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1 นางสาว กฤฏติยา วงศ์วิวัฒน์ ไม่มารับภายในก าหนด
2 นางสาว กาตือมา เฮาะสนิ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
3 นาย เกรียงศักด์ิ ศิรินวเสถียร ไม่มารับภายในก าหนด
4 นางสาว เกศริน มณีนูน จ่าหน้าไม่ชัดเจน
5 นาง แก้ว จันทรทิพย์ ไม่มารับภายในก าหนด
6 นาง เครือวัลย์ สาระกุล จ่าหน้าไม่ชัดเจน
7 นางสาว จงกลณี วรสิทธิกร จ่าหน้าไม่ชัดเจน
8 นางสาว จาตินันท์ เนาวภาส ไม่มารับภายในก าหนด
9 จ.ส.อ.หญิง จุฑาพร สุจริตจันทร ไม่มารับภายในก าหนด
10 นางสาว จุฑามาศ ปัน้อินทร์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
11 นาย เจิดจ้า แจ้งเจริญ ไม่มารับภายในก าหนด
12 นาง ฉอ้อน อ่วมเหล็ง ไม่มารับภายในก าหนด
13 นางสาว ชนิดาภา ยะนันท์ ไม่มารับภายในก าหนด
14 นางสาว ชนิภรณ์ ทศธรรม ไม่มารับภายในก าหนด
15 นาย ชโลธร พันธุแ์ก้ว จ่าหน้าไม่ชัดเจน
16 จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ อ่อนเส็ง จ่าหน้าไม่ชัดเจน
17 นางสาว ณัฐชนก ปิน่เพชรสวรรค์ ไม่มารับภายในก าหนด
18 นางสาว ณิศรา ชัยวงค์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
19 นางสาว ตรีสุคนธ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
20 นางสาว ธนพร อนิลบล จ่าหน้าไม่ชัดเจน
21 นาย ธเนษฐ กัญกาญจนะ ไม่มีเลขทีบ่้านตามจ่าหน้า
22 นางสาว ธันยนันท์ แก้วนริศวรรณ์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
23 นาง นิกร ลอยจิ้ว ไม่มารับภายในก าหนด
24 นางสาว นิราวรรณ คัทธรินทร์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
25 นาย บุญทัน แก้วเต็ม จ่าหน้าไม่ชัดเจน
26 นาย บุญเสริม แช่มศิริ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
27 นางสาว เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์ ไม่มารับภายในก าหนด
28 นาย ปฐมพงษ์ เผือกลี จ่าหน้าไม่ชัดเจน
29 นาง ประนอม พวงศรี จ่าหน้าไม่ชัดเจน
30 นาย ปริณ พละสุนทร ไม่มารับภายในก าหนด
31 นาง พรรณทิพา ชเนศร์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
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32 นางสาว พัชวรรณ สว่างชีพ ไม่มารับภายในก าหนด
33 นางสาว แพทรียา ประภาษา จ่าหน้าไม่ชัดเจน
34 นางสาว ภัทรดาภา นิพันธานนท์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
35 นาย มณฑล เพ็ชรสี ไม่มารับภายในก าหนด
36 นางสาว มยุรี บุญส่ง ไม่มารับภายในก าหนด
37 นาง ยุวดี ฟองศรี ไม่มารับภายในก าหนด
38 นาง เยาวลักษณ์ เต้ียนวน จ่าหน้าไม่ชัดเจน
39 นางสาว รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล จ่าหน้าไม่ชัดเจน
40 นางสาว ลลิตา ยังอยู่ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
41 นาง ลัดดา สอนสืบ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
42 นางสาว วนิดา หวดขุนทด จ่าหน้าไม่ชัดเจน
43 นาย วรพนธ์ วันดี จ่าหน้าไม่ชัดเจน
44 นางสาว วรานันทน์ ยอดลิลา จ่าหน้าไม่ชัดเจน
45 นางสาว วัชราภรณ์ พัทคัน จ่าหน้าไม่ชัดเจน
46 นางสาว วารุณี มะรุมดี จ่าหน้าไม่ชัดเจน
47 นาย วินัย นพพันธ์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
48 นางสาว วิมลพันธ์ ทนจะโปะ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
49 นาย ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร ไม่มารับภายในก าหนด
50 นางสาว สรัญญา ชะงัดรัมย์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
51 นาง สุกัญญา สว่างจิตร ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
52 นางสาว สุจิตรา เหลาเกิ้มหุง่ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
53 นาง สุทธิภา เอี่ยมสูงเนิน ไม่มารับภายในก าหนด
54 นาย สุนทร อ่อนสุวรรณ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
55 นางสาว สุวิมล สิงห์ธวัช ไม่มารับภายในก าหนด
56 นาง เสาวลักษณ์ พกกลาง จ่าหน้าไม่ชัดเจน
57 นางสาว อนงค์นาถ ธรรมสกุลวงศ์ ไม่มารับภายในก าหนด
58 นาย อรรถโกวิท ศงสนันทน์ ไม่มารับภายในก าหนด
59 นาย อิ่ม ฐาโอษฐ์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
60 นางสาว อิศราภรณ์ วุฒิหิรัญวิทย์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
61 นาย เอกรัตน์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์ จ่าหน้าไม่ชัดเจน
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หมำยเหต ุ:     สอบถามและติดต่อเพือ่ขอรับบัตรและหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิก
ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  02-5801157 , 02-5801158 , 02-5801145
Facebook :  สภาการแพทย์แผนไทย    ID Line :  thaimed.or.th
E-Mail :  thaimed.or.th@gmail.com


