
ลาํดบั ช ือ่-นามสกลุ รหสัพนกังาน ตาํแหนง่งาน Email Address

1 นางสาวกติตมิา หงสน์ฤชยั 803880 พยาบาล kittima.hon@pccms.ac.th

2 แพทยห์ญงิพรภา เลศิอตุสาหกลู 813480 แพทย์ phonprapa.chit@pccms.ac.th

3 นางสาวศภุกร พลูนอ้ย 803388 พยาบาล supakorn.poo@pccms.ac.th

4 นายนภดล ลองทอง 815120 ผูช้ว่ยเภสชักร naphadol.lon@cra.ac.th

5 นางสาวมารษิา โชตสินธิ์ 813845 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ marisa.cho@cra.ac.th

6 นางนภสัวรรณ โอภาส 803394 พยาบาล Napatsawan.o-p@pccms.ac.th

7 นางสาวสมใจ  หงษเ์วยีงจนัทร ์ 803114 ผูช้ว่ยพยาบาล somjai.hon@pccms.ac.th

8 นางกรรณกิาร ์ผลพดุ 803397 ผูช้ว่ยพยาบาล kannika.pol@pccms.ac.th

9 นางสาวพมิประภา หาญกลา้ 813805 พยาบาล pimprapa.han@cra.ac.th

10 นางสาวพชิญาชดุา จลุนวล 803375 พยาบาล pitchayachuda.chu@pccms.ac.th

11 นางสาวทพิยพ์รรณวภิา สริโิสภาวดี 813633 พยาบาล thippunvipha.sir@pccms.ac.th

12 นางสาวเกษกนก สรสาํแดง 803243 นกัเทคนคิการแพทย์ gaidganok.sor@pccms.ac.th

13 นางสาวชนภิา ตนัตวิภิาวนิ 813797 พยาบาล chanipa.tan@cra.ac.th

14 นางสาวยรุฉตัร รตันหุล 803118 ผูช้ว่ยพยาบาล yurachat.rat@pccms.ac.th

15 นางสาวณฐันร ีทองประเสรฐิ 813935 พยาบาล nutnaree.tho@cra.ac.th

16 นางสาวรดัเกลา้ งามเหลอื 813615 เจา้หนา้ท ีท่ะเบยีนมะเรง็ ratklao.nga@pccms.ac.th

17 นางสาววภิาว ีอนินชุ 803547 เจา้หนา้ท ีท่ะเบยีนมะเรง็ Viphavee.inn@pccms.ac.th

18 นางสาวธนาภรณ ์บญุเพิม่ 813881 พยาบาล thanaphon.bun@cra.ac.th

19 นางสาววรนิกาญจน ์เจอืจนัทร ์ 803389 พยาบาล sumran.jue@pccms.ac.th

20 นางสาวมกุดาพร ขอดแกว้ 803471 พยาบาล mukdaporn.kho@pccms.ac.th

21 นางสาวนจุร ีเพชรแอน 803379 พยาบาล nutjaree.pet@pccms.ac.th

22 นางสาวรตันภรณ ์ นนัทอง 803474 พยาบาล Rattanaporn.nan@pccms.ac.th

23 นางสาวสชุาดา พฒุเิพญ็ 803287 พยาบาล suchada.phu@pccms.ac.th

24 นางสาวมณฑกานต ์พอกสนทิ 813806 พยาบาล montakarn.pok@cra.ac.th

25 นางสาวลกัษณข์ณา พรหมชยัศร ี 813851 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ Lakkhana.pro@cra.ac.th

26 นางสาวจติตโ์สภณิ ผดงุสทุธิ์ 803887 พยาบาล Jitsopin.pha@pccms.ac.th

27 นางสาวรศกิาญจน ์ศวิเมธวีทิย ์ 813790 พยาบาล karuna.pha@cra.ac.th

28 นางพรพมิล  เลศิ พา นชิ 803041 พยาบาล pornpimon.ler@pccms.ac.th

29 นางสาวสวุรรณ ีชยัมงั 803550 พยาบาล suwannee.cha@pccms.ac.th

30 นางสาววราภรณ ์แสงร ืน่ 803811 พยาบาล waraporn.san@pccms.ac.th

31 แพทยห์ญงิภรภทัร อนิทรยี ์ 815019 แพทย์ pornrapat.ins@cra.ac.th

32 แพทยห์ญงิพรมิา โวหารสชุน 815018 แพทย์ parima.voh@cra.ac.th

33 นางสาวศริริตัน ์ยศทะแสน 813853 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ sirirat.yos@cra.ac.th

34 นางสาวพชัรดิา สวยดี 815043 พยาบาล phatcharida.sua@cra.ac.th

35 นางนฤด ีลวิเรอืงกลุ 803186 พยาบาล naroedee.liw@pccms.ac.th

36 นางสาวมนตฤ์ทยั เพช็รแกว้ 813475 พยาบาล monrutai.pac@pccms.ac.th

37 นางสาวอจัฉรา ชยัชนะ 803883 พยาบาล atchara.cha@pccms.ac.th

38 นางสาววรรณ ีบรุะ 813150 พยาบาล wunnee.bur@pccms.ac.th

39 นางสาวอริะวด ีวญิญคาม 813214 พยาบาล irawadee.win@pccms.ac.th

รายชือ่ผู้เรยีน

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ผ่านระบบออนไลน์
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40 นางสาววราพร สมัพทุธานนท ์ 813163 พยาบาล Waraporn.sam@pccms.ac.th

41 นางสาวศศธิร นครวงศ์ 813166 พยาบาล Sasithorn.nak@pccms.ac.th

42 แพทยห์ญงิอรุณกมล พว่งนลิ 813358 แพทย์ aroonkamol.pou@pccms.ac.th

43 นางสาวลดัดาวัลย ์จติมัน่ 813402 พยาบาล Laddawan.jit@pccms.ac.th

44 นางสาวศรินินัท ์ออ่นพทุธา 813634 พยาบาล Sirinan.onp@pccms.ac.th

45 นางสาวลคันา กองเมอืง 803700 พยาบาล lakkana.gon@pccms.ac.th

46 นางสาวศรโีสภา บานเยน็ 803299 พยาบาล srisopa.ban@pccms.ac.th

47 นางสาวอาํภา โกสนีาม 803292 พยาบาล ampa.gos@pccms.ac.th

48 นางสาวองัศนินัท ์พรมนมิติร 803652 พยาบาล aungsinun.pro@pccms.ac.th

49 นางสาววารุณ ีจติตพินัธ ์ 813227 พยาบาล warunee.jit@pccms.ac.th

50 แพทยห์ญงิวันวสิาข ์บญุเฟื่อง 900134 แพทย์ wanvisa.boo@cra.ac.th

51 นางสาวจฬุาลกัษณ ์ปานเนาว์ 803757 พยาบาล Chulalak.pan@pccms.ac.th

52 นางสาวอศัจยี ์เพง็สงค์ 900120 พยาบาล aussajee.pen@cra.ac.th

53 นางสาวฉววีรรณ ศรเีพชร 815028 พยาบาล Chaweewan.sri@cra.ac.th

54 นางสาวมณฑกาญจน ์เพชรคง 803762 พยาบาล Montakarn.pet@pccms.ac.th

55 นางสาวมะล ิเลศิวลิยั 803967 พยาบาล mali.loe@pccms.ac.th

56 นางสาวณฐัยา บญุตระการ 813065 พยาบาล Nattaya.boo@pccms.ac.th

57 นางสาวทพิยฉตัร จารุวาทกีลุ 813032 พยาบาล tippayachat.jar@pccms.ac.th

58 นางสาวประณยา ตาหลา้ 815044 พยาบาล pranaya.tal@cra.ac.th

59 นางสาวนงนชุ ทองแกว้ 803194 ผูช้ว่ยพยาบาล Nongnuch.tho@pccms.ac.th

60 นางสาวธนชัพร แหวนวงษ ์ 815169 พยาบาล thanatchaphon.wae@cra.ac.th

61 นางสาวสรุพีร มะณรีตัน์ 803290 พยาบาล sureeporn.man@pccms.ac.th

62 นายแพทยส์มชาย เวยีงธรีวัฒน์ 810420 แพทย์ Somchai.vie@cra.ac.th

63 นางสาวกลัยาณ ีเกราะแกว้ 803342 พยาบาล kanlayanee.kro@pccms.ac.th

64 นางสาวประภาพร ทนัยะเชยีงพณิ 813473 พยาบาล prapaporn.thu@pccms.ac.th

65 นางอรญิญา หฤทยั 813054 พยาบาล arinya.har@pccms.ac.th

66 นางสาวจรยิา เพชรคง 813916 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ jariya.pet@cra.ac.th

67 นางสาวณชนก เรด็ยสิเตอร ์ 813798 พยาบาล nachanoke.reg@cra.ac.th

68 นางสาวนฤมล ศรขีาว 813925 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ narumon.sri@cra.ac.th

69 นายสธุรี ์วัฒนธรรม 815122 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ suthee.wat@cra.ac.th

70 นางสาววรษิา เหลก็กลา้ 815123 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ warisa.lek@cra.ac.th

71 นางสาวกมลชนก สนิธมุงคลชยั 813917 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ kamolchanok.sin@cra.ac.th

72 นายทศพร คะเซน็เช ือ้ 813849 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ Todsaporn.kac@cra.ac.th

73 นางสาววรสิา สภุาพ 813906 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ warisa.sup@cra.ac.th

74 นางสาวอมลณฐั ยโีหว๊ะ 900113 พยาบาล 6002044@pccms.ac.th

75 นางสาวรตัตยิา โสตะพราหมณ์ 815168 พยาบาล Rattiya.Sot@cra.ac.th

76 นายภมูพิฒัน ์เฮา้เจรญิศริชิยั 813918 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ phumiphat.hao@cra.ac.th

77 นางสาวเฟื่องฉตัร โลนชุ 900111 พยาบาล fuangchat.lon@cra.ac.th

78 นางสาวศริสภุา มฮูาํหมดัสะและ 813848 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ sirasupa.muh@cra.ac.th

79 นายแพทยธ์นวัฒน ์เพชรรชัตะชาติ 803716 แพทย์ tanawat.pet@pccms.ac.th

80 นางสาวจนัทรกิา ทา้วพา 813142 พยาบาล Jantarika.taw@pccms.ac.th

81 นางสาวจนยัพร สรุมนิจิกลุ 803338 พยาบาล janaiporn.sur@pccms.ac.th

82 นางสาวพชิญช์ตุติา พรหมสทุธิ์ 815114 พยาบาล pitchutita.pro@cra.ac.th

83 นางสาวอรชา เท ีย่งผดงุ 815049 พยาบาล oracha.thi@cra.ac.th

84 นางสาวณฏัยา ธรรมเสโณ 803573 พยาบาล nuttaya.tam@pccms.ac.th
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85 นางสาวธญัญเรศ วัฒนพงษ ์ 815039 พยาบาล thanyared.wat@cra.ac.th

86 นางสาวธญัวรรณ ถวาย 813543 พยาบาล thunyawan.taw@pccms.ac.th

87 นางสาวประกายวัลย ์จนัสมคง 900088 พยาบาล prakaiwan.cha@cra.ac.th

88 นางสาววรรณษิา พรมสคุนธ์ 803298 พยาบาล wannisa.phr@pccms.ac.th

89 นายธญัพศิษิฐ ์ทองพลิา 813847 นกัฉกุเฉนิการแพทย์ thanpisit.tho@cra.ac.th

90 นางสาวอมราภรณ ์ผดงุชนม์ 813168 พยาบาล ammaraphorn.pha@pccms.ac.th

91 นางสาวกวณิทพิย ์เหมอืนชู 815032 พยาบาล kawintip.mea@cra.ac.th

92 นางสาววไิลพรรณ โม้ 813860 ผูช้ว่ยพยาบาล wilaipan.mos@cra.ac.th

93 นางสาวสนิจยั  สาขะสงิห์ 813583 ผูช้ว่ยพยาบาล Sinjai.sak@pccms.ac.th

94 นางสาวพศกิา เมอืงไทย 813157 พยาบาล pasika.mua@pccms.ac.th

95 นางสาวณพชิชดา คงสขุ 813878 ผูช้ว่ยพยาบาล napitchada.kho@cra.ac.th

96 นางรชาดา ปยิะวงศ์ 813632 ผูช้ว่ยพยาบาล rachada.piy@pccms.ac.th

97 นางสาวธนัวา โหมดวงษ ์ 813245 ผูช้ว่ยพยาบาล thanwa.mod@pccms.ac.th

98 นางสาวสดุารตัน ์เบญมาตย ์ 815140 พยาบาล sudarat.ben@cra.ac.th

99 นางสาวนาถสรุางค ์ฤกษเ์วยีง 813297 ผูช้ว่ยพยาบาล nartsurang.loe@pccms.ac.th

100 นางสาวชฎาภรณ ์รองเดช 815054 พยาบาล chadaporn.ron@cra.ac.th

101 นางสาวนภสักร ขนานแกว้ 900084 พยาบาล napasakorn.kha@cra.ac.th

102 นางสาวปนดิา คณุช ืน่ 813169 พยาบาล panida.khu@pccms.ac.th

103 นางสาววลิยัพร ปรยีาจติต์ 813096 พยาบาล Wilaiporn.pre@pccms.ac.th

104 นางสาวกนกวรรณ วรรณศริ ิ 815103 พยาบาล kanokwan.wan@cra.ac.th

105 นางสาวอนสุา หรดี 813744 พยาบาล anusa.hor@pccms.ac.th

106 นางสาวพชรพร เอ ีย่มภญิโญ 813436 นกักายภาพบาํบดั pacharaporn.iam@pccms.ac.th

107 นายนกิร พนัธสุะ 813446 พยาบาล nigorn.pan@pccms.ac.th

108 นางสาวณชัชยา พกุสขุ 813914 นกักายภาพบาํบดั natchaya.phu@cra.ac.th

109 กภ.ศริะสทิธิ ์ไมตรภีกัดกีลุ 810526 นกักายภาพบาํบดั sirasith.mai@cra.ac.th

110 นางสาวเบญจมาศ ใจแกว้ 813095 พยาบาล benjamat.jai@pccms.ac.th

111 นางสาวกลัยกร ไลฮ่วด 803188 พยาบาล kunlayagorn.lai@pccms.ac.th

112 นางสาวอรทยั บญุบาํรุง 803544 หัวหนา้งานเวชระเบยีนและเวชสถติิ orathai.boo@pccms.ac.th

113 นางสาวกวนิธดิา วงศภ์กัดี 900049 เภสชักร kawinthida.won@cra.ac.th

114 นางสาวกรรณกิาร ์ชาํนาญ 900102 พยาบาล kannika.cha@cra.ac.th

115 นางสาวลดัดาวัลย ์เครอืวงษา 815047 พยาบาล laddawan.kua@cra.ac.th

116 นางสาวดารตัน ์หงสกลุ 803283 พยาบาล darat.hon@pccms.ac.th

117 พนัตรหีญงิเกษศรินิทร ์สจุาคาํ 803837 พยาบาล kedsirin.suj@pccms.ac.th

118 นางสาวสจุติรา สงิห์ทรายขาว 815040 พยาบาล sujittra.sin@cra.ac.th

119 นางสาวเสาวณยี ์บญุหลงั 900100 พยาบาล saowanee.boo@cra.ac.th

120 นางสาวณฎัฐนชิ ชาวนา่น 815102 เจา้หนา้ท ี่ nuttanit.cha@cra.ac.th

121 นางสาววชริาภรณ ์ฉลาดเลศิ 900114 พยาบาล 6002006@pccms.ac.th

122 นางสาวสจุนิดา เกรยีงสมทุร 803171 พยาบาล sujinda.kri@pccms.ac.th

123 นางสาวชตุกิาญจน ์อปุมาณ 815161 พยาบาล chutikan.opp@cra.ac.th

124 นางสาวจริาภา ตาปวง 815033 พยาบาล jirapa.tap@cra.ac.th

125 นางสาวชนดัดา จาํปาพนัธุ์ 803264 พยาบาล chanadda.jum@pccms.ac.th

126 นางสาวกาญจนา ราจบฮีาร ์ 803117 ผูช้ว่ยพยาบาล Kanchana.raj@pccms.ac.th

127 นางปญัจภสัร ์สกลุระพวีชิร ์ 803446 พยาบาล panchapat.sak@pccms.ac.th

128 นางสาวอมรา พฒัภู่ 803435 ผูช้ว่ยพยาบาล aummara.pha@pccms.ac.th
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129 นางสาวรตัตยิา รตันเนตร 803386 พยาบาล rattiya.rat@pccms.ac.th

130 นางบปุผา ชมชู 803593 พยาบาล buppa.nak@pccms.ac.th

131 นางสาวพมิพว์ภิา สภุากาว ี 815045 พยาบาล pimvipa.sup@cra.ac.th

132 นางสาวนภชัสกรณ ์รกัวงศ์ 813152 พยาบาล naphatsakon.rak@pccms.ac.th

133 นางสาวอาภารตัน ์องัคณานนท ์ 813812 พยาบาล arparat.ang@cra.ac.th

134 นางสาวณฏัฐา แกว้สอ่งแสง 803765 พยาบาล nuttha.kae@pccms.ac.th

135 นางสาวอษุณยี ์เพง็โสภา 813813 พยาบาล ussanee.pen@cra.ac.th

136 นางสาวก ิง่กาญจน ์ตงัคโนภาส 803262 พยาบาล kingkarn.tan@pccms.ac.th

137 นางสาวจฑุารตัน ์โพธิร์ตัน์ 813685 ผูช้ว่ยพยาบาล jutarat.por@pccms.ac.th

138 นางสาวมธรุส มานชิ 803584 พยาบาล maturos.man@pccms.ac.th

139 นางสาวรุจฐิาพรรณ ชาวเหนอื 900096 พยาบาล rujitapun.cha@cra.ac.th

140 นางวรดา พึง่ศรเีพง็ 803225 พยาบาล vorada.phe@pccms.ac.th

141 นางสาวสรุงัคณา ง่วยเตจา 813809 พยาบาล Surungkana.ngu@cra.ac.th

142 นางนชุจาร ีซ ือ่แท ้ 803061 หัวหนา้พยาบาลผูป้ว่ยฉกุเฉนิ nucharee.sue@pccms.ac.th

143 นางสาววันวสิาห์ ศรแีสงโชติ 803646 พยาบาล wanvisa.sri@pccms.ac.th

144 นางสาวปรยีาพร ศรยีทุธ 803882 พยาบาล preeyaporn.sri@pccms.ac.th

145 นางสาวฉตัรสดุา คาํมา 803881 พยาบาล chatsuda.kam@pccms.ac.th

146 นางสาวชญาน ีคุม้ไพฑรูย ์ 813541 พยาบาล chayanee.kum@pccms.ac.th

147 นางสาวอบุลชาต ิมฐีาน 815058 พยาบาล ubolchart.mee@cra.ac.th

148 นางสาววชิดุา แกว้สา 815074 พยาบาล wichuda.kae@cra.ac.th

149 นางอภญิญา ชนะศกึ 803710 พยาบาล apinya.cha@pccms.ac.th

150 นายโชคชยั ดาวเรอืง 813533 พยาบาล chokchai.dao@pccms.ac.th


