
33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 ศ.พรอนงค ์อร่ามวทิย ์ ศ.* ภ.บ.

Pharm. D. (Clinical 
Pharmacy 
Department)
Ph.D. (Pharmaceutical 
Science Department)

เภสชักรรม Pharmacy, 
Clinical Pharmacy, 
Material Science

จฬ. คณะเภสชัศาสตร ์
โทร.  0 2215 0871-7

2 ศ.วราภรณ์  
        จรรยาประเสรฐิ

ศ. B.Sc.(Pharmacy)    
Ph.D.(Pharmaceutics)

เภสชักรรมเทคโนโลยี Microcapsulation, 
Cosmetic Science and 
Technology, 
Transdermal Drug 
Delivery

มม. คณะเภสชัศาสตร ์ 
โทร. 0 2354 3748

3 ศ.เพญ็ศร ี ทองนพเนื้อ ศ. ภ.บ.(เภสชัเคม)ี 
ภ.ม.(เภสชัเคม)ี 
Ph.D.(Pharmaceutics)

เภสชัเคมี Biomaterials  
Biomedical sensors & 
Biotechnology

จฬ. พนกังาน คณะเภสชัศาสตร์
โทร.0 2218 8308
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33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
4 ศ.ลณีา  สุนทรสุข ศ. ภ.บ.

M.Sc.(Pharmaceutical 
Chemistry) 
Ph.D.(Pharmaceutical 
Chemistry)

เภสชัเคมี เภสชัเคมี มม. ภาควชิาเภสชัเคมี
คณะเภสชัศาสตร ์
โทร.0 2644 8677-91 
ต่อ 5402

5 ศ.โอภา  วชัระคุปต์ ศ. ภ.บ.
M.Sc.(Medicinal Chemistry) 
Ph.D.(Cell Biology)

เภสชัเคมี เภสชัเคม ีการพฒัศ.าใหม่ มม. พนกังาน ภาควชิาเภสชัเคมี
คณะเภสชัศาสตร ์
โทร.0 2644 8695

6 ศ.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

7 ศ.วงศส์ถติย ์  ฉัว่กุล ศ. ภ.บ. 
ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์
วท.ม.(เภสชัศาสตร)์  
วท.ด.(พชืไร่นา)

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

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
8 ศ.วรีพล คู่คงวริยิพนัธุ์ ศ. ภ.บ. 

วท.ม. (เภสชัวทิยา)   
Ph.D.

เภสชัวทิยา พษิวทิยา (Toxicology 
Drug matabilsm)

มข. คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 4323 7909, 
0 4324 2342 ต่อ 3239

9 ศ.วจิติรา  ทศันียกุล ศ. ภ.บ.
วท.ม.(เภสชัวทิยา) 
Ph.D.(Clinical 
Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัวทิยาคลนิิก 
เภสชัจลนศาสตร์
เภสชัพนัธุศาสตร์

มข. ภาควชิาเภสชัวทิยา
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4334 8397

10 ศ.เกศรา  ณ บางชา้ง ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(เภสชัวทิยา)
Ph.D.(Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัจลนศาสตร์
ขบวนการเมตาบอลซิมึ
ของยาการวจิยัมาลาเรยี
การวจิยัโรคเขตรอ้นและ
การวจิยัการดือ้ยา

มธ. คณะสหเวชศาสตร ์
โทร.0 2564 4440     
ต่อ 1803

11 ศ.คุณหญงิมธุรส  รุจริวฒัน์ ศ. B.Sc.(Life Science) 
Ph.D.(Nutritional 
Biochemistry&Metabolism)

เภสชัวทิยา พษิวทิยาสิง่แวดลอ้ม มม. สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
โทร. 0 2553 8555
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33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
12 ศ.บุญเจอื  ธรณนิทร์ ศ. พ.บ. 

Doktor der Medizin
เภสชัวทิยา เภสชัวทิยาภมูคิุม้กนัและ

โรคภมูแิพ้
มม. เกษยีณ 296 ซอย ว.ป.อ.        

ถ.เศรษฐกจิ  ต.ท่าไม ้
อ.กระทุ่มแบน          
จ.สมทุรสาคร 74110   
โทร. 0 3447 2791

13 ศ.อ านวย  ถฐิาพนัธ์ ศ.* B.Sc.
M.S.
Ph.D. (Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัจลนศาสตร,์ เภสชั
พนัธุศาสตร์

มม. เกษยีณ ส านกัวจิยั งานบรกิาร
วชิาการและวจิยั      
ศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์
ช ัน้ 5 หอ้ง 508      
คณะแพทยศาสตร ์   
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 
โทร. 0 2201 2606  
บา้น 0 2274 5392

14 ศ.นนัทวนั  บุณยะประภศัร ศ. ภ.บ. 
M.Sc. (Pharmacognosy)
Ph.D. (Phytochemistry)

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

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
15 ศ.กติตศิกัดิ ์                 

             ลขิติวทิยาวุฒิ
ศ. ร.บ.

Ph.D.(Political Science)
เภสชัเวท เภสชัเวท จฬ. ภาควชิาเภสชัเวท 

คณะเภสชัศาสตร ์
โทร. 0 2215 0871

16 ศ.วนัชยั  ดเีอกนามกลู ศ. วท.บ. (ชวีเคม)ี 
วท.ม. (ชวีเคม)ี              
Ph.D. (Plant Biochemistry)

เภสชัเวท เภสชัเวท จฬ. คณะเภสชัศาสตร์
โทร. 0 2218 8357, 
0 2218 8354

17 ศ.สส ี ปันยารชนุ 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

18 ศ.กาญจน์พมิล  ฤทธเิดช ศ. ภ.บ.
M.S. (Phamacotherapeutics)

Ph.D. (Industrial Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหกรรม จฬ. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม 
โทร.0 2218 8271, 
0 2218 8273

19 ศ.ธเนศ  พงศจ์รรยากุล ศ. ภ.บ. 
ภ.ม. (เภสชัการ)  
ภ.ด. (เภสชัการ)

เภสชัศาสตร์ Pharmaceutics, 
Transdermal drug 
delivery, Contrilled-
release drug systems

มข. คณะเภสชัศาสตร ์
โทร. 0 4320 2378
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33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
20 ศ.ชยนัต์  พเิชยีรสุนทร ศ. ภ.บ. 

Ph.D.(Natural Product 
Chemistry and 
Pharmacognosy)

เภสชัศาสตร์ การวจิยัและพฒันา   
เภสชัพนัธุ์ธรรมชาต ิ
สมนุไพร และการแพทย์
แผนไทย

มข. ส านกังานวชิาการ 
คณะเภสชัศาสตร ์ 
โทร.081 846 3890

21 ศ.จรีเดช   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

22 ศ.ณรงค ์ สารสิุต ศ. ภ.บ. 
M.S.(Pharmaceutics)
Ph.D.(Pharmaceutics)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหการ มม. คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ศนูยร์งัสติ
99 หมู ่18 ต.คลองหนึ่ง
 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
โทร.02 564 4440 ต่อ 
4333
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33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
23 ศ.สมพล  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

24 ศ.อ 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

25 ศ.พรศกัดิ ์ศรอีมรศกัดิ ์ ศ. ภ.บ. 
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์  
Ph.D. (Pharmaceutics)

เภสชัศาสตร์ เทคโนโลยเีภสชักรรม 
(Pharmaceutical 
Technology) การใชพ้อลิ
เมอรท์างเภสชักรรม

มศก. คณะเภสชัศาสตร์
โทร. 0 3425 58000 ต่อ
 24279
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33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
26 ศ.ปราณตี   โอปณะโสภติ ศ. ภ.บ.

ภ.ม. 
Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มศก. คณะเภสชัศาสตร์
โทร. 0 3425 5800,
 0 3425 3910-7

27 ศ.วราภรณ์   ภตูะลุน ศ. ภ.บ.  
ภ.ม. (เภสชัเวท)  
Ph.D. (Pharmaceutical 
Sciences)

เภสชัศาสตร์ เภสชัพฤกษศาสตร ์  
และเภสชัวนิิจฉยั

มข. คณะเภสชัศาสตร์
โทร. 0 4320 2378

28 ศ.อรญัญา  มโนสรอ้ย ศ. ภ.บ.
Ph.D.(Industrial and 
Physical Pharmacy) 
วุฒบิตัรวจิยัหลงัปรญิญาเอก 
วุฒบิตัรวจิยัฮมุโบลดท์
ร.บ.(บรหิารรฐักจิ)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตรแ์ละเภสชั
อุตสาหกรรม

มช. สายวชิาวทิยาศาสตร์
เภสชักรรม
คณะเภสชัศาสตร์
โทร.0 5389 4806 , 
0 5394 4338

29 ศ.ด ารงศกัดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง ศ. ภ.บ.                 
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์      
Ph.D. (Industrial Pharmacy)

เภสชัศาสตร ์ เภสชัศาสตร์ มอ. คณะเภสชัศาสตร์
โทร. 0 7421 2906   
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33 : กลุ่มเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
30 ศ.ณฐันนัท ์ สนิชยัพานิช ศ.* ภ.บ.

วท.ม.(เภสชัศาสตร)์ 
ปร.ด.(เภสชัอุตสาหกรรม)

เภสชัอุตสาหกรรม เภสชัอุตสาหกรรม มม. คณะเภสชัศาสตร ์   
โทร. 0 2644 8677-91
ต่อ 1201

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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