
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล หมำยเหตุ
1 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์ชัย ไม่มีเลขทีบ่้านตามจ่าหน้าซอง
2 นาง กมลพัฒน์ ก าไรนาค ไม่มีเลขทีบ่้านตามจ่าหน้าซอง
3 นางสาว กฤษณา สุพรรณ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
4 นาง กัณรัตน์ จันโท ไม่มารับภายในก าหนด
5 นาย กุลพัชร ฌานชลิต ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
6 นางสาว จันทวงศ์ แซ่ว้าง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
7 นาย จ าลอง พรหมเพชร ไม่มารับภายในก าหนด
8 นาง จุไรมาศ ปราณีวงศ์ ไม่มารับภายในก าหนด
9 นาย เจริญ ถมหนวด จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
10 นาย เฉลิมศักด์ิ ปสันตา ไม่มารับภายในก าหนด
11 นางสาว ชุติมล อนุวัตการกุล จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
12 นาง ชูศรี ฮวดแก้ว ไม่มารับภายในก าหนด
13 นาย ถวิล ชูดวง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
14 นาย ธนวัฒน์ สิงห์ธวัช ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
15 นางสาว ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล ไม่มารับภายในก าหนด
16 นาย ธรรม พันธุศิริสด ไม่มารับภายในก าหนด
17 นาย นคร จันต๊ะวงษ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
18 นางสาว นฤทัย คิดอ่าน จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
19 นางสาว นฤมล ชัยปัญญา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
20 นางสาว นลินพรรณ พชรจีราวัฒน์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
21 นางสาว นิตยา นามวิเศษ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
22 นางสาว นิภา กรกุม ไม่มารับภายในก าหนด
23 นางสาว บุญชรัสมิ์ เลิศประสิทธิผล จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
24 นางสาว ประจิรภรณ์ ประสพธรรม ไม่มารับภายในก าหนด
25 นาง ประพิณศรี มีชูวรพงศ์ ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
26 นาง พรทิภา เอี่ยมสุข จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
27 นาง พวงเพชร พุม่เฉี่ยว ไม่มารับภายในก าหนด
28 นางสาว เพ็ญศรี ปริกเพ็ชร จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
29 นาย ภูมิณรงค์ วาณิชย์พุฒิกุล ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
30 นางสาว มลฤดี เปล่ียนญาณ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
31 นางสาว ยุพานิชย์ วิจารณ์ ไม่มารับภายในก าหนด
32 นาย รพินทร์ กงแก้ว ไม่มารับภายในก าหนด

                     รำยชือ่ผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิก               
           ที่ทำงสภำกำรแพทยแ์ผนไทยได้ด ำเนินกำรจดัส่งไปรษณียเ์รียบร้อยแล้ว              
     แต่ไปรษณียป์ลำยทำงตีจดหมำยกลับมำยงัสภำกำรแพทยแ์ผนไทย (ครั้งที่ 2)             
                                       ขอประกำศรำยชือ่ดังน้ี
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33 นางสาว ลลิตวดี มหารชพงศ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
34 นางสาว วรางคณา สมีพันธ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
35 นางสาว วัชราภรณ์ ชนะเคน จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
36 นาย วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน 
37 นาย ศรชัย วนาลัยธ ารง จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
38 นาย ศุภชัย รัตนวิเชียร ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
39 นางสาว ศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์ ไม่มารับภายในก าหนด
40 นาง ศุภากร อรุณปราการ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
41 นาย สังวรณ์ เชื้อเตจ๊ะ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
42 นาง สาลิตา อนันตกระจาย ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
43 นาย สุจิตร เกิดวัน ไม่มารับภายในก าหนด
44 นางสาว สุวรรณี สุวรรณสัญญา จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
45 นางสาว อนุธิดา วารีย์ จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
46 นาง อัมพร ศรีสุข จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
47 นางสาว อารีรัตน์ แสงมงคล ไม่มารับภายในก าหนด
48 นาย อุดมรัตน์ เชื้อสุวรรณชัย ไม่มารับภายในก าหนด
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