
1 พญ. นวรัตน์ ณ สงขลา 24/1  ถนนพระราม6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
2 นพ. ทวีพันธ์ ตัณฑจ ารูญ 1/40 ซอยลานนาวิลล่า หมู่ 2 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50320
3 พ.อ.หญิง นันทา รอดวรรณะ 152 ซอยพิบูลวัฒนา 2  ถนนพระราม6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
4 พล.ต. ภิญโญ ศิริยะพันธ์ 16 ช านาญอักษร พหลโยธิน9 กรุงเทพมหานคร  10400
5 นพ. ส ารวย ช่วงโชติ 165 หมู่บ้านมิตรภาพ อ่อนนุช44 ถ.สุขุมวิท77 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250
6 นพ. วิจิตร บุญพรรคนาวิก โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
7 นพ. สว่าง  เช้ือหิรัญ 224/1 หมู่ท่ี 1 ซ.เพชรเกษม 42  บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  10160
8 นพ. สุขุม  บุญยะรัตเวช ไม่ทราบท่ีอยู่
9 พญ. อิตถี  ชนไมตรี ไม่ทราบท่ีอยู่
10 นพ. ประวัติ  นิธิยานันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพญาไท กรุงเทพ  10400
11 นพ. พินัย มะโนทัย ไม่ทราบท่ีอยู่
12 นพ. ด ารงค์ พันธุมโกศล ไม่ทราบท่ีอยู่
13 นพ. เบญจะ เพชรคล้าย ถึงแก่กรรม
14 พญ. พิมล เช่ียวศิลป์ 1004/119 ซ.ประชาช่ืน30 ถ.ประชาช่ืน เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  10800
15 นพ. วีรชัย วุฒิกรสมบัติกุล  โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ 492/1 ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
16 นพ. ชาติ พิชญางกูร 282 ซ.สันติบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุรจักร กรุงเทพมหานคร  10900
17 นพ. สน่ัน รังรักษ์ศิริวร ท่ีอยู่บ้าน
18 นพ. ทรงฉัตร โตษยานนท์ 53/26 หมู่บ้านกฤษดานคร ถ.แจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
19 พตอ. ทัศนะ สุวรรณจูฑะ 8 ซอยเกษมโสภณ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10330
20 นพ. แมน อิงคตานุวัฒน์ 53/5 สุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) พระโขนง กรุงเทพฯ 10250
21 นพ. วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ 102/203 หมู่บ้านลัดดารมย์  ถ.รัตนาธิเบศน์ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี   11000
22 นพ. วรนิต์ิ คงมีผล 68/5 ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310
23 นพ. สมชาย ผลเอ่ียมเอก ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
24 พญ. ปล้ืมจิตต์ ชินวงศ์ 90/120 หมู่บ้านศิลาพรวิลล์ ถนนญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
25 นพ. สมศักด์ิ ผู้มีชัยวงศ์ 24/10 ซอยชัยพฤกษ์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร   10110
26 พญ. ปราณี เจริญขวัญ 22 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 7 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
27 พญ. วิจิตรา เหมศรีชาติ ถึงแก่กรรม
28 พญ. อรุณลักษณ์ โคมินทร์ ถึงแก่กรรม
29 พญ. ดุษฎี วรอุไร 8 สุขุมวิท 101 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10250
30 พญ. กัลยา ผลากรกุล 97/2 ซอยอรรถวิมล ถนนราชปรารภ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
31 พญ. ศรีสมบูรณ์ อินทรวสุ ไม่ทราบท่ีอยู่
32 พญ. รัตนาวลี กะลัมพะเหติ 422/3 ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  10600
33 นพ. สุชาติ พุทธิเจริญรัตน์ เลขท่ี 126 สวนเอ้ืองเงิน  หมู่ 7  ต.น้ าแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 
34 นพ. โชติ ธีตรานนท์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
35 พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
36 นพ. ก าธร ธรรมประเสริฐ กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ 
37 พญ. สง่า กปิลกาญจน์ 3 ซอย 1 ถนนสะเดา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000
38 นพ. ปานเทพ สุทธินนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
39 พล.อ.นพ. กอบเกียรติ หาญสมบูรณ์ 426/36 ซอยทวีธาภิเศก ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10600
40 นอ.ญ. สุขจี เจนภูมิศาสตร์ 156 ซอย 42 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  10310
41 พญ. พูนศิริ สีนะวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
42 นพ. สมพงษ์ ศรีอ าไพ 158 ซอยกิตติชัย ถ.บางกอกน้อย-ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10700
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43 นพ. สมนึก เจษฎาภัทรกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนมิวนทร์ทราธิราช  กรุงเทพ 
44 นพ. วิสิทธ์ิ อวิรุทธ์นันท์ ไม่ทราบท่ีอยู่
45 พญ. ยุวดี เล่ียวไพรัตน์ ไม่ทราบท่ีอยู่
46 นพ. ไพศาล ลีละชัยกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400
47 พญ. ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400
48 นพ. วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
49 นพ. นิยม ต่อวงศ์ 52/15(8) ซอย 90 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   10310
50 พอ. ปรีชา มีกังวาล 143 นพรัตน์ 24 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 ถ.นรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
51 นพ. นิพนธ์ จิรุระวงศ์ ถึงแก่กรรม
52 พญ. ภาพิส   เสง่ียมพรพาณิชย์ ไม่ทราบท่ีอยู่
53 นพ. พงษ์พีระ สุวรรณกูล ถึงแก่กรรม
54 นพ. ประสาร จิมากร 89/65 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
55 นพ. บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์ ถึงแก่กรรม
56 พญ. รัตนา ตันตรานนท์ เกษียณ
57 นพ. ภิญโญ ศุษิลวรณ์ ถึงแก่กรรม
58 นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
59 นพ. มโนชญ์ สุวรรณศรี ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
60 พญ. อนงค์ นนทสุต ไม่ทราบท่ีอยู่
61 พล.รต. อนันต์ ต่อประดิษฐ์ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า  เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
62 พตอ. พินิจ สนธยานนท์ 237 ริมคลองมอญ ถนนอิสรภาพ ต าบลวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  10550
63 พตอ. เล้ียง หุยประเสริฐ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
64 พอญ. ศรีพธู   วิทยาสารรณยุต 1256 ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร  10300
65 นอญ. นวลฉวี นิยมเดช 104/165 บูรพา ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  10170
66 พอ. ศรีวัฒนา ชิตช่าง 63 ซอยราชนัดดา ถนนราชด าเนินกลาง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
67 นพ. นิวัฒน์ จันทรกุล ถึงแก่กรรม
68 นพ. ขจร เชาวนปรีชา 135/8 หมู่ 9 ซอยภาณุรังษี 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย นนทบุรี 11130
69 นพ. ม่ันสิทธ์ิ ศุขอเนก ถึงแก่กรรม
70 นพ. ไพโรจน์   ปาริชาติกานนท์ ถึงแก่กรรม
71 นพ. สมพงศ์ สหพงศ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
72 นพ. ธงธวัช  อนุคระหานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพ  10400
73 พล.อ.ต.นพ. วิชาญ  เป้ียวน่ิม ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   กรุงเทพ 14000
74 พญ. ภาวิณี สุวรรณกูล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
75 นพ. ทวี เลาหพันธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
76 พญ. สุนี เช่ียวชาญไพรศรี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000
77 นพ. นิวัฒน์  มนตรีวสุวัฒน ท่ีอยู่บ้าน
78 พญ. สรรพ์ศรี   เปียวุฒิ 63 เทศบาลรังสรรค์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
79 นพ. วิโรจน์   ไวยวุฒิ ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
80 นพ. สุนทร  ศรมยุรา ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
81 พญ. อนงค์นาฎ ทิมปาวัฒน์ 329 ซอยมีสุวรรณ 3 สุขุมวิท 71 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
82 นพ. นิธิ จงจิตรนันท์  อาคารศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310
83 พญ. ประยงค์ มูลลอย 110/146 ลาดพร้าว ซอย 115 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
84 นพ. สุภรณ์ พงศะบุตร ถึงแก่กรรม
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85 นพ. วีระ กสานติกุล ถึงแก่กรรม
86 นพ. ชัชวาล ธรรมาภรณ์พิลาศ 5 ซอยแยกสามมิตร สุขุมวิท 16  กรุงเทพมหานคร   10110
87 นพ. พงษ์ศักด์ิ วรรณไกรโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330
88 พญ. ประเสริฐศรี ลิมกุล 3 ซอย 8 ถนนเสรี 2 สวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  10250
89 นพ. ประเสริฐ ส าราญเวทย์ 1170 สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10250
90 นพ. สมเนตร บุญพรรคนาวิก ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
91 พญ. สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
92 พญ. เสาวณีย์ เย็นฤดี ไม่ทราบท่ีอยู่
93 นพ. อนันต์ กรลักษณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400
94 นพ. ชิต ภูเก้าล้วน ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   10270
95 พญ. สุภาพร โฆวินทะ 569 ซอยเขมา ถนนพัฒานการ คลองตัน พระโขนง กทม.
96 พญ. เตือนใจ ช่วงสุวนิช ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ   10700
97 นพ. ระพี แม้นโกศล ถึงแก่กรรม
98 พล.อ.ต.นพ. ชวัช ชูธงชาติ 1-2 หมู่ 5 ปากซอยนาเกลือ 7 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150
99 นพ. สัมพันธ์ ณ ถลาง 203/5 หมู่ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000
100 นพ. ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ 375 ซอยวัฒนา ถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  10600
101 นพ. วรชัย ศิริกุลชยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
102 นพ. วิวัฒน์วงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา16/8 ซอยนาคสถาพร 2  ถนนเพชรเกษม หลักสอง เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160
103 พญ. เยาวลักษณ์ บุญปสาท ท่ีอยู่บ้าน
104 พญ. ก่ิงกาญจน์ เลาหทัย ไม่ทราบท่ีอยู่
105 นพ. ธ ารง จิรจริยาเวช ถึงแก่กรรม
106 นพ. มานะ โรจน์วุฒนนท์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
107 นพ. สุชาติ เบญจรัศมีโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
108 นพ. ไพบูลย์ ไพสุนทรสุข ถึงแก่กรรม
109 พญ. พนิดา ชัยเนตร 210/54 เมืองทองนิเวศน์ 2/2 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ  10250
110 นพ. มนัส วงศ์เสง่ียม 256 ซอย รสพ.นิเวศน์ พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  10900
111 พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400
112 นพ. พนัส เฉลิมแสนยากร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400
113 พญ. กัลยา เย็นทรวง 114/2 ซอยสังข์ทอง ถนนพหลโยธิน35 ลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10900
114 พญ. กาญจนา อมรพิเชษฐ์กุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
115 นพ. มานิตย์ เหรียญสุวรรณ 1067 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  10600
116 นพ. อ านาจ กุสลานันท์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
117 นทญ. อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธ์ิ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงทพฯ 10330
118 พท. วิฑูรย์ ศิริพละ 100/89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10900
119 นพ. ยงยุทธ ภู่สว่าง โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตู้ปณ. 56  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
120 พญ. ประภาศรี บุณยะโรจน์ 85/222 เสนานิคม1  ถนนพหลโยธิน จรเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10230
121 พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
122 พญ. เบญจวรรณ รุ่งปิตะรังสี ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
123 พญ. ปราณี สิงห์ประเสริฐ 375 ซอยตากสิน 11 ถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  10600
124 นพ. โชคชัย สิตตะไพโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
125 นพ. รังสรรค์ ปัญญาธัญญะ ถึงแก่กรรม
126 พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 10210
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127 นพ. สุนทร ค าชมนันท์ เกษียณ
128 พญ. พิมพันธ์ุ เลียงพิบูลย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ  10700
129 นพ. สุธี รุจิวณิชย์กุล ท่ีอยู่บ้าน
130 นพ. ส าเริง รัตนระพี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
131 นพ. ชิดพงษ์ ไชยวสุ 70/306  ถนนประชาช่ืน  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
132 นพ. อนุชา พัวไพโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
133 พญ. ศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง 1033 หมู่บ้านกาญเคหะแห่งชาติ  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10700
134 พญ. ภุมรา ตาละลักษมณ์ 120/804 P.S.T.คอนโดวิลล์(ตึก2) ซ.นาคสุวรรณ ถนนนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
135 นพ. ณัฐ ภมรประวัติ ถึงแก่กรรม
136 นพ. วิทย์ มีนะกนิษฐ์ ถึงแก่กรรม
137 นอ. ตะวัน กังวานพงศ์ 143/10 ลานนาวิลล่า อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
138 นพ. ชัยโรจน์ แสงอุดม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
139 พญ. ช่ืนฤดี ไชยวสุ 70/306 ถนนประชาช่ืน ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   11000
140 นพ. วิญญู มิตรานันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
141 นพ. ประดิษฐ์ ตันสุรัต ไม่ทราบท่ีอยู่
142 นพ. หัชชา ศรีปล่ัง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
143 พญ. ภานินี ถาวรังกูร สถาบันพยาธิวิทยา (ภายในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
144 นอญ. อุบลรัตน์ หทยีช 498/22 ซอยตากสิน 19  ถนนตากสิน แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  10600
145 พญ. นันทนา ศิริทรัพย์ 5/1522-23 ม.ประชาช่ืน ซอย 7  สามัคคี ถนนประชาช่ืน ปากเกร็ด นนทบุรี  11120
146 พญ. สุมาลี ศิริอังกุล ท่ีอยู่บ้าน
147 พญ. เบญจพร ไชยวรรณ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
148 นพ. ปิยพงศ์ อุ่นปัญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลล าปาง อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000
149 นพ. วิชัย ทิพยดาราพาณิชย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลล าปาง อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000
150 นพ. ด ารงค์ เช่ียวศิลป์ 51 ซอยสายสิน ถนนประชาช่ืน เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  10800
151 นพ. อ านาจ อยู่สุข ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
152 พญ. ชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ 495 ซอยเจริญนคร 28 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
153 นพ. พิเชฐ สัมปทานุกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
154 นพ. พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ ถึงแก่กรรม
155 นพ. ทินรัตน์ สถิตนิมานการ ถึงแก่กรรม
156 นพ. วีรพงศ์ ตระการวนิช ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
157 นพ. ประเสริฐ ทองทาบ ไม่ทราบท่ีอยู่
158 นพ. ปณิธาน วิศาลสวัสด์ิ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
159 นอญ. วรนารถ พงศ์พิพัฒน์ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
160 นพ. ชัย เพชรชสุวรรณ ท่ีอยู่บ้าน
161 นพ. ภูริปกรณ์ ภักดีรัตน์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี   70000
162 นพ. ประยูร สุคนธมาน 149/5 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  40000
163 พญ. เรืองรอง ชีพสัตยากร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
164 นพ. ยุทธนา ทิพยรัตน์ 203/48 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
165 นอญ. สยุมพร กรลักษณ์ ท่ีอยู่บ้าน
166 นต. ชัชวาล เดชคง 49/15 หมู่ 9 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  10140
167 นท. เฉลิม ก าลังเดช 39/72 ลาดพร้าว บางเขน กทม.
168 พต. ศักด์ิสวัสด์ิ สุรวิชัย 79/67 อาคารปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
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169 พญ. นลภรณ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ท่ีอยู่บ้าน
170 พญ. จริยา ไวศยรัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
171 นพ. อนุชา ต้ังทางธรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันโรคทรวงอก ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
172 นพ. วุฒิศักด์ิ เศรษฐชาญวิทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  57000
173 พอ. ธารา พูนประชา กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ 10400
174 รอ. กมล ละออง กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ 10400
175 พต. ธัญญะ โรจน์พานิช กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพ 10400
176 พต. สุรพล โพธิบัณฑิต 393/108  สุขุมวิท101/1 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260
177 พต. ไพสิฐ เผือกสกนธ์ กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ 10400
178 นพ. ไพโรจน์ จรรยางค์ดีกุล  โรงพยาบาลกรุงเทพ 230/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
179 นพ. ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ สถาบันพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี)  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400
180 นพ. ธานินทร์ ภู่พัฒน์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
181 นพ. สมศักด์ิ วรไวเวช ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
182 นพ. พัฒนา กิจไกรลาศ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
183 นพ. จาตุรงค์ กันชัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
184 พญ. กานดา เมฆใจดี ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
185 นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
186 นพ. ธีระชัย ร่วมวัง กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   กรุงเทพฯ  10220
187 นทญ. มนชนก สุวิชาญวรสิน กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   คลองเตย กรุงเทพ 10110
188 นพ. เล็ก เจริญกิจขจร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
189 พญ. กอบกุล ต้ังสินม่ันคง 83/167 อาคารวิลล่าราชเทวี ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 10400
190 พญ. นาลิณี โชควิกรัยกิจ คนเดียวมี 2 หมายเลข คือ 190(ช่ือเดิม นาลิณี โชควิกรัยกิจ) และ 259
191 นพ. ส าเริง รางแดง ท่ีอยู่บ้าน
192 พญ. ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
193 นพ. สัญญา สุขพณิชนันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
194 พ.ท. สุเมธ เติมมธุรพจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ 10400
195 พญ. ศิริจันทร์ ฐานะวุฑฒ์ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จ ากัด สาขา เชียงราย 
196 นพ. ฐิติ กวักเพฑูรย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
197 นพ. พงษ์ศักด์ิ มหานุภาพ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
198 นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
199 นพ. วิญญู สุชาติล้ าพงศ์ 57/1 ถนนสุขุมวิท 49  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10250
200 นพ. ชวลิต ไพโรจน์กุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น  40002
201 พญ. พันวิภา ตรียุทธวัฒนา กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ดอนเมือง กรุงเทพ 10220
202 นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์ 7/98 ม.11 ลาดพร้าว 62 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ
203 พตต. ปิยะวดี เล็กศรีสกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
204 พญ. เอนกนุช ยโสธรา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000
205 พญ. ไข่มุกข์ โกสินทรจิตต์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลชลบุรี อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
206 นพ. ระพล พุลสวัสด์ิกิติกูล บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็ป
207 นพ. อากาศ พัฒนเรืองไล ส านักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  ต.ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
208 พล.ต.ต. วิชิต สมาธิวัฒน์ สถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ  10330
209 พญ. วันงาม กองเกตุใหญ่ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
210 พญ. นวพรรณ จารุรักษ์ ท่ีอยู่บ้าน
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211 พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
212 นพ. วีรวุฒิ สุนทรนิยมกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320
213 ร.อ. วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพ 10400
214 นพ. คณิต อธิสุข ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
215 พญ. อัมพร แจ่มสุวรรณ ท่ีอยู่บ้าน
216 พญ. พรรธนมณฑน์ อุชชิน ท่ีอยู่บ้าน
217 พญ. วรนุช ธนากิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
218 นพ. สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
219 พญ. สุรางค์ ตรีรัตนชาติ ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
220 นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน  กรุงเทพ 10330
221 พตท. สุรสิทธ์ิ โรจนกิจอ านวย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการฯ ตึกรัฐประศาสนภักดี กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ 10210
222 นพ. นิพนธ์ ประดิษฐผล ท่ีอยู่บ้าน
223 พญ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002
224 นพ. วัฒนา เล้ียววัฒนา ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    420/6  เขตราชเทวี กรุงเทพ10400
225 นพ. รวิน บุญโสดากร กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สายไหม กรุงเทพ 10220
226 พญ. สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ   10700
227 นพ. สุชาติ พรเจริญพงศ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000
228 นพ. สุรพันธ์ คุณอมรพงศ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
229 นพ. มงคล คุณากร ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
230 พญ. จงกลณี เศรษฐกร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
231 พญ. ชนิญญา พัฒนศักด์ิภิญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  อ.เมือง นครสวรรค์  60000
232 นพ. สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330
233 นอ. ธีระภาพ เสนะวงษ์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
234 พญ. ฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
235 นพ. เศวต กรรณล้วน 27/1-2 ตรอกธรรมา แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
236 พญ. จารุวรรณ นิสากรเสน กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
237 พญ. ลลนา แสนโสภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
238 นพ. ธรรมธร อาศนะเสน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
239 พญ. วิภาวี กิตติโกวิท ท่ีอยู่บ้าน
240 นตญ. เพลินพิศ ประสพโชค กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลล าปาง อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000
241 นพ. ปุญชวิษฐ์ จันทรานุวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
242 นพ. ไกรสร อัมมวรรธน์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  กรุงเทพ 10210
243 พญ. เยาวเรศ วงศ์ศิวะวิลาส ท่ีอยู่บ้าน
244 พญ. จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง ขอนแก่น 40002
245 พญ. สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บางคอแหลม กรุงเทพ 10122
246 พญ. สุพินดา คูณมี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
247 พญ. สมฤทัย  ช่วงโชติ สถาบันพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400
248 พญ. น้ าเพชร งดงามทวีสุข สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี  12121
249 นพ. บุณยฤทธ์ิ ช่ืนสุชน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
250 นพ. สรนาท เมืองสมบูรณ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
251 พญ. จุไรอร  อุณหสูต สถาบันพยาธิวิทยา (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
252 พญ. อัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ สถาบันพยาธิวิทยา (ในบริเวณรพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
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253 พ.ท. เจตนา เรืองประทีป ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพ 10400
254 พญ. จุลินทร ส าราญ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร์  พิษณุโลก  65000
255 พ.อ. ไพบูลย์ ปุญญฤทธ์ิ กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า   กรุงเทพ  10400
256 นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
257 นพ. จุมพล มิตรชัย เกษียณ
258 พญ. สริธร ศิริธันยาภรณ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
259 พญ. จิดาภา ธรรมศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
260 พญ. ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน ภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10400
261 พญ. สุดารัตน์ ปิโยพีระพงศ์ ภาควิชาพยาธิคลินิก  คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
262 พญ. สินีนาฏ กาลเนาวกุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  90110
263 พญ. วนิดา วงศ์ถิรพร ภาคพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
264 พญ. มาริสา สายเพชร ภาคพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
265 พญ. นภาธร บานช่ืน ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
266 พญ. ศศิธร เพชรจันทร ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กรุงเทพ 10700
267 พญ. ศศิจิต เวชแพศย์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700
268 พญ. ปาริชาติ เพ่ิมพิกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กรุงเทพ 10700
269 นพ. วิโรจน์  จงกลวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กรุงเทพ 10700
270 พญ. สุรางค์ นุชประยูร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
271 พญ. ทัศน์ยานี จันทนย่ิงยง ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กรุงเทพ 10700
272 พญ. มาลี วรรณิสสร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
273 นพ. สุพิไชย ล่ิมศิวะวงศ สถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
274 นพ. พัฒนา ศรมยุรา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีราชเทวี กรุงเทพ 10400
275 นพ. มรุต ญาณรณพ กลุ่มงานสตรี-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี แขวงราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400
276 พญ. คณิตา กายะสุต ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
277 พญ. ประชุมพร บูรณ์เจริญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
278 พญ. นภัทร สุขกสี  อาคารศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  ขว.บางกะปิ ข.ห้วยขวาง กทม. 10310
279 พญ. ณัฐชนก  ถาวรวงศ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   22000
280 นพ. วินัย ธรรมวีระพงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คลองสาน กรุงเทพ 10600
281 น.อ. รัฐโรจน์  วัฒนศิริรักษ์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  กรุงเทพ 10220
282 พญ. ดุษฎี สกลยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี  12121
283 นพ. ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
284 พญ. ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักด์ิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
285 พญ. ศุภดา ชูศักด์ิตระกูล ศูนย์พยาธิวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพ  7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
286 นพ. อัครรัช วงษ์จิราษฎร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
287 นพ. ลิขิต รังสิรัตนกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620
288 พญ. สมรมาศ กันเงิน ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 4 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ซอย3 สุขุมวิท33 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
289 นพ. วิเชียร  เชาว์ศรีกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์   อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
290 นพ. ปุณวิศ   สุทธิกุลณเศษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
291 พญ. สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000
292 พญ. ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
293 พ.ท. ธาตรี  ภาตะนันท์ กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพ 10400
294 นพ. ธวัชชัย ศิลปีโยดม กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพ 10400



หมายเลข
สมาชิก

ค าน า ช่ือ-นามสกุล สังกัด

295 พ.อ.ผศ. พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพ 10400
296 นพ. ชนพ ช่วงโชติ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
297 พญ. รังสิมา   อรุณโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพ10400
298 นพ. ไพศาล บุญสะกันต์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพ  10330
299 พญ. นฤมล คล้ายแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกร์ มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
300 นพ. ศักด์ิชัย จิตภักดี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
301 พญ. เฉิดฉวี ตันเดชานุรัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ  10300
302 ร.ต.อ. ปกรณ์ วะศินรัตน์ สถาบันนิติเวชวิทยา  โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่  เขตปทุมวัน กรุงเทพ   10330
303 พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ 10330
304 พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190
305 นพ. สุพจน์ แจ่มสุวรรณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
306 นพ. มงคล อุยประเสริฐกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
307 นพ. นพดล ลาภเจริญทรัพย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    ราชเทวี  กรุงเทพ 10400
308 พญ. เอ้ือมพร ศรีสนธ์ิ 21/4 ถนนพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
309 นพ. สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการฯ ตึกรัฐประศาสนภักดี กลุ่มนิติพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ 
310 พญ. นฤดา จิรกาลวสาน กลุ่มงานพยาธิวิทยา  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
311 พญ. กรกนก สุขพันธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
312 นพ. กิติศักด์ิ วาสนาวิจิตร์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
313 พญ. ณัฏฐ์นภพร  วุฒิกุลเจนธีรา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
314 พญ. สุพินดา เพชรจอม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 54 หมู่ 4 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม 10210
315 พญ. กันยปริญญ์ ภูมิจิตร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
316 พตต.ญ. ธารทิพย์ โอฬารรัตน์มณี 34/72 หมู่10 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  12150
317 นพ. ไพศาล ปาริชาติกานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
318 พญ. นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
319 พญ. สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
320 พญ. พิมพ์ประไพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาถึงแก่กรรม
321 นพ. วรวีย์ ไวยวุฒิ ภาควิชานิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
322 พญ. นิรมล ฉันท์พลากร 9/130 อาคารชุดเซ็นทริคซีน ซอย พหลโยธิน 9 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
323 นพ. นรุฏฐ์ ทองสอน กองพยาธิ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400
324 พญ. จุฑาทิพย์ คินทรักษ์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี  12121
325 นพ. คุณาวุฒิ  ล้ิมอาภรณ์ 230 หมู่ 1 ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  61160
326 พญ. รุจิรา เรืองจิระอุไร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
327 พญ. นารี วรรณิสสร สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี  12121
328 พญ. อนันท์นุช ศักด์ิอภิบุญนันท์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ10400
329 นพ. พีรยุทธ สิทธิไชยากุล ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก  65000
330 นพ. วีระพงษ์ ประยูรเสถียร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
331 พญ. สุขฤทัย มุจนานนท์ กลุ่มงานวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
332 นพ. มานะ ทวีวิศิษฎ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
333 พญ. จารุดา กอบกิจเจริญ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
334 พญ. ปานใจ โวหารดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  กรุงเทพฯ
335 พญ. จันทิมา แทนบุญ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
336 พญ. อรุณี สิงห์เสน่ห์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400



หมายเลข
สมาชิก

ค าน า ช่ือ-นามสกุล สังกัด

337 นพ. ธนภัทร  ไพสุนทรสุข ถึงแก่กรรม
338 นพ. ชูศักด์ิ วิรัชชัย ท่ีอยู่บ้าน
339 พญ. อัฉราพร พงษ์ทิพพันธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
340 พ.ท. สิวินีย์ เอ้ืออารยาภรณ์ 1750/620 คอนโดศุภาลัยพรีเมียร์อโศก  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
341 นพ. จรูญศักด์ิ นวลแจ่ม ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300
342 พญ. วัชรี โพธ์ิกลาง กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
343 พญ. ทิวาพร เทศสวัสด์ิวงศ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ  10400
344 พญ. พิริยา สุทธิเรืองวงศ์ สถาบันพยาธิวิทยา (ในบริเวณรพ.ราชวิถี) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
345 นพ. ยุทธพงศ์ ศรีคช กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกฎเกล้า  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
346 พญ. อนัญญา มนุญากร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
347 พญ. พรสุข ช่ืนสุชน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
348 นพ. นรเศรษฐ์ สมานไทย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
349 พญ. วันวิสา จันทร์หม่ืนไวย กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
350 นพ. วรฤทธ์ิ เอกวัฒนกุล เลขท่ี 57/1-3 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
351 นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400
352 พญ. สุธิพร พรหมอักษร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
353 พญ. ย่ิงลักษม์ วิเศษศิริ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400
354 พญ. ละออ ชมพักตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000
355 พญ. พรรณชณัฐ มหรรทัศนพงฐ์ หน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
356 นพ. ศมสุข ธรรมฉันธะ 72/2 ถ.วิชิตสงคราม ม.5 ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต 83000
357 พญ. นิภาภัทร ธนลาภอนันต์ หน่วยงานธนาคารเลือด(กองพยาธิวิทยา) โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า  กรุงเทพฯ  10600
358 พญ. อัญชลี ต้ังตรงจิตร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
359 พญ. ศันสนีย์ เสนะวงษ์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
360 พญ. ดวงพร นะคาพันธ์ุชัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
361 พญ. สุภัทรา เตียวเจริญ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
362 พญ. วิไลรัตน์ นุชประมูล ภาควิชาสถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
363 นพ. บุญทรง   ปรีชาบริสุทธ์ิกุล ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพ 10700
364 พญ. พนิตตา    สิทธินามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
365 พญ. จริยาภรณ์ ขามใจ ถึงแก่กรรม
366 นพ. ไตรรัตน์ ทองโปร่ง กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
367 พญ. รติรัตน์ สามล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
368 พญ. สุมนา มัสอูดี ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
369 นพ. ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ์ ท่ีอยู่บ้าน
370 พญ. พิมพัฒนา รุ่งแก้ว กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุราษ์ธานี 
371 นพ. ศราวุธ คงการค้า ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50200
372 พญ. สุนิดา ร้ิวสุวรรณ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
373 นพ. ชวบูลย์ เดชสุขุม สาขาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
374 นพ. อนุพงษ์ นิติเรืองจรัส ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 90110
375 นพ. ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหลวง ปทุมธานี  10120
376 นพ. ธีรวิทย์   จรูญรังษี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
377 นพ. นภดล นพคุณ บ้านเลขท่ี 18 ซอย17 หมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพหมานคร   10250
378 นพ. ศุภกิจ วัฒนศิลปปรีชา แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองราช  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
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379 นพ. นิติกร โปริสวาณิชย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
380 ร.ท. หริรักษ์  วานม่วง กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ 10220
381 นพ. กรัณย์  พรหมมี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบรศ  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
382 นพ. กษิพจน์  ก.ศรีสุวรรณ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอ.เมือง จ.นครราชสีมา   30000
383 พญ. พธู  ตัณฑ์ไพโรจน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ 10330
384 พญ. ประภัสสร  วิบูลย์จักร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล แขวงราชเทวี  เขตราชเทวี กรุงเทพ  10400
385 พ.ท. กัลตังต์  สัตยสุนทร กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400
386 ร.ต.อ. เอกสิทธ์ิ  หงส์แก้ว โรงพยาบาลดารารัศมี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
387 นพ. อนพัช   สรรพาวัตร ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330
388 นพ. อดิศร   บุณนาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา  รพ.อุตรดิตถ์ ถนนเจษฎาบดินทร์ เขตเมือง อุตรดิตถ์ 53000
389 นพ. คมกริช  จ่างแก้ว ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ  10700
390 พญ. ภัคภิญญา  แจ้งเจ็ดร้ิว ไม่ทราบท่ีอยู่
391 นพ. ถิรพล  บุญญาอรุณเนตร ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
392 พญ. ดวงสมร  ต้ังศีลสัตย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
393 พญ. อุไรวรรณ  เวชวิบูลย์สม รพ.พญาไท 2 เลขท่ี 943 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
394 พญ. สมหมาย  จริยสมบูรณ์ กลุ่มงายพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000
395 พญ. ปิยรัตน์   จีระวงศ์พานิช ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
396 นพ. ทรงเกียรติ  สุวรรณศิริกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
397 นพ. จักรพันธ์   บุญมี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศูนย์ระยอง  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
398 นพ. ธีรยสถ์  นิมมานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ  10400
399 นพ. เสถียร  สุขพณิชนันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
400 พญ. จินตนา   พัวไพโรจน์ หน่วยคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
401 นพ. ศิโรฒ  น้อยวัน กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี   70000
402 พญ. นิสารัตน์  ธนารักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กทม 10300
403 พญ. จิตสุภา  ตรีทิพย์สถิตย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
404 พญ. คณาพร  ปราชญ์นิวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
405 พญ. สุชานันท์  หาญอมรรุ่งเรือง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
406 พญ. อุษณีย์  นาคพงษ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มหาราชนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
407 นพ. วุฒิไกร สิริชัยเวชกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.มหาราชนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
408 นพ. ปิติพัฒก์  ช านาญเวช ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  กรุงเทพฯ 10400
409 นพ. พีรยุทธ  เฟ้ืองฟุ้ง ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
410 นพ. ศรัณยู  นาครังษี ภาควิชาพยาธิวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 2 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
411 พญ. วันวิสาข์  หิมะคุณ ภาควิชาพยาธิวิทยา-นิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปทุมธานี  12120
412 พญ. จุฬาพรรณ  อ้ิงจะนิล ภาควิชาจุลชีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
413 นพ. วิจารณ์   วชิรวงศากร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
414 พญ. ขวัญอนงค์ อรรถเกตุถาวร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ 10300
415 นพ. คงปภพ  ปัญญา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
416 นพ. อรรณพ  นาคะปัท กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.พุทธชินราช  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
417 นพ. ณัฐชาติ บุญล้อม กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ.ภูเก็ต 83000
418 นพ. ย่ิงยง  ชินธรรมมิตร์ สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรุงเทพ 10700
419 นพ. ธนิยะ  ศรีจรุณรัตน์ หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 10210
420 พญ. กฤติกา  โคตรทอง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300
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421 พญ. พิมพิณ  อินเจริญ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กทม. 10400
422 นพ. วิธู  พฤกษนันต์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
423 นพ. อาจรบ  คูหาภินันทน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กทม.  10700
424 พญ. ผิวพรรณ   มาลีวงศ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
425 นพ. สุรพงศ์   ส่อเจริญ 99 ม.8 ถ.ปฏิพันธ์ิ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
426 พญ. แสงระวี  วงศ์พุฒ หน่วยงานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่ เลขท่ี 144 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
427 พญ. ไปรยา  รุจิโรจน์จินดากุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา 90110
428 พญ. ไปรยาภัค  สกุลวทัญญู ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300
429 นพ. กรุณย์พงษ์  เอ่ียมเพ็ญแข ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 10330
430 นพ. คงศักด์ิ  โล่ห์อร่ามทวีทอง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300
431 นพ. คณิต  ริสุขุมาล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
432 พญ. จตุพร  ครองวรกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
433 พญ. ชญานิศวร์ เลิศหิรัญธนะโชค204 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
434 พญ. ชลาลัย  ล้ิมสินธะโรภาส ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
435 นพ. ชัชวาล  นาคะเกศ โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 2   ถนน ราชวิถี  แขวง ทุ่งพญาไท  เขต ราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400
436 พญ. ชุติมา  ชวานิสกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  681 ถ.สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300
437 นพ. ณปกรณ์  แสงฉาย ต่างประเทศ
438 นพ. ต้นตนัย  น าเบญจพล กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
439 นพ. ทักษะ  ลือศิริพันธ์ุ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 54 หมู่ 4 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม 10210
440 พญ. ธีรดา  ดรุณธรรม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
441 พญ. นงลักษณ์  คณิตทรัพย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
442 นพ. นพพร  สัตบงกช กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
443 นพ. ปัณณทัต  วิรากรชยะกูร 20/44 ถ.บริรักษ์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
444 พญ. ประวีนวรรณ  ท่ังทอง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี  เลขท่ี 2  ถนน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
445 นพ. ปิติ  อ้ึงอารีย์วิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
446 พญ. ปุยเมฆ   เกษมถาวรศิลป์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
447 พญ. ศิโรรัตน์  นาคฉ่ า ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
448 นพ. พรพรต   ล้ิมประเสริฐ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
449 พญ. พัชราภรณ์  ประมวลพิมพ์ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ 294/1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม.  10300
450 พญ. ลลิตา  นรเศรษฐธาดา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
451 นพ. วรภพ  สุทธิวาทนฤพุฒิ สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี 12120
452 นพ. วิศาล  วรสุวรรณรักษ์ หน่วยนิติเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
453 นพ. วิสุทธ์ิ  ชะริโต หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลชลบุรี เลขท่ี 69 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
454 นพ. ศราวุฒิ  สุจริตธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 10210
455 นพ. ศักดา  สถิรเรืองชัย ต่างประเทศ
456 พญ. ศิริพร  เอ้งฉ้วน กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ 10220
457  พญ. สินิจธร  รุจิระบรรเจิด จักรีนฤบดินทร์
458 นพ. สุพัฒน์  ช านาญชานันท์ หน่วยวิจัยโรคติดเช้ือทางคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพฯ 10400
459 พญ. สุวพีร์  วัชรหิรัญ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลสุรินทร์  68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
460 นพ. อดิศักด์ิ  ตันติวรวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
461 นพ. อนุชิต  บูรณถาวรสม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
462 พญ. อภิสรา   กูลวงศ์ธนโรจน์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสมุทรสงคราม
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463 พญ. อาภา  พรเพชรประชา กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  กรุงเทพฯ 10220
464 นพ. เทพอุทิศ  ก้ัวสิทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
465 พญ. บุษฎี  ประทุมวินิจ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กทม.  10700
466 นพ. คมสันต์  วรรณไสย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
467 นพ. กิติกร  วิชัยเรืองธรรม ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300
468 พญ. วรัทพร  สิทธิจรูญ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620
469 นพ. จตุวิทย์  หอวรรณภากร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
470 นพ. สุวิทย์  เรืองกิตติสกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
471 นพ. ชัยรัตน์  มานะเสถียรกิจ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กทม.  10700
472 นพ. การันต์  ไพสุขศานติวัฒนา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
473 นพ. เฉลิมภักด์ิ  ศุภคติธรรม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพ 10300
474 พญ. ชนัดดา  อ่อนช้อยสกุล 34/6 ถ.เอ้ืออารีย์ ต.กุตป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
475 นพ. ทศพล  มีน่วม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
476 พญ. ทิพย์  พงศ์สุวารียกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
477 นพ. เทอดเกียรติ  ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620
478 นพ. ธนิน  ฐิติพรรณกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
479 พญ. นทีพร  กอบพ่ึงตน กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
480 นพ. นพพร  จึงพิชาญวณิชย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
481 พญ. นลิน  ลีลาเธียร ต่างประเทศ
482 นพ. บดินทร์  ผดุงสัตย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
483 พญ. ปฏิมา  บุญโญ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
484 พญ. ปรีชญา  วงษ์กระจ่าง ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
485 พญ. พสุพร  โพธ์ิเงินนาค ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เขตราชเทวี กรุงเทพ10400
486 พญ. มนัสนันท์  รวีสุนทรเกียรติ ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  อ.องครักษ์ จ.นครนายก 21620
487 นพ. มนูธรรม  มานวธงชัย ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพฯ 10300
488 นพ. ราชิต  เทอดสุวรรณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 10210
489 ร.อ. วิทวัส  จันทน์คราญ ต่างประเทศ
490 นพ. วสกร  บุณยโยธิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
491 นพ. สุริยา  ผ่องสวัสด์ิ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ.นครนายก 26120
492 พญ. นันทนา  ชุมช่วย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว.
493 นพ. วุฒิพันธ์ุ  นภาพงษ์ ท่ีอยู่บ้าน
494 นพ. อภิรมย์  วงศ์สกุลยานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
495 นพ. อรรถสิทธ์ิ  ดุลอ านวย 5/103 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ขว.ลาดยาว ข.จตุจักร กทม.10900
496 นพ. อังกูร  แก่นจ าปา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ต.เมืองให้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
497 นพ. อุฬาร  สวนขวัญ โรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
498 พญ. ปรียาพรรณ  เพชรปราณี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 10210
499 พญ. ภัทรวดี  ดวงจักร ณ อยุธยาต่างประเทศ
500 นพ. วสุรัฐ  สุเมธาพันธ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  กรุงเทพฯ 10210
501 พญ. สิรอัยย์กร   น้าสุนีย์ 828 ประชาอุทิศ 23  ห้วยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพ 10310
502 พญ. สุธิดา  บูชิตรัตนคุณ กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี
503 นพ. สมชาย  เย็นประเสริฐ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
504 นพ. วีระศักด์ิ  จรัสชัยศรี สาขานิติเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 
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505 พญ. นิจชา  รุทธพิชัยรักษ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า
506 ร.อ. พงษ์สิทธ์ิ  ชะนะภัย กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ราชเทวี กรุงเทพ 10400
507 พญ. วิริยา  พิพัฒน์สกุลโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี  กรุงเทพ  14000
508 นพ. ถกล  เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
509 ร.อ. มงคล  เจริญพิทักษ์ชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ 10400
510 พญ. ธรินธร  จันทร์สูรย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
511 พญ. ศรีสกุล ศรีกมล   คูประเสริฐย่ิงโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ถ.ล าปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000
512 พญ. วิภาวี  คล้ายสุบรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   เขตราชเทวี  กรุงเทพ  14000
513 พญ. เมทินี  เลิศรัตนสกุลชัย ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กทม. 10700
514 นพ. นเรศ  สาวะจันทร์ ท่ีอยู่บ้าน
515 พญ. ม่ิงขวัญ  ทิพยวงศ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพ- ภูเก็ต
516 พญ. ธัญญาณ์  รอดกนก หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
517 นพ. ฉัตรชัย  ธรรมวงศ์สกุล สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี 10120
518 นพ. สักการ  สังฆมานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
519 พญ. ณีรนุช  ไชยเวช ท่ีอยู่บ้าน
520 นพ. ยุตติ  อมรเลิศวัฒนา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญาทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ นนทบุรี
521 นพ. กรวิก  มิศิลปวิกกัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
522 พญ. บุณฑริกา  จุนถาวร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  โรงพยาบาลนครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
523 พญ. สุชานัน  รัตนสาลี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค์  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
524 นพ. อนณ  ปัญโญใหญ่ งานนิติเวช กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
525 พญ. ศรีวิไล  ตันประเสริฐ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงทพฯ 10330
526 นพ. ณรงค์ชัย  ธีรยาธนกูล หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 10210
527 นพ. ศักดา วราอัศวปติ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
528 พญ. ปารมี  ทองสุกใส ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
529 พญ. รัมย์ชวัล  ศรีประสิทธ์ิ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค์  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
530 นพ. เทวินทร์  อติกานต์กุล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  จ.ชลบุรี 20110
531 นพ. คณุตม์  จารุธรรมโสภณ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ.สงขลา 90110
532 นพ. นิพนธ์ ไชยสุริยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
533 พญ. สญาณัญ  เชาวน์ศิลป์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
534 นพ. จิตชัย  ขยันการนาวี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
535 พญ. ศิริรัตน์  แก้วไชย กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
536 นพ. ประณิธาน  รัตนสาลี กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ถ.ล าปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 52000
537 พญ. วรมน  บุ่งสุด โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
538 พญ. วิภาพัชร วิกก้ี  เฉลิมวัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
539 นพ. นิติ  แตงตาด โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
540 นพ. วสันต์  ยศชัย 49/49 ธนาทรคอนโด ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
541 นพ. พฤพงศ์  มกรเสน กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
542 นพ. กฤติน  มีวุฒิสม หน่วยนิติเวช โรงพยาบาลระนอง  อ าเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
543 นพ. อภินันท์  ต้ังเสริมกิจสกุล สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี  12121
544 พญ. ศิวพร  กัณวเศรษฐ ท่ีอยู่บ้าน
545 พญ. จันทนา  ผลประเสริฐ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ สังกัดสภากาชาดไทย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
546 นพ. ชัย  อริยศรีวัฒนา ภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  10330
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547 พญ. กุลธิดา  หวังสันติ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
548 พญ. ปิยะฉัตร  ศรีมันตะ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
549 นพ. เจตวรรณ  ศิริอักษร ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
550 พญ. ปรารถนา  จิรวีรกูล กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลล าปาง  อ.เมือง จ.ล าปาง 52000
551 นพ. คมกฤต  เรืองฤทธ์ิชาญกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
552 นพ. ธวัชชัย  ม่ันอ่ า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
553 นพ. คทาวุธ  สนิทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
554 นพ. ธนาณัติ  สืบวงศ์นิรัตน์ 51 หมู่ 9 ต.ซังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 60210
555 นพ. รักษชัย   นาทองไชย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
556 นพ. ชินวุฒิ  สุริยนเปล่งแสง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
557 นพ. ตวงธรรม  เอนกภูริธนัง ท่ีอยู่บ้าน
558 พญ. พุทธชาติ  มีสังข์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
559 นพ. ปนิษฐ์  กรอบทอง กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ วชิระ ภูเก็ต
560 พญ. เฟิร์น  ชาญด้วยวิทย์ สถาบันพยาธิวิทยา (ภายในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
561 นพ. ชีพ  เจริญลาภ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
562 พญ. พรรณดี  วัฒนบุญยงเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
563 พญ. ณัฏฐ์กฤตา  โพธิพรธวัฒน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  10330
564 นพ. พิชญ์กิตก์  เก้าเอ้ียน แผนกนิติเวช กองอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
565 นพ. ปัญจวิธ  วุฒิพานิช กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
566 นพ. ภาณุวัฒน์   ชุติวงศ์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 10330
567 นพ. พรชัย สุธีรคุณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
568 นพ. ณัฐ ตันศรีสวัสด์ิ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
569 นพ. มาโนช โชคแจ่มใส ภาควิชานิติเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
570 พญ. ศิริวรรณ ต้ังจิตกมล ส านักงานคณบดี อ.เพชรรัตน์ ช้ัน18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
571 ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
572 พญ. อภิญญา โชติญาโน ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น 40000
573 พญ. ชลิตา ชุมยวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
574 นพ. สดุดี ลาภกระจ่าง กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
575 นพ. สุรศักด์ิ วิจิตรพงศ์จินดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
576 นพ. เจน  มโนนุกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ10700
577 นพ. สุธัญญ ศรีแสงแก้ว ท่ีอยู่บ้าน
578 นพ. ชรินทร์    ยาอินทร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
579 พญ. กอบกุล อุณหโชค ภาควิชาอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
580 พญ. เมริษา  กล้าหาญ ท่ีอยู่บ้าน
581 นพ. กิตติศักด์ิ  วงศ์จันทร์สม กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา  ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ  กรุงเทพ 10400
582 นพ. สิริเทพ  ปล้ืมวรสวัสด์ิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400
583 พญ. ทิพย์ไพลิน ผินจิรพงศ์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 
584 นพ. ณฤทธี  สุกไสว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
585 พญ. นพวรรณ  โชติกะวิเชียร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
586 นพ. สิทธิพงษ์  วังสะวิบูลย์ สถาบันพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400
587 พญ. เถามณี  รวยสูงเนิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 40000
588 พญ. ชุติกา ศรีสุทธิยากร ภาควิชาอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
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589 พญ. สิริไพลิน ศิริวสุนธรา สถาบันพยาธิวิทยา  (ในบริเวณ รพ.ราชวิถี) เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400
590 นพ. ธีรภัทร  ไทยภัทรพงศ์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลระยอง  เลขท่ี 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000
591 พญ. เงินตรา  ทันธรานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
592 นพ. สุรศักด์ิ  ร่ืนสุข กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลราชบุรี 85/1  ถ.สมบุรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000
593 พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
594 นพ. ณัฐวุฒิ  โยธินอุปไมย สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
595 นพ. ภานพ ล่ิมลัญจกร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกลาง
596 นพ. วิทู  กลับทวี กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
597 นพ. บูชิต ธีรศานติพงศ์ กลุ่มงานพยาธิ โรงพยาบาลพัทลุง
598 พญ. พสธร  โพธิวงศาจารย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
599 พญ. เลอลักษณ์  ศักดาปรีชา หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานแพทย์ใหญ่เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
600 พญ. ณัฐพร  เลาหโรจนวงศา กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา  ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ   กรุงเทพ 10400
601 นพ. ชัยพร  วิโรจน์แสงอรุณ ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
602 นพ. ชัยวัชร์  อภิวาทนสิริ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
603 นพ. กอเทพ  เทพสิทธา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
604 นพ. คเณศ  กาญจนประดิษฐ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
605 พญ. สลิล  ศิริอุดมภาส รพ.มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี 139 รังสิต-นครนายก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
606 นพ. วาทิตต์ รุจิราวรรณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ   เขตองครักษ์ นครนายก 76170
607 นพ. ไตยฤทธ์ิ   เตมหิวงศ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
608 นพ. สมิทธ์ิ  ศรีสนธิ หน่วยนิติเวช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
609 นพ. อานนท์ จ าลองกุล ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จงเชียงราย 57100
610 พญ. จินตนา วังสถิตธรรม 110/247 ม.7 ตลาดบางระก า ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 65140 
611 พญ. ปานหทัย หุตะจูฑะ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพังงา
612 นพ. สกุล สันติสุขวงศ์โชติ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
613 พญ. กตัญญู  สว่างศรี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
614 นพ. ภูศิษฏ์ เรืองวาณิชยกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
615 พญ. ศิรประภา สมิทธิฐิติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
616 นพ. วิษณุ โรจน์ตันติกาญ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
617 นพ. สินธ์ุธวัช หวังศิริเจริญ ต่างประเทศ
618 พญ. วิรัชญา ล้ิมกิติศุภสิน กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
619 นพ. จีรสิทธ์ิ สุรินทร์สภานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
620 พญ. อรณัฐ  คมข า   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
621 พญ. เพ่ือนพร หลักเขต รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค์
622 พญ. ศศิธร วัชรเดชวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
623 นพ. ชินดล วานิชพงษ์พันธ์ุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
624 นพ. ณัฐพงษ์ ตุลาพันธ์ุ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
625 นพ. กมลพันธ์   ล่ิมเล็ก ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
626 พญ. วัชรีพร พลังมนต์ทิพย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
627 พญ. รัชกร อนันต์ภาดา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ
628 นพ. ประกาศิต  เสง่ียมวิบูล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
629 พญ. ภัทราภรณ์  ศรีวิเชียร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสระบุรี
630 นพ. เดชดนัย   วรรณพงษ์  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์



หมายเลข
สมาชิก

ค าน า ช่ือ-นามสกุล สังกัด

631 พญ. ปิยะธิดา ประกอบศรีกุล กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
632 นพ. ณัฐพงศ์ กิตติโสภณพันธ์ุ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ
633 นพ. อธิคม  ใจกล้า กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
634 นพ. ศุภกร ปิยะอิศรากุล กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
635 พญ. ศุทธินี คิดสุข กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
636 พญ. วิลาสินี  ฤกษ์พิชัยสุทธ์ิ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
637 พญ. วนิดา ผาตาล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี
638 นพ. กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
639 พญ. ณัฐิติยา  เตียวตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
640 พญ. สุธินี  รัตนิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
641 นพ. เจตน์  วิทิตสุวรรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
642 พญ. ธันยาสิริ จินดายก ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
643 พญ ศิรินทร์  บุษยามานนท์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
644 พญ. สุวรรณี  ตรีทิพย์สถิตย์ ท่ีอยู่บ้าน
645 นพ. สุพจน์  พวงล าใย กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลชลบุรี  ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
646 นพ. ปิยะ  ดรุงคเดช กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลล าพูน 177 ถนนจามาเทวี ต าบลต้นชง อ.เมือง จ.ล าพูน 51000
647 พญ. วีรินทร์ วงศ์อาภาเนาวรัตน์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
648 พญ. ว่านป่า  กิณเรศ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.เจ้าพระยายมราช
649 นพ. ผดุงพงษ์  แสนทวีสุข กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลศรีษะเกษ
650 พญ. ภีรฌา  ศรนุวัตร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลบุรีรัมย์
651 นพ. ธีรพงศ์  หล่ิววรกูล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระป่ินเกล้า
652 พญ. ณัฏิฐินี  เจริญ 100/3 อาคารเซ้นทรัลพาร์ค ถนนกาญจนวนิช ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
653 นพ. ณิกษ  คูณาภินันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
654 พญ ภัคค์ปภัส  วรัชต์ญารมย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
655 นพ. จีรวัฒน์  ช่วยแก้ว กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลชลบุรี อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
656 พญ. ณฐารัตน์  ไขแสง กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
657 พญ นรินทร์  คงเจริญสุข ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ก.ท.ม 10400
658 พญ ต่วนซีตา  หะมะ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
659 นพ. ปฐมฤกษ์  หาญญานันท์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
660 นพ. ปรเมศวร์  ขอขจายเกียรติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
661 นพ. ปรัตถ์  ถิราติ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
662 นพ. ธีรสิทธิ  ไวยนันท์ กลุ่มพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
663 พญ. สาธิมา  ไหลเวชพิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  บางกอกน้อย กรุงเทพ  10700
664 พญ. พิมพัชรินทร์  วิสมล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ
665 พญ ณิชธิดา  ต้ังนันทชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
666 พญ พัชราภรณ์  เจียงจริยานนท์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลบุรีรัมย์
667 นพ. อติศักด์ิ  เจียรนัยกุลวานิช ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
668 พญ. กวีกรอง  สุขะกูล โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 2   ถนน ราชวิถี  แขวง ทุ่งพญาไท  เขต ราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400
669 พญ. ชุติมา  ป่ินนาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
670 นพ. พัลลภ  จักรวิทย์ธ ารง หน่วยตจพยาธิวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
671 นพ. ธณาวุฒิ  โยธะการี กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
672 นพ. กุลเชษฐ์  วิวัฒน์วรายศ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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673 นพ. ภูวดล  เวชวิทยาขลัง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์
674 พญ. สุพิชญา  อู๋ทรัพย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
675 นพ. ชยนน  ปริปุญโนชัย กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลชลบุรี อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
676 พญ. ชญานิษฐ์  จ าเนียรสุข กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
677 นพ. สุพพัต บุญสุข กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสุรินทร์
678 พญ. มนัสพร  สถิตย์เสถียร กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
679 พญ. วรรวิษา นิลทัพ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
680 พญ. นรี พฤฒิคามภีร์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ
681 พญ. ทิตพร  นพมณีไพศาล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
682 พญ. ม่ิงขวัญ เตชะวณิช สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ 
683 พญ ณัฐนี ธรรมบ ารุง ท่ีอยู่บ้าน
684 พญ ณภาภัช  กิตติพรเพรชดี ท่ีอยู่บ้าน
685 นพ. วาโย อัศวรุ่งเรือง ท่ีอยู่บ้าน
686 พญ ฑิฆัมพร  จิตรพสุธรรม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
687 นพ. สุนนท์  ศรีภิรมย์ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ถนนหน้าสถานีรถไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
688 นพ. สุพัชร์  กอกิตรัตนกุล กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
689 นพ. ระวีวัชร์  บรรณารักษ์ณา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ
690 นพ. เปศล  โกศัลลกูฏ ท่ีอยู่บ้าน
691 นพ. ชัยธวัช  หาญคุณากร ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
692 พญ. จิราพร  สิทธิถาวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


