
073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 น.ส.วิมล   ตันติไชยากุล ศ. ภ.บ.                    

ภ.ม.(เภสัชเคมี)     

Ph.D.Medicinal 

Chemistry 

(Pharmacy)

เภสัชเคมี เภสัชเคมี มอ. ภาควิชาเภสัชเคมี  

คณะเภสัชศาสตร     

โทร. 0 7421 2906 ,   

 0 7428 2000 ตอ 

8800, 8804

2 นายวงศสถิตย   ฉั่วกุล ศ. ภ.บ.                  

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)    

วท.ม.(เภสัชศาสตร)  

วท.ด.(พืชไรนา)

เภสัชพฤกษศาสตร เภสัชพฤกษศาสตร มม. ภาควิชาเภสัช

พฤกษศาสตร คณะ

เภสัชศาสตร              

    โทร. 0 2644 

8677-91

3 น.ส.เกศรา  ณ บางชาง ศ. วท.บ.                 

วท.ม. (เภสัชวิทยา

เทคนิคการแพทย)    

Ph.D.(Pharmacology)

เภสัชวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก  

โรคเขตรอนคลินิก

มธ. คณะสหเวชศาสตร 

ภาควิชาเทคนิค

การแพทย            

โทร. 0 2926 9434,    

0 2926 9441
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073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 นายบุญเจือ  ธรณินทร ศ. พ.บ.                  

Doktor der Medizin

เภสัชวิทยา เภสัชวิทยาภูมิคุมกัน

และโรคภูมิแพ

มม. เกษียณ 296 ซอย ว.ป.อ.        

ถ.เศรษฐกิจ  ต.ทาไม 

อ.กระทุมแบน          

จ.สมุทรสาคร 74110   

โทร. 0 3447 2791

5 นายอํานวย  ถิฐาพันธ ศ.11 B.Sc.                   

M.S.                   

Ph.D. (Pharmacology)

เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร, 

เภสัชพันธุศาสตร

มม. เกษียณ สํานักงานคณบดี     

คณะแพทยศาสตร    

รพ.รามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

โทร.0 2201 1610  

บาน 0 2274 5392

6 น.ส.นันทวัน  บุณยะประภัศร ศ. ภ.บ.                

M.Sc. 

(Pharmacognosy)   

Ph.D. 

(Phytochemistry)

เภสัชวินิจฉัย พฤกษเคมี มม. คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย 

โทร. 0 2644 8677-91 

ตอ 1503
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

7 นางสสี  ปนยารชุน ศ. ภ.บ.                 

M.Sc.                

Ph.D.

เภสัชเวท พฤกษเคมี มช. เกษียณ 58/40 ม.เสนานิเวศ 1 

ซอย114 ถ.พหลโยธิน 

32 กรุงเทพฯ  10230  

โทร.0 2578 1240

8 นางกาญจนพิมล  ฤทธิเดช ศ. ภ.บ.

M.S. 

(Phamacotherapeutics)

Ph.D. (Industrial 

Pharmacy)

เภสัชศาสตร เภสัชอุตสาหกรรม จฬ. คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชา               

เภสัชอุตสาหกรรม      

โทร.0 2218 8271,     

 0 2218 8273

9 นายจีรเดช   มโนสรอย ศ. ภ.บ.(เภสัชศาสตร)    

วท.ม.(จุลชีววิทยา)   

Dr. rer. Nat. 

(Immunology)         

น.บ.

เภสัชศาสตร เภสัชชีวภาพ มช. สายวิชาเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร   

โทร. 0 5389 4806 ,   

 0 5394 4338
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073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

10 นายณรงค  สาริสุต ศ. ภ.บ.                  

M.S.(Pharmaceutics)

Ph.D.(Pharmaceutics)

เภสัชศาสตร เภสัชอุตสาหการ มม. คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัช

อุตสาหกรรม            

โทร. 0 2644 8702 ,   

 0 2644 8677-91 ตอ 

1201-2

11 นายสมพล  ประคองพันธ ศ. ภ.บ.                 

วท.ม. (ชีวเคมี)      

M.S. (Pharmacy)   

Ph.D. (Phar. Chem.)

เภสัชศาสตร เภสัชกรรม มม. คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัชกรรม 

โทร.0 2245 7797, 0 

2644 8677-93 ตอ 1303
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073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

12 นายอําพล  ไมตรีเวช ศ. ภ.บ.                  

M.S. 

(Pharmaceutics),      

Ph.D. 

(Pharmaceutics)

เภสัชศาสตร เภสัชอุตสาหกรรม มม. คณะเภสัชศาสตร 

ภาควิชาเภสัช

อุตสาหกรรม           

โทร. 0 2644 8677-93 

ตอ 1200 , 1201 ,      

0 2664 8702

13 นายสมิง  เกาเจริญ ศ. วท.บ.                

พ.บ.                   

ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร)

 ว.ว.(อายุรศาสตร)   

Fellowship Training 

in Toxicology        

Cert. of Clinical 

Pharmacology

อายุรศาสตร เภสัชวิทยาและ

พิษวิทยาคลินิก

มม. คณะแพทยศาสตร ร.พ.

รามาธิบดี ภาควิชา

อายุรศาสตร          

โทร. 0 2201 1610 ตอ

 1126
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073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

14 นายสุเทพ  จารุรัตนศิริกุล ศ. พ.บ.                   

ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร)

 ว.ว.(อายุรศาสตร)

อายุรศาสตร เภสัชวิทยาคลินิก มอ. คณะแพทยศาสตร 

ภาควิชาอายุรศาสตร   

 โทร. 0 7442 9385
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