
073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 น.ส.วมิล   ตนัตไิชยากุล ศ. ภ.บ.                    

ภ.ม.(เภสชัเคม)ี     
Ph.D.Medicinal 
Chemistry 
(Pharmacy)

เภสชัเคมี เภสชัเคมี มอ. ภาควชิาเภสชัเคม ี 
คณะเภสชัศาสตร ์    
โทร. 0 7421 2906 ,   
 0 7428 2000 ต่อ 
8800, 8804

2 นายวงศส์ถติย ์  ฉัว่กุล ศ. ภ.บ.                  
ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์    
วท.ม.(เภสชัศาสตร)์  
วท.ด.(พชืไร่นา)

เภสชัพฤกษศาสตร์ เภสชัพฤกษศาสตร์ มม. ภาควชิาเภสชั
พฤกษศาสตร ์       
คณะเภสชัศาสตร ์     
โทร. 0 2644 8677-91

3 น.ส.เกศรา  ณ บางชา้ง ศ. วท.บ.                 
วท.ม. (เภสชัวทิยา
เทคนิคการแพทย)์    
Ph.D.(Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัวทิยาคลนิิก  
โรคเขตรอ้นคลนิิก

มธ. คณะสหเวชศาสตร ์
ภาควชิาเทคนิค
การแพทย ์           
โทร. 0 2926 9434,    
0 2926 9441
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
4 นายบุญเจอื  ธรณนิทร์ ศ. พ.บ.                  

Doktor der Medizin
เภสชัวทิยา เภสชัวทิยา

ภมูคิุม้กนัและโรค
ภมูแิพ้

มม. เกษยีณ 296 ซอย ว.ป.อ.       
 ถ.เศรษฐกจิ  ต.ท่าไม ้
อ.กระทุ่มแบน          
จ.สมทุรสาคร 74110   
โทร. 0 3447 2791

5 นายอ านวย  ถฐิาพนัธ์ ศ.11 B.Sc.                   
M.S.                   
Ph.D. 
(Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัจลนศาสตร,์ 
เภสชัพนัธุศาสตร์

มม. เกษยีณ ส านกัวจิยั งานบรกิาร
วชิาการและวจิยั      
ศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์
ช ัน้ 5 หอ้ง 508      
คณะแพทยศาสตร ์   
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 
โทร. 0 2201 2606  
บา้น 0 2274 5392
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
6 น.ส.นนัทวนั  บุณยะประภศัร ศ. ภ.บ.                

M.Sc. 
(Pharmacognosy)   
Ph.D. 
(Phytochemistry)

เภสชัวนิิจฉยั พฤกษเคมี มม. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชัวนิิจฉยั 
โทร. 0 2644 8677-91
 ต่อ 1503

7 นายกติตศิกัดิ ์                 
             ลขิติวทิยาวุฒิ

ร.บ.                  
Ph.D.(Political 
Science)

เภสชัเวท เภสชัเวท จฬ. ภาควชิาเภสชัเวท      
คณะเภสชัศาสตร ์      
โทร. 0 2215 0871

8 นางสส ี ปนัยารชนุ ศ. ภ.บ.                 
M.Sc.                
Ph.D.

เภสชัเวท พฤกษเคมี มช. เกษยีณ 58/40 ม.เสนานิเวศ 1 
ซอย114 ถ.พหลโยธนิ 
32 กรุงเทพฯ  10230  
โทร.0 2578 1240
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
9 นางกาญจน์พมิล  ฤทธเิดช ศ. ภ.บ.

M.S. 
(Phamacotherapeutics)
Ph.D. (Industrial 
Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหกรรม จฬ. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิา               
เภสชัอุตสาหกรรม      
โทร.0 2218 8271,     
 0 2218 8273

10 นายจรีเดช   มโนสรอ้ย ศ. ภ.บ.(เภสชัศาสตร)์    
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)   
Dr. rer. Nat. 
(Immunology)        
 น.บ.

เภสชัศาสตร์ เภสชัชวีภาพ มช. คณะเภสชัศาสตร ์   
สายวชิาเภสชักรรม     
โทร. 0 5389 4806 ,   
0 5394 4338

11 นางอรญัญา  มโนสรอ้ย ภ.บ.                 
ร.บ. (บรหิารรฐักจิ) 
Ph.D.(Industrial and 
Physical Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มช. คณะเภสชัศาสตร ์  
สายวชิาเภสชักรรม 
โทร. 0 5389 4806 ,   
 0 5394 4338
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
12 นายณรงค ์ สารสิุต ศ. ภ.บ.                  

M.S.(Pharmaceutics)
Ph.D.(Pharmaceutics)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหการ มม. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม            
โทร. 0 2644 8702 ,   
0 2644 8677-91      
ต่อ 1201-2

13 นายสมพล  ประคองพนัธ์ ศ. ภ.บ.                 
วท.ม. (ชวีเคม)ี      
M.S. (Pharmacy)   
Ph.D. (Phar. Chem.)

เภสชัศาสตร์ เภสชักรรม มม. เกษยีณ คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชักรรม 
โทร.0 2245 7797,     
0 2644 8677-93      
ต่อ 1303
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
14 นายอ าพล  ไมตรเีวช ศ. ภ.บ.                  

M.S. 
(Pharmaceutics),      
Ph.D. 
(Pharmaceutics)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหกรรม มม. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม           
โทร. 0 2644 8677-93
 ต่อ 1200 , 1201 ,     
 0 2664 8702

15 นางณฐันนัท ์ สนิชยัพานิช ภ.บ.                   
วท.ม.(เภสชัศาสตร)์ 
ปร.ด.(เภสชั
อุตสาหกรรม)

เภสชัอุตสาหกรรม เภสชัอุตสาหกรรม มม. ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม         
คณะเภสชัศาสตร ์   
โทร. 0 2644 8677-91
 ต่อ 1201
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
16 นายสมงิ  เก่าเจรญิ ศ. วท.บ.                

พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ว.ว.
(อายรุศาสตร)์ 
Fellowship Training 
in Toxicology        
Cert. of Clinical 
Pharmacology

อายรุศาสตร์ เภสชัวทิยาและ
พษิวทิยาคลนิิก

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1610   
ต่อ 1126

17 นายสุเทพ  จารุรตันศริกิุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ว.ว.
(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ เภสชัวทิยาคลนิิก มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์  
 โทร. 0 7442 9385
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