
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ

1 นางสาว กชพร เขมะนุเชษฐ์ ไม่มารับภายในก าหนด
2 นางสาว กมลชนก โตสุจริตธรรม ไม่มารับภายในก าหนด
3 นาง กรวิภา ศรีสุวรรณ์ ไม่มารับภายในก าหนด
4 นางสาว กิ่งกนก รักษนาเวศ ไม่มารับภายในก าหนด
5 นาย ไกรศักด์ิ เดชสุทธิ ไม่มารับภายในก าหนด
6 นางสาว คนธวัลย์ ลบแย้ม ไม่มารับภายในก าหนด
7 นาย จตุพล ศรีส าราญ ไม่มารับภายในก าหนด
8 นาย จตุรงค์ แม่นวิวัฒนกุล ไม่มารับภายในก าหนด
9 คุณ จันทิมา ศรีพลับ ไม่มารับภายในก าหนด
10 นางสาว จิตต์สุคนธ์ อิสสะอาด ไม่มารับภายในก าหนด
11 นางสาว จิรัชยา สมรักษ์ ไม่มารับภายในก าหนด
12 นาง ชนาภรณ์ บตเกตุ ไม่มารับภายในก าหนด
13 นางสาว ชมภูนุช ทุมมา ไม่มารับภายในก าหนด
14 นาย ณัฏฐเอก เวชโพธิก์ลาง ไม่มารับภายในก าหนด
15 นางสาว ดารณี อิทธิยาภรณ์ ไม่มารับภายในก าหนด
16 นาง ทิพ ศิริสวัสด์ิ ไม่มารับภายในก าหนด
17 นางสาว ธิดาภรณ์ ใสโศก ไม่มารับภายในก าหนด
18 นางสาว ธีติยา ดาบแก้ว ไม่มารับภายในก าหนด
19 นาง ธีระวรรณ วิมลธรรมรัฒน์ ไม่มารับภายในก าหนด
20 นาง นฤมนต์ สุวรรณาคาธิบดี ไม่มารับภายในก าหนด
21 นาง นิชานันท์ คร่ังเนียม ไม่มารับภายในก าหนด
22 นาย บรรเจิด เศวตศิลป์ ไม่มารับภายในก าหนด
23 นาย บ่าโหรม บิลโต๊ะหมาด ไม่มารับภายในก าหนด
24 นางสาว ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ ไม่มารับภายในก าหนด
25 นางสาว พรรณวิไล ไชยวาน ไม่มารับภายในก าหนด
26 นางสาว พัชริน ภูผาลินิน ไม่มารับภายในก าหนด
27 นางสาว มาลี วิทูปัญจวิทย์ ไม่มารับภายในก าหนด
28 นาง รุ้งลดา ธานี ไม่มารับภายในก าหนด
29 นาง ลัดดาวัลย์ แสงทอง ไม่มารับภายในก าหนด
30 นาง วลีย์ สันตะวาวงศ์ ไม่มารับภายในก าหนด
31 นาย วิจิตร จิรวัชราธิกุล ไม่มารับภายในก าหนด
32 นาย สมชาย ศรีสูงเนิน ไม่มารับภายในก าหนด

                       รำยชือ่ผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิก                
              ที่ทำงสภำกำรแพทยแ์ผนไทยได้ด ำเนินกำรจดัส่งไปรษณียเ์รียบร้อยแล้ว             
          แต่ไปรษณียป์ลำยทำงตีจดหมำยกลับมำยงัสภำกำรแพทยแ์ผนไทย (ครั้งที่ 7)           

      ประกำศรำยชือ่ดังน้ี
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33 นางสาว สริตา รอดบ ารุง ไม่มารับภายในก าหนด
34 นางสาว สวรรณยา เมืองมุงคุณ ไม่มารับภายในก าหนด
35 นางสาว สายชล พรหมเทพ ไม่มารับภายในก าหนด
36 นาง ส าเภา ผาจันยอ ไม่มารับภายในก าหนด
37 นางสาว สุชาวดี พลัดภัยพาล ไม่มารับภายในก าหนด
38 นางสาว สุดารัตน์ เกตุรัตน์ ไม่มารับภายในก าหนด
39 นาย สุนันท์ ทรัพยาสาร ไม่มารับภายในก าหนด
40 นาย อนันต์ ห่องทองค า ไม่มารับภายในก าหนด
41 นาง อัญชลิกา นวลศรี ไม่มารับภายในก าหนด
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