
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว กัญภร ทหารเพรียง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
2 นาย กัมปชาญ เจี๊ยบนา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
3 นางสาว กาญจนา ประวันเตา ย้าย ไม่ทราบทีอ่ยู่ใหม่
4 นาง กิ่งแก้ว เต็มสินสิริ ไม่มารับภายในก าหนด
5 นางสาว จรินทร์ธร ฟักค า จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
6 นาง จ านงค์ สาระวารี จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
7 นางสาว จิรัฐิติกาล อินสว่าง ไม่มารับภายในก าหนด
8 นาย จีระมิตร จันทร์ทาโล จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
9 นางสาว ชัญญมน กาญจนาคม ไม่มารับภายในก าหนด
10 นางสาว ฐิตารีย์ สุนทรพิสิทธิ์ ไม่มีเลขทีบ่้านตามจ่าหน้าซอง
11 นาง ดวงกมล คมกริส ไม่มีผู้รับ
12 นาย ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
13 นาง ทัศนีย์ ยศโต จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
14 นาย ธนวัฒน์ งามศรี จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่ระบุหมู่
15 นาย ธีระพงษ์ นิลละออ ย้าย ไม่ทราบทีอ่ยู่ใหม่
16 นาย นกแก้ว สายทอง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
17 นางสาว นพพร วัฒนตฤณากุล จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
18 นางสาว นฤมล ไชยภักดี ไม่มารับภายในก าหนด
19 นาง นิตยา บุญทิม ย้าย ไม่ทราบทีอ่ยู่ใหม่
20 นางสาว บุญญาดา ศิริบูรณ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
21 นาย ปกรณ์ อึ้งตระกูล จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
22 นางสาว ปุณยวีร์ ดุลยปกรณ์พงศ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
23 นางสาว พรนันท์ บุญประสม จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
24 นาง เพ็ญศรี รุ่งเรือง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
25 นางสาว มาลี สิริวราวุธ ไม่มารับภายในก าหนด
26 นาง รตี ต้ังตรงจิตร จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
27 นาง วนิดา จาแคล่วคล่อง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
28 นางสาว วรรณิภา เปรมยศ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

                             รำยชือ่ผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิก          
                        ที่ทำงสภำกำรแพทยแ์ผนไทยได้ด ำเนินกำรจดัส่งไปรษณียเ์รียบร้อยแล้ว    
              แต่ไปรษณียป์ลำยทำงตีจดหมำยกลับมำยงัสภำกำรแพทยแ์ผนไทย (ครั้งที่ 1)       
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29 นาง วาสนา เกิดงาม จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
30 นางสาว วิภาวดี ค าเหล็ก จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่ระบุหมู่
31 นาย สมชาย ธัญธนาพงศ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
32 นางสาว สมพร จิตรัตนพร ค้างทีไ่ปรษณีย์สามเสนใน
33 นางสาว สุกัญญา วีระเสถียร ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
34 นางสาว สุกี สังภักดี ไม่มีผู้รับ
35 นางสาว สุธีรา ภูมิภักดี จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่ระบุหมู่
36 นางสาว สุนันทา พงษ์วรรณ ไม่มารับภายในก าหนด
37 นาง สุภา สายทอง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
38 นาง เสาวภา สาระวารี ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
39 นาง หลอด สรรพคุณ ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
40 นาย อนันต์ แก้วชะนา ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
41 นาย อภิเดช มารยาท จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่มีเลขทีบ่้าน
42 นาง อภิรมย์ ภูนุช จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่ระบุหมู่
43 นางสาว อรศิมา ภักดี จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
44 นาง อังศุมาลี มูลน้อย ไม่มารับภายในก าหนด
45 นางสาว อาภรณ์รัตน์ ยิ่งอรุณธรรม ไม่มารับภายในก าหนด
46 นาง อุไรพร คงนุช จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
47 นาย โอภาส คีรีวัชราภรณ์ ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
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