
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 นางสาว กนกลักษณ์ นิลดี ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
2 นางสาว กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์ ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
3 นางสาว เกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
4 นาย ไกรวรรณ์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์ ไม่มารับภายในก าหนด
5 นางสาว จวง จินดามัง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
6 นางสาว ชัญญ์รัชต์ สถิตกาญจนวาณิช ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
7 นาง ชัญญา กิ่งวงษา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
8 นาย ชัยญา นพคุณวิจัย จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
9 นาย ชารีฟ หลีอรัญ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
10 นาง ชุติกานต์ สุวรรณรัตน์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
11 นางสาว ณัชมิญ แม่นปืน จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
12 นางสาว ดวงเนตร แหวนนิล จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
13 นาง ธนภร สงวนสัตย์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
14 นางสาว ธนภรณ์ ต้ังจิตปิยะนนท์ ไม่มารับภายในก าหนด
15 นางสาว ธีรดี ดวงวาณิชย์ ไม่มารับภายในก าหนด
16 นางสาว นัฐธญา คงนาค ไม่มารับภายในก าหนด
17 นางสาว นิตยา ไพบูลย์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
18 นางสาว นิลาวัลย์ รอดฟัก จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
19 นางสาว บุญเรือง แชมี จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
20 นางสาว ประกายมาศ มัชฌิมา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
21 นางสาว ประทิน มิ่งขวัญ ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
22 นาง ปราณี คณทา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
23 นางสาว ปราณี พุม่ประดับ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
24 นางสาว ปรียนันท์ ต.วรพาณิชย์ ไม่มารับภายในก าหนด
25 นาย ปสุชัย จันรัตน์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
26 นางสาว ปัทมา สิงบริคัณ ไม่มารับภายในก าหนด
27 นาย พงษ์อาระยะ บุตรจันทา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
28 นาง พนารี แก้วเพชร ไม่มารับภายในก าหนด
29 นางสาว พนิดา สิมมาพิมพ์ ไม่มารับภายในก าหนด
30 นางสาว พรกนก เชื้อค าวัง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
31 นาง พรทิพย์ ภูชัยแสง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

                     รำยชือ่ผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิก                    
               ที่ทำงสภำกำรแพทยแ์ผนไทยได้ด ำเนินกำรจดัส่งไปรษณียเ์รียบร้อยแล้ว               
            แต่ไปรษณียป์ลำยทำงตีจดหมำยกลับมำยงัสภำกำรแพทยแ์ผนไทย (ครั้งที่ 3)           

     ขอประกำศรำยชือ่ดังน้ี
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32 นางสาว พวงพยอม ปล้ืมจิตร จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
33 นาง พัชรินทร์ สุวรรณประสิทธิ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
34 นาง พิงค์ภรณ์ สุนทรวงศ์วัฒนา ย้ายไม่ทราบทีอ่ยู่ใหม่
35 นาง พิสุทธินี ภทรพีทรานันฐ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
36 นาง แพรวพรรณ พัฒนโภครัตนา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
37 นางสาว ภัคจิรา ค าสินธุ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
38 นาง มาลี เซอเรนเซ่น ไม่มารับภายในก าหนด
39 นางสาว เมทินี แสนสอนสุข จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
40 นาง รัชนี จันดาแพง ไม่มารับภายในก าหนด
41 นางสาว รุ่งนภา ค ามาตย์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
42 นางสาว วรัญญา สิงห์อ่ า ไม่มารับภายในก าหนด
43 นางสาว วัลดี ทับวัติ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
44 นาง วารีวัล วันทาวงค์ ไม่มีเลขทีบ่้านตามจ่าหน้าซอง
45 นางสาว วาลาอร กิตติยันตการ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
46 นาย วิชัย สุวรรณวีรากร ไม่มารับภายในก าหนด
47 นาย วิรัตน์ ภักดี จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
48 นาย วีระ สว่างเวียง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
49 ว่าท่ีร้อยตรี วีระเดช ธรรมประโชติ ไม่มีเลขทีบ่้านตามจ่าหน้าซอง
50 นางสาว ศศิธร ยอดแย้ม จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
51 นางสาว ศสินีนาฏ ตู้เฮ่ียน จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
52 นางสาว ศิวพร พัฒนกิจจารักษ์ ไม่มารับภายในก าหนด
53 นางสาว สุกฤตา ทองปัญญา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
54 นาง สุภัค ป้องกัน ไม่มารับภายในก าหนด
55 นาง สุภาพรรณ เลิศอานนท์ตระกูล ไม่มารับภายในก าหนด
56 นาย สุรพงษ์ พงศ์พิชัยณรงค์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
57 นาง สุวิมล วรรณเกียรติ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
58 นาง อนัตตา ภัทรภูมิพานิช ไม่มารับภายในก าหนด
59 นาง อรสินี โคตรโยธา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
60 นาง อรอนงค์ รักชาติ ไม่มารับภายในก าหนด
61 นางสาว ออมบุญ เพิม่บุญญากูล ไม่มารับภายในก าหนด
62 นางสาว อารีรัตน์ หวังสว่างวงศ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน


