงศ ์ตระการวนิช ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

157 นพ. ประเสริฐ ทองทาบ ไม่ทราบท่ีอยู ่

158 นพ. ปณิธาน วิศาลสวสัด์ิ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

159 นอญ. วรนารถ พงศพ์ิพฒัน์ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ แขวงบุคคลโล  

เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 

160 นพ. ชยั เพชรชสุวรรณ  

161 นพ. ภูริปกรณ ์ภกัดีรตัน์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง  

อ.เมือง จ.ราชบุรี   70000 

162 นพ. ประยรู สุคนธมาน 149/5 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  40000 

163 พญ. เรืองรอง ชีพสตัยากร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

164 นพ. ยุทธนา ทิพยรตัน์ 203/48 หมู่บา้นชยัพฤกษ์ ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.พิมลราช  

อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 

165 นอญ. สยุมพร กรลกัษณ ์  

166 นต. ชชัวาล เดชคง 49/15 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎรบ์รูณะ  

กรุงเทพมหานคร  10140 

167 นท. เฉลิม กาํลงัเดช 39/72 ลาดพรา้ว บางเขน กทม. 

168 พต. ศกัด์ิสวสัด์ิ สุรวชิยั 79/67 อาคารปทุมวนัรีสอรท์ ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท   

เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

169 พญ. นลภรณ ์สุทศัน์ ณ อยุธยา  

170 พญ. จริยา ไวศยรตัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

171 นพ. อนุชา ตั้งทางธรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบนัโรคทรวงอก ถ.ติวานนท ์อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 

172 นพ. วุฒิศกัด์ิ เศรษฐชาญวิทย ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์  

จงัหวดัเชียงราย  57000 
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173 พอ. ธารา พนูประชา กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพ 10400 

174 รอ. กมล ละออง กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพ 10400 

175 พต. ธญัญะ โรจน์พานิช กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้  กรุงเทพ 10400 

176 พต. สุรพล โพธิบณัฑิต 393/108  สุขมุวิท101/1 บางจาก เขตพระโขนง  

กรุงเทพฯ  10260 

177 พต. ไพสิฐ เผือกสกนธ ์ กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพ 10400 

178 นพ. ไพโรจน์ จรรยางคดี์กุล  โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ เขตหว้ยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310 

179 นพ. ทรงคุณ วิญ�วูรรธน์ สถาบนัพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี)  แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400 

180 นพ. ธานินทร ์ภู่พฒัน์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

181 นพ. สมศกัด์ิ วรไวเวช ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

182 นพ. พฒันา กิจไกรลาศ สถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

183 นพ. จาตุรงค ์กนัชยั ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

184 พญ. กานดา เมฆใจดี ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

185 นพ. ไพฑรูย ์ณรงคช์ยั ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

186 นพ. ธีระชยั ร่วมวงั กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ    

กรุงเทพฯ  10220 

187 นทญ. มนชนก สุวชิาญวรสิน กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   

คลองเตย กรุงเทพ 10110 

188 นพ. เล็ก เจริญกิจขจร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา  90110 

189 พญ. กอบกุล ตั้งสินมัน่คง 83/167 อาคารวิลล่าราชเทวี ถ.พญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

190 พญ. นาลิณี โชควิกรยักิจ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ถนนพระราม 6  

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

191 นพ. สาํเริง รางแดง  

192 พญ. ตุม้ทิพย ์แสงรุจ ิ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 
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193 นพ. สญัญา สุขพณิชนันท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

194 พ.ท. สุเมธ เติมมธุรพจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  กรุงเทพฯ 10400 

195 พญ. ศิริจนัทร ์ฐานะวุฑฒ ์ บริษัท เอ็น เฮลท ์พยาธิวิทยา จาํกดั สาขา เชียงราย  

196 นพ. ฐิติ กวกัเพฑรูย ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร  10400 

197 นพ. พงษ์ศกัด์ิ มหานุภาพ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

198 นพ. พงษ์รกัษ์ ศรีบณัฑิตมงคล ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

199 นพ. วิญ� ูสุชาติลํ้าพงศ ์ 57/1 ถนนสุขมุวิท 49  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร  10250 

200 นพ. ชวลิต ไพโรจน์กุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

ขอนแก่น  40002 

201 พญ. พนัวิภา ตรียุทธวฒันา กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ   

ดอนเมือง กรุงเทพ 10220 

202 นพ. วิรติั พาณิชยพ์งษ ์ 7/98 ม.11 ลาดพรา้ว 62 ถ.ลาดพรา้ว วงัทองหลาง บางกะปิ  

กรุงเทพฯ 

203 พตต. ปิยะวดี เล็กศรีสกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

204 พญ. เอนกนุช ยโสธรา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระจอมเกลา้เพชรบุรี อ.

เมือง  

จ.เพชรบุรี  76000 

205 พญ. ไขมุ่กข ์โกสินทรจิตต ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลชลบุรี อาํเภอเมือง   

จงัหวดัชลบุรี  20000 

206 นพ. ระพล พุลสวสัด์ิกิติกูล บริษัท กรุงเทพ อารไ์อเอ แล็ป 

207 นพ. อากาศ พฒันเรืองไล สาํนักวิชาการแพทย ์กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข   

ต.ตลาดขวญั เมือง นนทบุรี 11000 

208 พล.ต.ต. วิชิต สมาธิวฒัน์ สถาบนันิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ  10330 

209 พญ. วนังาม กองเกตุใหญ่ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ10700 

210 พญ. นวพรรณ จารุรกัษ ์  

211 พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล 

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

212 นพ. วีรวุฒิ สุนทรนิยมกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ซอยศูนยว์ิจยั 7   แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  10320 
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213 ร.อ. วีระวุฒิ วจันะพุกกะ ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฏเกลา้ กรุงเทพ 10400 

214 นพ. คณิต อธิสุข ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ  10700 

215 พญ. อมัพร แจ่มสุวรรณ  

216 พญ. พรรธนมณฑน์ อุชชิน  

217 พญ. วรนุช ธนากิจ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

218 นพ. สมบูรณ ์คีลาวฒัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

219 พญ. สุรางค ์ตรีรตันชาติ ภาควชิาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

220 นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ภาควชิาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ปทุมวนั  กรุงเทพ 10330 

221 พตท. สุรสิทธ์ิ โรจนกิจอาํนวย สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการฯ ตึกรฐัประศาสนภกัดี  

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ 10210 

222 นพ. นิพนธ ์ประดิษฐผล  

223 พญ. พิไลวรรณ กลีบแกว้ ภาควชิาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002 

224 นพ. วฒันา เล้ียววฒันา ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขตรอ้น  คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น   

420/6  เขตราชเทวี กรุงเทพ10400 

225 นพ. รวิน บุญโสดากร กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ  

สายไหม กรุงเทพ 10220 

226 พญ. สุทธิพนัธ ์สาระสมบติั ภาควชิาวิทยาภูมิคุม้กนั  คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

227 นพ. สุชาติ พรเจริญพงศ ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก   

จ.พิษณุโลก  65000 

228 นพ. สุรพนัธ ์คุณอมรพงศ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

229 นพ. มงคล คุณากร ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

230 พญ. จงกลณี เศรษฐกร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50200 

231 พญ. ชนิญญา พฒันศกัด์ิภิญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์  อ.เมือง  

นครสวรรค ์ 60000 

232 นพ. สรรเพชญ เบญจวงศกุ์ลชยั ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ10330 

233 นอ. ธีระภาพ เสนะวงษ ์ สถาบนัเวชศาสตรก์ารบิน กรมแพทยท์หารอากาศ เขตดอนเมือง  

กรุงเทพมหานคร 10210 
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234 พญ. ฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี อาํเภอเมือง  

จงัหวดัสระบุรี 18000 

235 นพ. เศวต กรรณลว้น 27/1-2 ตรอกธรรมา แขวงรองเมือง  เขตปทุมวนั  

กรุงเทพมหานคร  10330 

236 พญ. จารุวรรณ นิสากรเสน กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

237 พญ. ลลนา แสนโสภา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

238 นพ. ธรรมธร อาศนะเสน ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

239 พญ. วิภาว ีกิตติโกวิท  

240 นตญ. เพลินพิศ ประสพโชค กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลลาํปาง อ.เมือง   

จ.ลาํปาง  52000 

241 นพ. ปุญชวิษฐ ์จนัทรานุวฒัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

242 นพ. ไกรสร อมัมวรรธน์ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี  กรุงเทพ 10210 

243 พญ. เยาวเรศ วงศศิ์วะวิลาส  

244 พญ. จุไรรตัน์ กุหลาบแกว้ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อาํเภอเมือง ขอนแก่น 40002 

245 พญ. สิริสรรพางค ์ยอดอาวธุ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ ์ 

บางคอแหลม กรุงเทพ 10122 

246 พญ. สุพินดา คูณมี ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

247 พญ. สมฤทยั  ช่วงโชติ สถาบนัพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี   

กรุงเทพมหานคร  10400 

248 พญ. น้ําเพชร งดงามทวสุีข สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คลองหลวง ปทุมธานี  12121 

249 นพ. บุณยฤทธ์ิ ช่ืนสุชน ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

250 นพ. สรนาท เมืองสมบรูณ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

251 พญ. จุไรอร  อุณหสูต สถาบนัพยาธิวิทยา (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

252 พญ. อญัชลีรตัน์ เลิศสถิตย ์ สถาบนัพยาธิวิทยา (ในบริเวณรพ.ราชวิถี) เขตราชเทว ี  

กรุงเทพฯ  10400 

253 พ.ท. เจตนา เรืองประทีป ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  กรุงเทพ 10400 

254 พญ. จุลินทร สาํราญ ภาควชิาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลยันเรศวร ์ พิษณุโลก  65000 
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255 พ.อ. ไพบูลย ์ปุญญฤทธ์ิ กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฏเกลา้ กรุงเทพ  10400 

256 นพ. วิชยั วงศช์นะภยั ภาควชิานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ10700 

257 นพ. จุมพล มิตรชยั  

258 พญ. สริธร ศิริธนัยาภรณ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น  40002 

259 พญ. จิดาภา ธรรมศิริ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ถนนพระราม 6  

เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

260 พญ. ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ภาควชิาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10400 

261 พญ. สุดารตัน์ ปิโยพรีะพงศ ์ ภาควชิาพยาธิคลินิก  คณะแพทยศ์าสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ  10700 

262 พญ. สินีนาฏ กาลเนาวกุล ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สงขลา  90110 

263 พญ. วนิดา วงศถิ์รพร ภาคพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

264 พญ. มาริสา สายเพชร ภาคพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

265 พญ. นภาธร บานช่ืน ภาควชิาวิทยาภูมิคุม้กนั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

266 พญ. ศศิธร เพชรจนัทร ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700 

267 พญ. ศศิจิต เวชแพศย ์ ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700 

268 พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700 

269 นพ. วิโรจน์  จงกลวฒันา ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700 

270 พญ. สุรางค ์นุชประยรู ภาควชิาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

271 พญ. ทศัน์ยานี จนัทนยิง่ยง ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด  

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700 

272 พญ. มาลี วรรณิสสร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

273 นพ. สุพิไชย ล่ิมศิวะวงศ สถาบนันิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

274 นพ. พฒันา ศรมยุรา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดีราชเทวี  

กรุงเทพ 10400 
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275 นพ. มรุต ญาณรณพ กลุ่มงานสตรี-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวถีิ แขวงราชเทวี  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400 

276 พญ. คณิตา กายะสุต ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

277 พญ. ประชุมพร บรูณเ์จริญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุรินทร ์อ.เมือง   

จ.สุรินทร ์ 32000 

278 พญ. นภทัร สุขกสี  อาคารศูนยท์นัตกรรม รพ.กรุงเทพ ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  ขว.บางกะปิ  

ข.หว้ยขวาง กทม. 10310 

279 พญ. ณฐัชนก  ถาวรวงศ ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระปกเกลา้ อาํเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี   22000 

280 นพ. วินัย ธรรมวีระพงษ ์ โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

คลองสาน กรุงเทพ 10600 

281 น.อ. รฐัโรจน์  วฒันศิริรกัษ ์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ   

กรุงเทพ 10220 

282 พญ. ดุษฎ ีสกลยา สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คลองหลวง ปทุมธานี  12121 

283 นพ. ประพนัธ ์จุฑาวิจิตรธรรม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

284 พญ. ดวงเพ็ญ ถิระบญัชาศกัด์ิ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

285 พญ. ศุภดา ชูศกัด์ิตระกูล ศูนยพ์ยาธิวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพ  7 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

286 นพ. อคัรรชั วงษ์จิราษฎร ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

287 นพ. ลิขติ รงัสิรตันกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวโิรฒ   

อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 21620 

288 พญ. สมรมาศ กนัเงิน หอ้งปฏบิติัการ ชั้น 4 โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์ซอย3 สุขมุวิท33  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

289 นพ. วิเชียร  เชาวศ์รีกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์   

อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 

290 นพ. ปุณวิศ   สุทธิกุลณเศษฐ ์ สถาบนัโรคผิวหนัง กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข  เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

291 พญ. สุรีย ์เลขวรรณวิจิตร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000 

292 พญ. ดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  

เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

293 พ.ท. ธาตรี  ภาตะนันท ์ กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้  กรุงเทพ 10400 

294 นพ. ธวชัชยั ศิลปีโยดม กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้  กรุงเทพ 10400 
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295 พ.อ.ผศ. พิพฒัน์ ศรีธนาบุตร กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพ 10400 

296 นพ. ชนพ ช่วงโชติ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330 

297 พญ. รงัสิมา   อรุณโรจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพ10400 

298 นพ. ไพศาล บุญสะกนัต ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เขตราชเทวี กรุงเทพ  10330 

299 พญ. นฤมล คลา้ยแกว้ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกร ์มหาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

300 นพ. ศกัด์ิชยั จิตภกัดี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ  10400 

301 พญ. เฉิดฉว ีตนัเดชานุรตัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

กรุงเทพฯ  10300 

302 ร.ต.อ. ปกรณ ์วะศินรตัน์ สถาบนันิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่   

เขตปทุมวนั กรุงเทพ   10330 

303 พญ. ยุวรีย ์พชิิตโชค ภาควชิาเวชศาสตรช์นัสูตร คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

กรุงเทพ 10330 

304 พญ. ปาริชาติ วงศเ์สนา วิทยาลยัแพทยศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี  

อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

305 นพ. สุพจน์ แจ่มสุวรรณ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

306 นพ. มงคล อุยประเสริฐกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

307 นพ. นพดล ลาภเจริญทรพัย ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี  

กรุงเทพ 10400 

308 พญ. เอื้ อมพร ศรีสนธ์ิ 21/4 ถนนพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร   

กรุงเทพมหานคร  10900 

309 นพ. สุรณรงค ์ศรีสุวรรณ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการฯ ตึกรฐัประศาสนภกัดี  

กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ  

310 พญ. นฤดา จิรกาลวสาน กลุ่มงานพยาธิวิทยา  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา  30000 

311 พญ. กรกนก สุขพนัธ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

312 นพ. กิติศกัด์ิ วาสนาวจิิตร ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค ์อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180 

313 พญ. ณฏัฐน์ภพร  วุฒิกุลเจนธีรา  กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย ์ 

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

314 พญ. สุพินดา เพชรจอม โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์54 หมู่ 4 ถนนวิภาวดี รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง  

เขตหลกัส่ี กทม 10210 
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315 พญ. กนัยปริญญ ์ภูมิจิตร  กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี  อ.เมือง  

จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

316 พตต.ญ. ธารทิพย ์โอฬารรตัน์มณี 34/72 หมู่10 ถนนรงัสิต-นครนายก ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  

จ.ปทุมธานี  12150 

317 นพ. ไพศาล ปาริชาติกานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ10700 

318 พญ. นิลรตัน์ วรรณศิลป์ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

319 พญ. สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง ภาควชิานิติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ10700 

320 พญ. พิมพป์ระไพ เสนีวงศ ์ณ 

อยุธยา 

ถึงแก่กรรม 

321 นพ. วรวีย ์ไวยวุฒิ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล   

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

322 พญ. นิรมล ฉนัทพ์ลากร 9/130 อาคารชุดเซ็นทริคซีน ซอย พหลโยธิน 9 สามเสนใน พญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

323 นพ. นรุฏฐ ์ทองสอน กองพยาธิ สถาบนัพยาธิวิทยา ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ 

เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400 

324 พญ. จุฑาทิพย ์คินทรกัษ ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คลองหลวง ปทุมธานี  12121 

325 นพ. คุณาวุฒิ  ล้ิมอาภรณ ์ 230 หมู่ 1 ตาํบลลานสกั อาํเภอลานสกั  

จงัหวดัอุทยัธานี  61160 

326 พญ. รุจิรา เรืองจริะอุไร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

327 พญ. นารี วรรณิสสร สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คลองหลวง ปทุมธานี  12121 

328 พญ. อนันทนุ์ช ศกัด์ิอภิบุญนันท ์ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนพระราม 6  

เขตพญาไท กรุงเทพ10400 

329 นพ. พีรยุทธ สิทธิไชยากุล ภาควชิาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลยันเรศวร ์พิษณุโลก  65000 

330 นพ. วีระพงษ์ ประยรูเสถียร ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

331 พญ. สุขฤทยั มุจนานนท ์ กลุ่มงานวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลระยอง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัระยอง 21000 

332 นพ. มานะ ทวีวิศิษฎ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

333 พญ. จารุดา กอบกิจเจริญ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ10700 

334 พญ. ปานใจ โวหารดี สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี  กรุงเทพฯ 
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335 พญ. จนัทิมา แทนบุญ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ  10700 

336 พญ. อรุณี สิงหเ์สน่ห ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

337 นพ. ธนภทัร  ไพสุนทรสุข ถึงแก่กรรม 

338 นพ. ชูศกัด์ิ วริชัชยั  

339 พญ. อฉัราพร พงษ์ทิพพนัธ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

340 พ.ท. สิวินีย ์เอื้ ออารยาภรณ ์ 1750/620 คอนโดศุภาลยัพรีเมียรอ์โศก  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310 

341 นพ. จรูญศกัด์ิ นวลแจ่ม ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10300 

342 พญ. วชัรี โพธ์ิกลาง กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

343 พญ. ทิวาพร เทศสวสัด์ิวงศ ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6  

เขตพญาไท กรุงเทพ  10400 

344 พญ. พิริยา สุทธิเรืองวงศ ์ สถาบนัพยาธิวิทยา (ในบริเวณรพ.ราชวิถี) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 10400 

345 นพ. ยุทธพงศ ์ศรีคช กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกฎเกลา้  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 

346 พญ. อนัญญา มนุญากร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

347 พญ. พรสุข ช่ืนสุชน ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

348 นพ. นรเศรษฐ ์สมานไทย ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

349 พญ. วนัวสิา จนัทรห์ม่ืนไวย กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลอุดรธานี ต.หมากแขง้  

อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 

350 นพ. วรฤทธ์ิ เอกวฒันกุล เลขท่ี 57/1-3 ถ.บา้นใหม่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่  

จ.แพร่  

351 นพ. สุชิน วรวชิชวงษ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400 

352 พญ. สุธิพร พรหมอกัษร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 

353 พญ. ยิง่ลกัษม ์วิเศษศิริ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400 

354 พญ. ละออ ชมพกัตร ์ ภาควชิาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร จ.พิษณุโลก 65000 
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355 พญ. พรรณชณฐั มหรรทศันพงฐ ์ หน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุรินทร ์ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.สุรินทร ์32000 

356 นพ. ศมสุข ธรรมฉนัธะ 72/2 ถ.วิชิตสงคราม ม.5 ต.ตลาดเหนือ  

จ.ภูเก็ต 83000 

357 พญ. นิภาภทัร ธนลาภอนันต ์ หน่วยงานธนาคารเลือด(กองพยาธิวิทยา)  

โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้  กรุงเทพฯ  10600 

358 พญ. อญัชลี ตั้งตรงจิตร ภาควชิาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

359 พญ. ศนัสนีย ์เสนะวงษ ์ ภาควชิาวิทยาภูมิคุม้กนั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

360 พญ. ดวงพร นะคาพนัธุช์ยั ภาควชิาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

361 พญ. สุภทัรา เตียวเจริญ ภาควชิาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ10700 

362 พญ. วิไลรตัน์ นุชประมลู ภาควชิาสถานเวชศาสตรช์นัสูตร คณะเทคนิคการแพทย ์บางกอกน้อย  

กรุงเทพมหานคร 10700 

363 นพ. บุญทรง ปรีชาบริสุทธ์ิกุล ภาควชิาจลุทรรศนศาสตรค์ลินิก คณะเทคนิคการแพทย ์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรุงเทพ 10700 

364 พญ. พนิตตา สิทธินามสุวรรณ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาลบางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

365 พญ. จริยาภรณ ์ขามใจ ถึงแก่กรรม 

366 นพ. ไตรรตัน์ ทองโปร่ง กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ   

อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 20180 

367 พญ. รติรตัน์ สามล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค ์ 60000 

368 พญ. สุมนา มสัอดีู ภาควชิาจลุทรรศนศาสตร ์คณะเทคนิคการแพทย ์บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

369 นพ. ธวชัชยั พงศพ์ฤฒิพนัธ ์  

370 พญ. พิมพฒันา รุ่งแกว้ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุราษ์ธานี  

371 นพ. ศราวุธ คงการคา้ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50200 

372 พญ. สุนิดา ร้ิวสุวรรณ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

373 นพ. ชวบูลย ์เดชสุขมุ สาขาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ต.สุรนารี อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000 

374 นพ. อนุพงษ ์นิติเรืองจรสั ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

จ.สงขลา 90110 

375 นพ. ทศนัย พิพฒัน์โชติธรรม สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

คลองหลวง ปทุมธานี  10120 
  



30 th RCPath Thailand Annual Meeting   February 27 th – March 1 st, 2019 

94 

หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

376 นพ. ธีรวิทย ์  จรูญรงัษี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร ์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพฯ 10250 

377 นพ. นภดล นพคุณ บา้นเลขท่ี 18 ซอย17 หมู่บา้นเสรี แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร  10250 

378 นพ. ศุภกิจ วฒันศิลปปรีชา แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองราช  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  

จ.ราชบุรี 70000 

379 นพ. นิติกร โปริสวาณิชย ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

380 ร.ท. หริรกัษ์  วานม่วง กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ  

กรุงเทพฯ 10220 

381 นพ. กรณัย ์ พรหมมี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบรศ  อ.เมือง  

จ.ปราจีนบุรี 25000 

382 นพ. กษิพจน์  ก.ศรีสุวรรณ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000 

383 พญ. พธู  ตณัฑไ์พโรจน์ ภาควชิาสูติศาสตร-์นารีเวชศาสตร ์  

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กรุงเทพ 10330 

384 พญ. ประภสัสร  วิบลูยจ์กัร ์ ภาควชิาปรสิตวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ม.มหิดล แขวงราชเทว ี  

เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400 

385 พ.ท. กลัตงัต ์ สตัยสุนทร กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎ  

เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400 

386 ร.ต.อ. เอกสิทธ์ิ  หงสแ์กว้ โรงพยาบาลดารารศัมี สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 

387 นพ. อนพชั   สรรพาวตัร ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั    

เขตปทุมวนั  กรุงเทพ 10330 

388 นพ. อดิศร   บุณนาค  กลุ่มงานพยาธิวิทยา  รพ.อุตรดิตถ ์ถนนเจษฎาบดินทร ์เขตเมือง  

อุตรดิตถ ์53000 

389 นพ. คมกริช  จา่งแกว้ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ  10700 

390 พญ. ภคัภิญญา  แจง้เจ็ดร้ิว  

391 นพ. ถิรพล  บุญญาอรุณเนตร ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  บางกอกน้อย  

กรุงเทพฯ  10700 

392 พญ. ดวงสมร  ตั้งศีลสตัย ์ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700 

393 พญ. อุไรวรรณ  เวชวิบลูยส์ม รพ.พญาไท 2 เลขท่ี 943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   

กรุงเทพฯ  10400 

394 พญ. สมหมาย  จริยสมบูรณ ์ กลุ่มงายพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง  

จ.ราชบุรี  70000 

395 พญ. ปิยรตัน์   จรีะวงศพ์านิช ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
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396 นพ. ทรงเกียรติ  สุวรรณศิริกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

397 นพ. จกัรพนัธ ์  บุญมี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศูนยร์ะยอง  ต.ท่าประดู่  

อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

398 นพ. ธีรยสถ ์ นิมมานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา   

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพฯ  10400 

399 นพ. เสถียร  สุขพณิชนันท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล   

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700 

400 พญ. จินตนา   พวัไพโรจน์ หน่วยคลงัเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 

401 นพ. ศิโรฒ  น้อยวนั กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี  ต.หน้าเมือง  

อ.เมือง จ.ราชบุรี   70000 

402 พญ. นิสารตัน์  ธนารกัษ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยากายวิภาค  

วิทยาลยัแพทยศาสตรก์รุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กทม 10300 

403 พญ. จิตสุภา  ตรีทิพยส์ถิตย ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

404 พญ. คณาพร  ปราชญนิ์วฒัน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย 

กรุงเทพ 10700 

405 พญ. สุชานันท ์ หาญอมรรุ่งเรือง ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

406 พญ. อุษณีย ์ นาคพงษ ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มหาราชนครราชสีมา  อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000 

407 นพ. วุฒิไกร สิริชยัเวชกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มหาราชนครราชสีมา  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000 

408 นพ. ปิติพฒัก ์ ชาํนาญเวช  ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฏเกลา้  กรุงเทพฯ 10400 

409 นพ. พีรยุทธ  เฟ้ืองฟุ้ง ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล   

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700 

410 นพ. ศรณัย ู นาครงัษี ภาควชิาพยาธิวิทยา  โรงพยาบาลราชวถีิ เลขท่ี 2 ถ.พญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

411 พญ. วนัวสิาข ์ หิมะคุณ ภาควชิาพยาธิวิทยา-นิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ปทุมธานี  12120 

412 พญ. จุฬาพรรณ  อิ้ งจะนิล ภาควชิาจลุชีวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 

413 นพ. วิจารณ ์  วชิรวงศากร ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

414 พญ. ขวญัอนงค ์อรรถเกตุถาวร ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช กรุงเทพฯ 10300 

415 นพ. คงปภพ  ปัญญา สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  เขตพญาไท  

กรุงเทพ 10400 
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416 นพ. อรรณพ  นาคะปัท กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.พุทธชินราช  ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก 65000 

417 นพ. ณฐัชาติ บุญลอ้ม กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

จ.ภูเก็ต 83000 

418 นพ. ยิง่ยง  ชินธรรมมิตร ์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700 

419 นพ. ธนิยะ  ศรีจรุณรตัน์ หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี  

กรุงเทพ 10210 

420 พญ. กฤติกา  โคตรทอง ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300 

421 พญ. พิมพิณ  อินเจริญ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี  

กทม. 10400 

422 นพ. วิธู  พฤกษนันต ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

423 นพ. อาจรบ  คูหาภินันทน์ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กทม.  10700 

424 พญ. ผิวพรรณ   มาลีวงศ ์ ภาควชิาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น 40002 

425 นพ. สุรพงศ ์  ส่อเจริญ 99 ม.8 ถ.ปฏพินัธ์ิ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต 83000 

426 พญ. แสงระวี  วงศพ์ุฒ หน่วยงานนิติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลแพร่ เลขท่ี 144 ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.แพร่ 54000 

427 พญ. ไปรยา  รุจิโรจน์จินดากุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  

จ.สงขลา 90110 

428 พญ. ไปรยาภคั  สกุลวทญั� ู ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300 

429 นพ. กรุณยพ์งษ ์ เอี่ยมเพ็ญแข ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

กรุงเทพฯ 10330 

430 นพ. คงศกัด์ิ  โล่หอ์ร่ามทวีทอง ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300 

431 นพ. คณิต  ริสุขมุาล ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

432 พญ. จตุพร  ครองวรกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดีราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

433 พญ. ชญานิศวร ์เลิศหิรญัธนะ

โชค 

204 ซอยรตันาธิเบศร ์28 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี  

434 พญ. ชลาลยั  ล้ิมสินธะโรภาส ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

435 นพ. ชชัวาล  นาคะเกศ โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 2   ถนน ราชวิถี  แขวง ทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ   10400 
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436 พญ. ชุติมา  ชวานิสกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมิ

นทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 

437 นพ. ณปกรณ ์ แสงฉาย  

438 นพ. ตน้ตนัย  นําเบญจพล กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เขตราชเทว ี  

กรุงเทพฯ 10400 

439 นพ. ทกัษะ  ลือศิริพนัธุ ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์54 หมู่ 4 ถนนวิภาวดี รงัสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง  

เขตหลกัส่ี กทม 10210 

440 พญ. ธีรดา  ดรุณธรรม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

441 พญ. นงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 12120 

442 นพ. นพพร  สตับงกช กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

443 นพ. ปัณณทตั  วริากรชยะกูร  20/44 ถ.บริรกัษ์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง  

จ.สงขลา 90000 

444 พญ. ประวีนวรรณ  ทัง่ทอง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี  เลขท่ี 2  ถนน พญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

445 นพ. ปิติ  อึ้ งอารียว์ิทยา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

446 พญ. ปุยเมฆ  เกษมถาวรศิลป์ โรงพยาบาลนครพิงค ์159 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180 

447 พญ. ศิโรรตัน์  นาคฉํา่ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยันเรศวร 

448 นพ. พรพรต   ล้ิมประเสริฐ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

449 พญ. พชัราภรณ ์ ประมวลพิมพ ์ โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่ 294/1 ถนนพระราม 1  

เขตปทุมวนั กทม.  10300 

450 พญ. ลลิตา  นรเศรษฐธาดา ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

451 นพ. วรภพ  สุทธิวาทนฤพุฒิ สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

จ.ปทุมธานี 12120 

452 นพ. วิศาล  วรสุวรรณรกัษ ์ หน่วยนิติเวชศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

453 นพ. วิสุทธ์ิ  ชะริโต หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลชลบุรี เลขท่ี 69 หมู่ 2 ถ.สุขมุวิท ต.บา้นสวน  

อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000 

454 นพ. ศราวุฒิ  สุจริตธรรม สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี กรุงเทพฯ 10210 

455 นพ. ศกัดา  สถิรเรืองชยั  

456 พญ. ศิริพร  เอง้ฉว้น กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ  

กรุงเทพฯ 10220 

457  พญ. สินิจธร  รุจริะบรรเจิด จกัรีนฤบดินทร ์
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458 นพ. สุพฒัน์  ชาํนาญชานันท ์ หน่วยวิจยัโรคติดเช้ือทางคลินิก คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น  

มหาวิทยาลยัมหิดล  กรุงเทพฯ 10400 

459 พญ. สุวพรี ์ วชัรหิรญั กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลสุรินทร ์ 68 ถ.หลกัเมือง  

อ.เมือง จ.สุรินทร ์32000 

460 นพ. อดิศกัด์ิ  ตนัติวรวิทย ์ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

461 นพ. อนุชิต  บรูณถาวรสม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

462 พญ. อภิสรา  กูลวงศธ์นโรจน์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสมุทรสงคราม 

463 พญ. อาภา  พรเพชรประชา กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ   

กรุงเทพฯ 10220 

464 นพ. เทพอุทิศ  กั้วสิทธ์ิ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.มหาสารคาม 44000 

465 พญ. บุษฎ ี ประทุมวินิจ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กทม.  10700 

466 นพ. คมสนัต ์ วรรณไสย ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

467 นพ. กิติกร  วชิยัเรืองธรรม ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300 

468 พญ. วรทัพร  สิทธิจรูญ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  

อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 21620 

469 นพ. จตุวิทย ์ หอวรรณภากร ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร   

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

470 นพ. สุวิทย ์ เรืองกิตติสกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

471 นพ. ชยัรตัน์  มานะเสถียรกิจ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กทม.  10700 

472 นพ. การนัต ์ ไพสุขศานติวฒันา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

473 นพ. เฉลิมภกัด์ิ  ศุภคติธรรม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช กรุงเทพ 10300 

474 พญ. ชนัดดา  ออ่นชอ้ยสกุล 34/6 ถ.เอื้ ออารีย ์ต.กุตป่อง อ.เมือง  

จ.เลย 42000 

475 นพ. ทศพล  มีน่วม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยันเรศวร  

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

476 พญ. ทิพย ์ พงศสุ์วารียกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

477 นพ. เทอดเกียรติ  ตรงวงศา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวโิรฒ   

อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 21620 

  



30 th RCPath Thailand Annual Meeting   February 27 th – March 1 st, 2019 

99 

หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

478 นพ. ธนิน  ฐิติพรรณกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม  

จ.มหาสารคาม  44000 

479 พญ. นทีพร  กอบพึ่งตน กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

480 นพ. นพพร  จึงพชิาญวณิชย ์ โรงพยาบาลนครพิงค ์159 หมู่ 10 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180 

481 พญ. นลิน  ลีลาเธียร  

482 นพ. บดินทร ์ ผดุงสตัย ์ โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

483 พญ. ปฏมิา  บุญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

484 พญ. ปรีชญา  วงษ์กระจา่ง ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

485 พญ. พสุพร  โพธ์ิเงินนาค ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เขตราชเทวี กรุงเทพ10400 

486 พญ. มนัสนันท ์ รวสุีนทรเกียรติ ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวโิรฒ   

อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 21620 

487 นพ. มนูธรรม  มานวธงชยั ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300 

488 นพ. ราชิต  เทอดสุวรรณ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี กรุงเทพฯ 10210 

489 ร.อ. วิทวสั  จนัทน์คราญ  

490 นพ. วสกร  บุณยโยธิน รพ.เจริญกรุงประชารกัษ ์

491 นพ. สุริยา  ผ่องสวสัด์ิ รพ.ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

จ.นครนายก 26120 

492 พญ. นันทนา  ชุมช่วย ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มศว. 

493 นพ. วุฒิพนัธุ ์ นภาพงษ ์  

494 นพ. อภิรมย ์ วงศส์กุลยานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

495 นพ. อรรถสิทธ์ิ  ดุลอาํนวย 5/103 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์ขว.ลาดยาว ข.จตุจกัร  

กทม.10900 

496 นพ. องักูร  แก่นจาํปา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ต.เมืองให ้ 

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

497 นพ. อุฬาร  สวนขวญั โรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง  

จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

498 พญ. ปรียาพรรณ  เพชรปราณี สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี กรุงเทพฯ 10210 

499 พญ. ภทัรวดี  ดวงจกัร ณ อยุธยา  
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500 นพ. วสุรฐั  สุเมธาพนัธ ์ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรฐัประศาสนภกัดี  กรุงเทพฯ 10210 

501 พญ. สิรอยัยก์ร   น้าสุนีย ์ 828 ประชาอุทิศ 23  หว้ยขวาง สามเสนนอก  

กรุงเทพ 10310 

502 พญ. สุธิดา  บชิูตรตันคุณ กลุ่มงานนิติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลสุราษฏรธ์านี 

503 นพ. สมชาย  เยน็ประเสริฐ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 

504 นพ. วีระศกัด์ิ  จรสัชยัศรี สาขานิติเวชศาสตร ์ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ  

คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรว์ิโรฒ  

505 พญ. นิจชา  รุทธพชิยัรกัษ ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ 

506 ร.อ. พงษ์สิทธ์ิ  ชะนะภยั กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  

ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ ราชเทวี กรุงเทพ 10400 

507 พญ. วิริยา  พิพฒัน์สกุลโรจน์ ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เขตราชเทวี  กรุงเทพ  14000 

508 นพ. ถกล  เจริญศิริสุทธิกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

509 ร.อ. มงคล  เจริญพิทกัษช์ยั ภาควชิาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพฯ 10400 

510 พญ. ธรินธร  จนัทรส์รูย ์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

511 พญ. ศรีสกุล ศรีกมล   คู

ประเสริฐยิง่ 

โรงพยาบาลมะเร็งลาํปาง ถ.ลาํปาง-เชียงราย ต.พิชยั อ.เมือง  

จ.ลาํปาง 52000 

512 พญ. วิภาว ี คลา้ยสุบรรณ ภาควชิาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี    

เขตราชเทวี  กรุงเทพ  14000 

513 พญ. เมทินี  เลิศรตันสกุลชยั ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กทม. 10700 

514 นพ. นเรศ  สาวะจนัทร ์ ท่ีอยูบ่า้น 

515 พญ. ม่ิงขวญั  ทิพยวงศ ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพ-ภูเก็ต 

516 พญ. ธญัญาณ ์ รอดกนก หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลนครพงิค ์ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180 

517 นพ. ฉตัรชยั  ธรรมวงศส์กุล สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

จ.ปทุมธานี 10120 

518 นพ. สกัการ  สงัฆมานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

519 พญ. ณีรนุช  ไชยเวช  

520 นพ. ยุตติ  อมรเลิศวฒันา โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยปั์ญญาทภิกข ุชลประทาน  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์โิรฒ นนทบุรี 

521 นพ. กรวิก  มิศิลปวิกกยั ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
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522 พญ. บุณฑริกา  จุนถาวร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลนครปฐม  อ.เมือง   

จ.นครปฐม  73000 

523 พญ. สุชานัน  รตันสาลี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค ์ อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180 

524 นพ. อนณ  ปัญโญใหญ่ งานนิติเวช กลุ่มงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา   

ต.บา้นต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

525 พญ. ศรีวิไล  ตนัประเสริฐ ศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย เขตปทุมวนั กรุงทพฯ 10330 

526 นพ. ณรงคช์ยั  ธีรยาธนกูล หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210 

527 นพ. ศกัดา วราอศัวปติ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

528 พญ. ปารมี  ทองสุกใส ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

529 พญ. รมัยช์วลั  ศรีประสิทธ์ิ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค ์ อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180 

530 นพ. เทวินทร ์ อติกานตกุ์ล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี   

จ.ชลบุรี 20110 

531 นพ. คณุตม ์ จารุธรรมโสภณ ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศ์าสตร ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ จ.สงขลา 90110 

532 นพ. นิพนธ ์ไชยสุริยา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

533 พญ. สญาณญั  เชาวน์ศิลป์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค ์ 

159 หมู่ 10 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 

534 นพ. จิตชยั  ขยนัการนาว ี ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

535 พญ. ศิริรตัน์  แกว้ไชย กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี อาํเภอเมืองอุดรธานี  

อุดรธานี 41000 

536 นพ. ประณิธาน  รตันสาลี กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลศูนยล์าํปาง ถ.ลาํปาง-เชียงราย ต.พิชยั  

อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000 

537 พญ. วรมน  บุ่งสุด โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  

จงัหวดัขอนแก่น 40000 

538 พญ. วิภาพชัร วิกก้ี  เฉลิมวยั ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700 

539 นพ. นิติ  แตงตาด โรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง  

จงัหวดันครปฐม 73000 

540 นพ. วสนัต ์ ยศชยั 49/49 ธนาทรคอนโด ซ.จรญัสนิทวงศ ์40  แขวงบางยีข่นั  

เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

541 นพ. พฤพงศ ์ มกรเสน กลุ่มงานนิติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลพระปกเกลา้ อ.เมือง  

จ.จนัทบุรี 22000 
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542 นพ. กฤติน  มีวุฒิสม หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลระนอง  อาํเภอเมืองระนอง  

ระนอง 85000 

543 นพ. อภินันท ์ ตั้งเสริมกิจสกุล สาขาวชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ปทุมธานี  12121 

544 พญ. ศิวพร  กณัวเศรษฐ  

545 พญ. จนัทนา  ผลประเสริฐ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์สงักดัสภากาชาดไทย   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

546 นพ. ชยั  อริยศรีวฒันา ภาควชิาสูติศาสตร-์นารีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  10330 

547 พญ. กุลธิดา  หวงัสนัติ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ 

อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 

548 พญ. ปิยะฉตัร  ศรีมนัตะ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

549 นพ. เจตวรรณ  ศิริอกัษร ภาควชิาเวชศาสตรช์นัสูตร คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

550 พญ. ปรารถนา  จิรวีรกูล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลลาํปาง  อ.เมือง  

จ.ลาํปาง 52000 

551 นพ. คมกฤต  เรืองฤทธ์ิชาญกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330 

552 นพ. ธวชัชยั  มัน่อํา่ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม 

553 นพ. คทาวธุ  สนิทธางกูร คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 

554 นพ. ธนาณติั  สืบวงศนิ์รตัน์ 51 หมู่ 9 ต.ซงัตะกู อ.บางมลูนาก  

จ.พิจิตร 60210 

555 นพ. รกัษชยั   นาทองไชย สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม 

556 นพ. ชินวุฒิ  สุริยนเปล่งแสง ภาควชิากายวิภาคศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์วิทยาเขตพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

557 นพ. ตวงธรรม  เอนกภูริธนัง  

558 พญ. พุทธชาติ  มีสงัข ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

559 นพ. ปนิษฐ ์ กรอบทอง กลุ่มงานนิติเวชศาสตร ์วชิระ ภูเก็ต 

560 พญ. เฟิรน์  ชาญดว้ยวิทย ์ สถาบนัพยาธิวิทยา (ภายในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร  10400 

561 นพ. ชีพ  เจริญลาภ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  

จ.สงขลา  90110 

562 พญ. พรรณดี  วฒันบุญยงเจริญ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

563 พญ. ณฏัฐก์ฤตา  โพธิพรธวฒัน์ ภาควชิาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กรุงเทพฯ  10330 

564 นพ. พิชญกิ์ตก ์ เกา้เอี้ ยน แผนกนิติเวช กองอุบติัเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

565 นพ. ปัญจวิธ  วุฒิพานิช กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
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566 นพ. ภาณุวฒัน์   ชุติวงศ ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

กรุงเทพฯ 10330 

567 นพ. พรชยั สุธีรคุณ สถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

568 นพ. ณฐั ตนัศรีสวสัด์ิ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

569 นพ. มาโนช โชคแจ่มใส ภาควชิานิติเวชศาสตร ์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50200 

570 พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล สาํนักงานคณบดี อ.เพชรรตัน์ ชั้น18 คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล  

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  

571 ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ภาควชิาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

572 พญ. อภิญญา โชติญาโน ภาควชิาพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น อ.เมือง  

ขอนแก่น 40000 

573 พญ. ชลิตา ชุมยวง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

574 นพ. สดุดี ลาภกระจา่ง กลุ่มงานนิติเวชศาสตรฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลชยันาทนเรนธร อ.เมือง  

จ.ชยันาท 17000 

575 นพ. สุรศกัด์ิ วิจิตรพงศจ์ินดา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

576 นพ. เจน  มโนนุกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ10700 

577 นพ. สุธญัญ ศรีแสงแกว้  

578 นพ. ชรินทร ์   ยาอินทร ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 

579 พญ. กอบกุล อุณหโชค ภาควชิาอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เขตราชเทว ี  

กรุงเทพฯ 10400 

580 พญ. เมริษา  กลา้หาญ  

581 นพ. กิตติศกัด์ิ  วงศจ์นัทรส์ม กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎ   

กรุงเทพ 10400 

582 นพ. สิริเทพ  ปล้ืมวรสวสัด์ิ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400 

583 พญ. ทิพยไ์พลิน ผินจิรพงศ ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปทุมธานี  

584 นพ. ณฤทธี  สุกไสว ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

585 พญ. นพวรรณ  โชติกะวิเชียร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 10400 

586 นพ. สิทธิพงษ ์ วงัสะวิบูลย ์ สถาบนัพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทว ี  

กรุงเทพ 10400 
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587 พญ. เถามณี  รวยสูงเนิน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 269 ต.ตลาด  

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 40000 

588 พญ. ชุติกา ศรีสุทธิยากร ภาควชิาอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ เขตราชเทว ี  

กรุงเทพฯ 10400 

589 พญ. สิริไพลิน ศิริวสุนธรา สถาบนัพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทว ี  

กรุงเทพ  10400 

590 นพ. ธีรภทัร  ไทยภทัรพงศ ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลระยอง  เลขท่ี 138 ถ.สุขมุวิท ต.ท่าประดู่  

อ.เมือง จ.ระยอง  21000 

591 พญ. เงินตรา  ทนัธรานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย  

กรุงเทพ 10700 

592 นพ. สุรศกัด์ิ  ร่ืนสุข กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลราชบุรี 85/1  ถ.สมบุรณกุ์ล ต.หน้าเมือง  

อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 

593 พญ. เพ็ญวดี พฒันปรีชากุล ภาควชิาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

594 นพ. ณฐัวุฒิ  โยธินอปุไมย สถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

595 นพ. ภานพ ล่ิมลญัจกร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกลาง 

596 นพ. วิทู  กลบัทว ี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด  

597 นพ. บูชิต ธีรศานติพงศ ์ กลุ่มงานพยาธิ โรงพยาบาลพทัลุง 

598 พญ. พสธร  โพธิวงศาจารย ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ10400 

599 พญ. เลอลกัษณ ์ ศกัดาปรีชา หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ สาํนักงานแพทยใ์หญ่ 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

600 พญ. ณฐัพร  เลาหโรจนวงศา กองพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวทิยา  ศูนยอ์าํนวยการแพทยพ์ระมงกุฎ    

กรุงเทพ 10400 

601 นพ. ชยัพร  วิโรจน์แสงอรุณ ภาควชิาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  

ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พษิณุโลก 65000 

602 นพ. ชยัวชัร ์ อภิวาทนสิริ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

603 นพ. กอเทพ  เทพสิทธา สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม 

604 นพ. คเณศ  กาญจนประดิษฐ ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

605 พญ. สลิล  ศิริอุดมภาส รพ.มหาวชิราลงกรณ ์ธญับุรี 139 รงัสิต-นครนายก อาํเภอธญับุรี  

จงัหวดัปทุมธานี 12110 

606 นพ. วาทิตต ์รุจิราวรรณ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรท์รวโิรฒ    

เขตองครกัษ์ นครนายก 76170 

607 นพ. ไตยฤทธ์ิ   เตมหิวงศ ์ สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม 

608 นพ. สมิทธ์ิ  ศรีสนธิ หน่วยนิติเวช คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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609 นพ. อานนท ์จาํลองกุล สาํนักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง  

จ. เชียงราย 57100 

610 พญ. จินตนา วงัสถิตธรรม 110/247 ม.7 ตลาดบางระกาํ ต.บางระกาํ อ.บางระกาํ 

จ.พิษณุโลก 65140  

611 พญ. ปานหทยั หุตะจฑูะ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพงังา 

612 นพ. สกุล สนัติสุขวงศโ์ชติ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

613 พญ. กตญั� ู สวา่งศรี ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

614 นพ. ภูศิษฏ ์เรืองวาณิชยกุล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลยันเรศวร 

615 พญ. ศิรประภา สมิทธิฐิติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี 

616 นพ. วิษณุ โรจน์ตนัติกาญ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

617 นพ. สินธุธ์วชั หวงัศิริเจริญ  

618 พญ. วิรชัญา ล้ิมกิติศุภสิน กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์

619 นพ. จีรสิทธ์ิ สุรินทรส์ภานนท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

620 พญ. อรณฐั  คมขาํ    กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

621 พญ. เพื่อนพร หลกัเขต รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค ์

622 พญ. ศศิธร วชัรเดชวิทยา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น  40002 

623 นพ. ชินดล วานิชพงษ์พนัธุ ์ ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

624 นพ. ณฐัพงษ ์ตุลาพนัธุ ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์

625 นพ. กมลพนัธ ์  ล่ิมเล็ก ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 

626 พญ. วชัรีพร พลงัมนตทิ์พย ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

627 พญ. รชักร อนันตภ์าดา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

628 นพ. ประกาศิต  เสง่ียมวบิูล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

629 พญ. ภทัราภรณ ์ ศรีวิเชียร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสระบุรี 

630 นพ. เดชดนัย   วรรณพงษ ์  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลบุรีรมัย ์

631 พญ. ปิยะธิดา ประกอบศรีกุล กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

632 นพ. ณฐัพงศ ์กิตติโสภณพนัธุ ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลตาํรวจ 

633 นพ. อธิคม  ใจกลา้ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสุรินทร ์ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.สุรินทร ์32000 

634 นพ. ศุภกร ปิยะอศิรากุล กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ  

เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 

635 พญ. ศุทธินี คิดสุข กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสุรินทร ์ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.สุรินทร ์32000 
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636 พญ. วิลาสินี  ฤกษ์พชิยัสุทธ์ิ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

637 พญ. วนิดา ผาตาล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี 

638 นพ. กฤษฏ ์สุวรรณภูมิ กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์

639 พญ. ณฐิัติยา  เตียวตระกูล ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

640 พญ. สุธินี  รตันิน ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

641 นพ. เจตน์  วิทิตสุวรรณกุล ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

642 พญ. ธนัยาสิริ จินดายก ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

643 พญ ศิรินทร ์ บุษยามานนท ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ 

ศรีนครินทรว์โิรฒประสานมิตร 

644 พญ. สุวรรณี  ตรีทิพยส์ถิตย ์  

645 นพ. สุพจน์  พวงลาํใย กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลชลบุรี  ต.บา้นสวน อ.เมือง  

จ.ชลบุรี 20000 

646 นพ. ปิยะ  ดรุงคเดช กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลลาํพนู 177 ถนนจามาเทวี ตาํบลตน้ชง  

อ.เมือง จ.ลาํพนู 51000 

647 พญ. วีรินทร ์วงศอ์าภาเนาวรตัน์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล  

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

648 พญ. ว่านป่า  กิณเรศ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.เจา้พระยายมราช 

649 นพ. ผดุงพงษ ์ แสนทวีสุข กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศรีษะเกษ 

650 พญ. ภีรฌา  ศรนุวตัร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลบุรีรมัย ์

651 นพ. ธีรพงศ ์ หล่ิววรกูล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระป่ินเกลา้ 

652 พญ. ณฏัฐิินี  เจริญ 100/3 อาคารเซน้ทรลัพารค์ ถนนกาญจนวนิช ตาํบลคอหงส ์ 

อาํเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 

653 นพ. ณิกษ  คูณาภินันท ์ ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

654 พญ ภคัคป์ภสั  วรชัตญ์ารมย ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50200 

655 นพ. จีรวฒัน์  ช่วยแกว้ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลชลบุรี อาํเภอเมือง   

จงัหวดัชลบุรี  20000 

656 พญ. ณฐารตัน์  ไขแสง กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

657 พญ นรินทร ์ คงเจริญสุข ภาควชิาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี แขวงพญาไท เขตราชเทวี  

กทม. 10400 

658 พญ ต่วนซีตา  หะมะ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศูนยย์ะลา 

659 นพ. ปฐมฤกษ ์ หาญญานันท ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

660 นพ. ปรเมศวร ์ ขอขจายเกียรติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด 

661 นพ. ปรตัถ ์ ถิราติ ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

662 นพ. ธีรสิทธิ  ไวยนันท ์ กลุ่มพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวถีิ 
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663 พญ. สาธิมา  ไหลเวชพิทยา ภาควชิาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล   

บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700 

664 พญ. พิมพชัรินทร ์ วิสมล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

665 พญ ณิชธิดา  ตั้งนันทชยั ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

666 พญ พชัราภรณ ์ เจียงจริยานนท ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลบุรีรมัย ์

667 นพ. อติศกัด์ิ  เจียรนัยกุลวานิช ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี   

กรุงเทพฯ 10400 

668 พญ. กวีกรอง  สุขะกูล โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 2  ถนนราชวถีิ  แขวงทุ่งพญาไท   

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 

669 พญ. ชุติมา  ป่ินนาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี 

670 นพ. พลัลภ  จกัรวิทยธ์าํรง หน่วยตจพยาธิวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์

671 นพ. ธณาวุฒิ  โยธะการี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 

672 นพ. กุลเชษฐ ์ ววิฒัน์วรายศ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

673 นพ. ภูวดล  เวชวิทยาขลงั ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลบัสงขลานครินทร ์

674 พญ. สุพิชญา  อู๋ทรพัย ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์

675 นพ. ชยนน  ปริปุญโนชยั กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลชลบุรี อาํเภอเมือง   

จงัหวดัชลบุรี  20000 

676 พญ. ชญานิษฐ ์ จาํเนียรสุข กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

677 นพ. สุพพตั บุญสุข กลุ่มงานนิติเวชศาสตร ์โรงพยาบาลสุรินทร ์

678 พญ. มนัสพร  สถิตยเ์สถียร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี   

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

679 พญ. วรรวิษา นิลทพั กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ ์

680 พญ. นรี พฤฒิคามภีร ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

681 พญ.  ทิตพร  นพมณีไพศาล ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330 

682 พญ. ม่ิงขวญั เตชะวณิช สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย ์ 

683 พญ ณฐันี ธรรมบาํรุง  

684 พญ ณภาภชั  กิตติพรเพรชดี  

685 นพ. วาโย อศัวรุ่งเรือง  

686 พญ ฑิฆมัพร  จิตรพสุธรรม ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

687 นพ. สุนนท ์ ศรีภิรมย ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลบุรีรมัย ์ถนนหน้าสถานีรถไฟ อาํเภอเมือง  

จงัหวดับุรีรมัย ์31000 

688 นพ. สุพชัร ์ กอกิตรตันกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช  
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หมายเลข

สมาชิก 
คาํนาํ ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ 

689 นพ. ระวีวชัร ์ บรรณารกัษณ์า กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตาํรวจ 

690 นพ. เปศล  โกศลัลกูฏ  

691 นพ. ชยัธวชั  หาญคุณากร ภาควชิานิติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

692 พญ. จิราพร  สิทธิถาวร คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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รายช่ือผูส้นบัสนุน 
 

ผูส้นบัสนุนหลกั 

1. โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2. เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ผูส้นบัสนุนช่วง Pre Lunch  

1. แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส จาํกดั 

2. แอมเจน (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. แรพพอท จาํกดั 

4. โรช ไดแอกโนสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ผูแ้สดงสินคา้ 

1. ทรานสเ์มดิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

2. แรพพอท จาํกดั 

3. ไอเมด ลาบอราทอร่ี จาํกดั 

4. พยาธิภณัฑอิ์นเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

5. ชบัป์ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์

6. เคโมไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

7. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เมดิแคร ์ซพัพลาย 

8. ซิสเม็กซ ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

9. สเปซเมด จาํกดั 

10. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ ์ จาํกดั 

11. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จาํกดั 

12. ฮีสโตเซ็นเตอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

13. บีเจเอช เมดิคอล  จาํกดั 

14. รชัมอร ์พรีซิชัน่ จาํกดั 

15. กาญจนดิษฐ ์ 

16. ธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

17. เอสโคไลฟ์ไซเอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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