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ชื่อหน่วยงำน
Clinical Laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Epidemiology and diseases สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
กลุม่ งานจุลชีววิทยา โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กลุม่ งานชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
กองควบคุมคุณภาพนา การประปาส่วนภูมิภาค
กองพยาธิวทิ ยา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
กองวิเคราะห์คุณภาพนา การประปานครหลวง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะพลังงานสิง่ แวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะแพทยศาสตร์ สาขาปรีคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ชื่อหน่วยงำน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงการจัดตังวิทยาเขตอานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ
โครงการจัดตังศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
งานจุลชีววิทยา กลุม่ งานชีวเคมี โรงพยาบาลตารวจ สานักงานแพทย์ใหญ่
งานจุลชีววิทยาคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
งานพยาธิวทิ ยาคลินิก โรงพยาบาลบ้านโป่ง
งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยกาญจนบุรี
แผนก Immunology & medicine สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนก Enteric Diseases สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนก Entomology สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนก Retrovirology สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนก Virology สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนกจุลชีววิทยา กองพยาธิคลินิก สถาบันพยาธิวทิ ยา ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
แผนกจุลชีววิทยา กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนกพยาธิวทิ ยา โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
แผนกพยาธิวทิ ยา โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
แผนกสัตว์ทดลอง กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
แผนกห้องปฏิบัตกิ าร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อหน่วยงำน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิง่ แวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
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ชื่อหน่วยงำน
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลกันทรารมย์
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
โรงพยาบาลเขือ่ งใน
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลครบุรี
โรงพยาบาลคอนสวรรค์
โรงพยาบาลจอมทอง
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลชัยภูมิ หน่วยงานจุลชีววิทยากลุม่ งานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ หน่วยงานภูมิคุ้มกันวิทยากลุม่ งานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลชานุมาน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลดงเจริญ
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์
โรงพยาบาลทรายมูล
โรงพยาบาลทัพทัน
โรงพยาบาลท่าศาลา
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ชื่อหน่วยงำน
โรงพยาบาลทุ่งสง
โรงพยาบาลนครชัยศรี
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลนาพอง
โรงพยาบาลนายืน
โรงพยาบาลโนนคูณ
โรงพยาบาลบางมูลนาก
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบ้านลาด
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
โรงพยาบาลปรางค์กู่
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลป่าติว
โรงพยาบาลพนา
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
โรงพยาบาลพยุห์
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลพิมาย
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลไพรบึง
โรงพยาบาลภูเวียง
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ชื่อหน่วยงำน
โรงพยาบาลภูสิงห์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมะนัง
โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
โรงพยาบาลแม่จัน
โรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลยโสธร
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลลาปาง
โรงพยาบาลลาพูน
โรงพยาบาลลืออานาจ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวังหิน
โรงพยาบาลวัดเพลง
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลเวียงแหง
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ (งานพยาธิวทิ ยาคลินิก)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสรรคบุรี
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ชื่อหน่วยงำน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสระใคร
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
โรงพยาบาลสาโรง
โรงพยาบาลสิชล
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลเสนา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหล่มสัก
โรงพยาบาลห้วยกระเจา
โรงพยาบาลหัวตะพาน
โรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลอัมพวา
โรงพยาบาลอ่างทอง
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลฮอด
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร นา และผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารโรคทางสมองและศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและวิจัยไวรัสสัตว์สคู่ น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สังกัดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์วจิ ัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา สุราษฎร์ธานี กรมประมง
ศูนย์วจิ ัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร กรมประมง
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ชื่อหน่วยงำน
ศูนย์วจิ ัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา กรมประมง
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุร)ี กรมปศุสัตว์
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) กรมปศุสัตว์
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) กรมปศุสัตว์
ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) กรมปศุสัตว์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์อา้ งอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ชื่อหน่วยงำน
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักเครื่องสาอางและวัตถุอนั ตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ กรมควบคุมโรค
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค
สานักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักสวนอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
หน่วยจีโนมและเวชศาสตร์ววิ ฒ
ั นาการ ศูนย์วจิ ัยมาเลเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิ ิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยจุลชีววิทยา งานห้องปฏิบัตกิ ารวิจัย สานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยแบคทีเรียวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หน่วยราวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยไวรัสวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องปฏิบัตกิ ารชีวนิรภัยระดับ 3 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัตกิ ารเตรียมอาหารเลียงเชือ ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องปฏิบัตกิ ารมัยโคแบคทีเรีย หน่วยแบคทีเรียวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัตกิ ารราวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ห้องปฏิบัตกิ ารโรคแลปโตสโปโรซิส ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลำดับ
316
317
318
319
320
321

ชื่อหน่วยงำน
ห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เชิงเคมีและชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยทางคลินิก ศูนย์ประสานความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัตกิ ารวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัตกิ ารอณูแบคทีเรียวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
องค์การเภสัชกรรม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

