
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ หมำยเหตุ
1 นางสาว กชพร เขมะนุเชษฐ์

2 นางสาว กนกนาค ศิริพฒัน์

3 นางสาว กมลชนก โตสุจริตธรรม

4 นางสาว กมลทิพย์ กล่ินค าหอม

5 นาง กมลพฒัน์ ก าไรนาค

6 นางสาว กรกฎ ชูทวด

7 นางสาว กรชนก พฒุภกัดี

8 นาง กรวิภา ศรีสุวรรณ์

9 นางสาว กฤฏติยา วงศวิ์วฒัน์

10 นางสาว กฤตยาพร นา้เจริญ

11 นาง กญัวรา หมดัฤทธ์ิ

12 นางสาว กนัตก์นิษฐ์ รัตนเมฆวิไล

13 นางสาว กาตือมา เฮาะสนิ

14 นางสาว ก่ิงกนก รักษนาเวศ

15 นาง กิตติยา ชูวงษว์ฒันะ

16 นาย กุลพชัร ฌานชลิต

17 นาย เกรียงศกัด์ิ ก าเนิดกาญจน์

18 นางสาว เกศสุดา วาหมงคล

19 นางสาว เกษราพร ไพรินทร์

20 นาย ไกรศกัด์ิ เดชสุทธิ

21 นางสาว ขวญัเรือน บวังาม

22 นาย เขมภพ เรือนทอง

23 นางสาว คนธวลัย์ ลบแยม้

24 นาง เครือวลัย์ สาระกุล

25 นางสาว จงกลณี วรสิทธิกร

26 นาย จตุรงค์ แม่นวิวฒันกุล

27 นางสาว จาตินนัท์ เนาวภาส

รำยช่ือผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิกที่ทำงสภำกำรแพทย์แผนไทยได้ด ำเนินกำรจัดส่ง

ไปรษณย์ีเรียบร้อยแล้วแต่ไปรษณย์ีปลำยทำงตีจดหมำยกลบัมำยังสภำกำรแพทย์แผนไทย ประกำศรำยช่ือดังนี้

* กรุณาติดต่อกลับสภาการแพทย์แผนไทยเพือ่รับบัตรสมาชิกด้วยตนเอง หรือ ติดต่อกลับทีเ่บอร์ 02 580 1157 - 8
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28 นางสาว จามิญชญ์า รัตน์สินชยลาภ

29 นาง จ านงค์ สาระวารี

30 นางสาว จิตตสุ์คนธ์ อิสสะอาด

31 นางสาว จิตรลดา ปัญจากุล

32 นางสาว จิรัชยา สมรักษ์

33 นางสาว จิรัฐิติกาล อินสวา่ง

34 นางสาว จุฑามาศ ป้ันอินทร์

35 นาง จุฬาลกัษณ์ มุละสีวะ

36 นาย เจริญ ถมหนวด

37 นาย เจิดจา้ แจง้เจริญ

38 นาง ฉออ้น อ่วมเหล็ง

39 นางสาว ชมภู่ วิจิตรจนัทร์

40 นางสาว ชมภูนุช ทุมมา

41 นางสาว ชลธิชา สาระบูลย์

42 นาง ชวาลา แกว้อมตวงศ์

43 นางสาว ชญัญมน กาญจนาคม

44 นาง ชญัญา ก่ิงวงษา

45 นาย ชยันรินท์ พนัธ์ภิญญาภรณ์

46 นาย ณรงค์ ใฝสุข

47 นางสาว ณรัญญา ชยัโครต

48 นางสาว ณชัชลิดา ทิพวจันา

49 นาย ณฏัฐเอก เวชโพธ์ิกลาง

50 นางสาว ณฐัชา พงษวิ์รัตน์

51 นาย ณฐัพชัร์ นิธิวชัรกาญจน์

52 นางสาว ตรีสุคนธ์ ผ่องแผว้

53 นาย ถิรวฒัน์ พิมลไพศาล

54 นางสาว ทรัสปรียา อ่ิมมาก
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55 นาย ทองใบ ศรีสุราช

56 นาง ทิพ ศิริสวสัด์ิ

57 นางสาว ทิพยสุ์ดา คงสุบรรณ์

58 นาย ธนเดช ชนะชิษณุพงษ์

59 นาง ธนพร อนิลบล

60 นาง ธนภร สงวนสัตย์

61 นางสาว ธนภรณ์ ตั้งจิตปิยะนนท์

62 นางสาว ธนรัตน์ อยูเ่อ่ียม

63 นางสาว ธนวรรณ เลิศธรรม

64 นาย ธนวฒัน์ งามศรี

65 นาย ธนวฒัน์ สิงห์ธวชั

66 นาย ธนวฒัน์ ธญัญกิจ

67 นาย ธนิต สมวาทสรรค์

68 นาย ธเนษฐ กญักาญจนะ

69 นางสาว ธนัยนนัท์ แกว้นริศวรรณ์

70 นางสาว ธิดาภรณ์ ใสโศก

71 นางสาว ธีติยา ดาบแกว้

72 นาย ธีรวรรธน์ สิทธิฤกษ์

73 นาง ธีระวรรณ วิมลธรรมวฒัน์

74 นาย นกแกว้ สายทอง

75 นาย นพพล ทองวฒันานนท์

76 นาง นฤมนต์ สุวรรณาคาธิบดี

77 นางสาว นฤมล ไชยภกัดี

78 นางสาว นฤมล ชยัปัญญา

79 นางสาว นฐัธญา คงนาค

80 นาง นิชานนัท์ คร่ังเนียม

81 นางสาว นิตยา ไพบูลย์
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82 นาย นิพนธ์ นามวงค์

83 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ

84 นางสาว นิภาพร ไทยพฒันกิจ

85 นางสาว นิราวรรณ คทัธรินทร์

86 นางสาว นิสาค์ เลาหพนูรังษี

87 นางสาว เนตรชนก เจริญเตีย

88 นาย บรรเจิด เศวตศิลป์

89 นางสาว บุญชรัสม์ิ เลิศประสิทธิผล

90 นาย บุญทนั แกว้เตม็

91 นางสาว เบญจพร แสงสุวรรณ

92 นางสาว เบญจวรรณ หนัจางสิทธ์ิ

93 นาย ปฐมพงศ์ แป้นจนัทร์

94 นาย ปฐมพงษ์ เผือกลี

95 นางสาว ประกายมาศ มชัฌิมา

96 นาง ประนอม พวงศรี

97 นาง ประพิณศรี มีชูวรพงศ์

98 นาง ปราณี คณทา

99 นางสาว ปรียนนัท์ ต.วรพาณิชย์

100 นาย ปัณณวชัญ์ ชูพนัธ์นิส

101 นาย ปิยะ ธญัญเสรี

102 นางสาว ปิยะดา วิหก

103 นางสาว ปิยะนุช สุวรรณรัตน์

104 นางสาว ปุณยวีร์ ดุลยปกรณ์พงศ์

105 นางสาว เปรมรัศม์ โสภา

106 นาง พนารี แกว้เพชร

107 นางสาว พรทิวา สีดายา

108 นาง พรรณทิพา ชเนศร์
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109 นางสาว พรรณวิไล ไชยวาน

110 นางสาว พรสวรรค์ บวัพนัธ์

111 นางสาว พวงพยอม ปล้ืมจิตร

112 นาง พวงเพชร พุ่มเฉ่ียว

113 นางสาว พชัริน ภูผาลินิน

114 นาง พชัรินทร์ สุวรรณประสิทธ์ิ

115 นางสาว พชัรีวรรณ พิมจอ้ย

116 นางสาว พชัวรรณ สวา่งชีพ

117 นาง พศักาญจน์ เกษมกมลพงศ์

118 นางสาว พิชยาภรณ์ วิชยัโชติพงศ์

119 นางสาว พิมพช์นก ยะวงษศ์รี

120 นาง เพญ็ศรี รุ่งเรือง

121 นางสาว เพญ็ศิริ กรดหนู

122 นางสาว แพรวนภา ทุมหนู

123 นางสาว ไพลิน ลืออดุลย์

124 นางสาว ภคัจิรา ค  าสินธ์ุ

125 นางสาว ภคัวิภา รู้ยนืยงค์

126 นางสาว ภทัราภรณ์ แสนหลง

127 นาย มณฑล เพช็รสี

128 นาย มณเฑียร พนัธุมณิ

129 นางสาว มยรีุ บุญส่ง

130 นาง มลฑา มงกุฎสุวรรณ์

131 นางสาว มทันา ผลุงกระโทก

132 นาย เมฆ บวัสีด า

133 นางสาว เมทินี แสนสอนสุข

134 นาย เมธี พิทกัษสุ์ธีพงศ์

135 นางสาว ยพุา ศิลาชยั
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136 นาง ยวุดี ฟองศรี

137 นางสาว เยาวลกัษณ์ เต้ียนวน

138 นางสาว รมิตา ศรัทธาทิพยก์ุล

139 นางสาว รังสิยากร แกว้หอม

140 นาง รัชนีกร แพรัศมี

141 นาง ราตรี พระนคร

142 นางสาว ริญญาภทัร์ พฤติรัตน์วรกุล

143 นางสาว รุ่งนภา ค ามาตย์

144 นาง รุ้งลดา ธานี

145 นาง รุจิเรข จิตตเท่ียง

146 นาง ลดัดา สอนสืบ

147 นาง ลดัดาวลัย์ แสงทอง

148 นางสาว วนิดา หวดขนุทด

149 นาย วรพนธ์ วนัดี

150 นาย วรพรต เช่ียวประสิทธ์ิ

151 นางสาว วรานนัทน์ ยอดลิลา

152 นาง วลีย์ สันตะวาวงศ์

153 นาย วสันต์ ไชยฉกรรจ์

154 นางสาว วชัราภรณ์ พทัคนั

155 นางสาว วาริพร อินตะ๊สาร

156 นาง วารีวลั วนัทาวงค์

157 นางสาว วารุณี มะรุมดี

158 นาย วิจิตร จิรวชัราธิกุล

159 นางสาว วิลาวรรณ สามาอาพฒัน์

160 นาย วีระ สวา่งเวียง

161 ร้อยต ารวจตรี วีระศกัด์ิ ดิเรกวฒันสาร

162 นาง ศกุนทิพย์ ยวนแห่ว
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163 นางสาว ศรัณยา นครจนัทร์

164 นางสาว ศรันยากาญจน์ ศรีเชียงหา

165 นางสาว ศริญญา อุมาลี

166 นางสาว ศรีพร พรรณารุโณทยั

167 นางสาว ศรีโสภา เรืองหนู

168 นางสาว ศศิวรรณ ชยัชุมภู

169 นางสาว ศิรารัตน์ ช านะ

170 นางสาว ศิริภสัสร ผลคิมหนัต์

171 นางสาว ศิริลกัษณ์ เก่ียวพนัธ์ุ

172 นางสาว ศิวพร พฒันกิจจารักษ์

173 นางสาว ศุภมาส คิดดี

174 นางสาว ศุภาพิชญ์ วฒิุอนุสรณ์

175 นาย สมชาย ศรีสูงเนิน

176 นาย สมชาย เสาร์ศรี

177 นาย สมศกัด์ิ เลิศวจนะ

178 นาง สมหญ้ิง ธญัญเสรี

179 นางสาว สรัญญา ชะงดัรัมย์

180 นางสาว สริตา รอดบ ารุง

181 นางสาว สโรชา นามประดิษฐ์

182 นางสาว สวรรณยา เมืองมุงคุณ

183 นาย สาธิต ไชยศกัด์ิสิริกุล

184 นางสาว สายชล พรหมเทพ

185 นาง ส าเภา ผาจนัยอ

186 นางสาว สุกญัญา วีระเสถียร

187 นางสาว สุกญัญา หมานสะยะ

188 นาย สุจิตร เกิดวนั

189 นางสาว สุจิตรา เหลาเก้ิมหุ่ง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิกที่ทำงสภำกำรแพทย์แผนไทยได้ด ำเนินกำรจัดส่ง

ไปรษณย์ีเรียบร้อยแล้วแต่ไปรษณย์ีปลำยทำงตีจดหมำยกลบัมำยังสภำกำรแพทย์แผนไทย ประกำศรำยช่ือดังนี้

190 นาง สุจินดา ท่าจีน

191 นาย สุชาติ ภู่จนัทร์

192 นางสาว สุดารัตน์ เกตุรัตน์

193 นาง สุทธิภา เอ่ียมสูงเนิน

194 นางสาว สุธีรา ภูมิภกัดี

195 นาย สุนทร อ่อนสุวรรณ

196 นางสาว สุนิสา โตะ๊แหมด

197 นาง สุภาพรรณ เลิศอานนทต์ระกูล

198 นาง สุภาวดี นนทพจน์

199 นาย สุวิทย ์ จบถ่ิน

200 นางสาว สุวิมล สิงห์ธวชั

201 นาง เสาวภา สาระวารี

202 นาย แสนพล พวัศิริมิตร

203 นาย โสภณ พลอยด า

204 นางสาว โสภา สวสัดี

205 นางสาว โสรญา ขาวสุทธ์ิ

206 นางสาว หนูเพิน เส 

207 นางสาว อนงคน์าถ ธรรมสกุลวงศ์

208 นางสาว อนญัญา พ้ืนนวล

209 นาย อนนัต์ แกว้ชะนา

210 นาย อรรถโกวิท ศงสนนัทน์

211 นาง อรสินี โคตรโยธา

212 นางสาว อสมา สันติสวสัดิวงศ์

213 นางสาว ออมบุญ เพ่ิมบุญญากูล

214 นาง อญัชลิกา นวลมณี

215 นางสาว อญัชิสา สุขสนธิสมบูรณ์

216 นางสาว อาติยาภรณ์ ทัว่นภา
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รำยช่ือผู้ที่ขอท ำบัตรสมำชิกและหนังสือส ำคัญกำรเป็นสมำชิกที่ทำงสภำกำรแพทย์แผนไทยได้ด ำเนินกำรจัดส่ง

ไปรษณย์ีเรียบร้อยแล้วแต่ไปรษณย์ีปลำยทำงตีจดหมำยกลบัมำยังสภำกำรแพทย์แผนไทย ประกำศรำยช่ือดังนี้

217 นางสาว อาภรณ์รัตน์ ยิง่อรุณธรรม

218 นาย อุดมรัตน์ เช้ือสุวรรณชยั

219 นางสาว อุบล มะณีสี

220 นาง อุไรพร คงนุช

221 นาง อุไรวรรณ พวงกล่ิน
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