33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ศ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.* ภ.บ.
Pharm. D. (Clinical
Pharmacy
Department)
Ph.D. (Pharmaceutical
Science Department)

2 ศ.วราภรณ์
จรรยาประเสริฐ

ศ.

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

3 ศ.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ

ศ.

ภ.บ.(เภสัชเคมี)
ภ.ม.(เภสัชเคมี)
Ph.D.(Pharmaceutics)

สาขาวิ ชา
เภสัชกรรม

สาขาเชี่ยวชาญ
Pharmacy,
Clinical Pharmacy,
Material Science

เภสัชกรรมเทคโนโลยี Microcapsulation,
Cosmetic Science and
Technology,
Transdermal Drug
Delivery
เภสัชเคมี
Biomaterials
Biomedical sensors &
Biotechnology
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ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2215 0871-7

มม.

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2354 3748

จฬ.

พนักงาน คณะเภสัชศาสตร์
โทร.0 2218 8308

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
4 ศ.ลีณา สุนทรสุข

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

5 ศ.โอภา วัชระคุปต์

ศ.

ภ.บ.
M.Sc.(Pharmaceutical
Chemistry)
Ph.D.(Pharmaceutical
Chemistry)
ภ.บ.
M.Sc.(Medicinal Chemistry)
Ph.D.(Cell Biology)

6 ศ.วิมล ตันติไชยากุล

ศ.

ภ.บ.
ภ.ม.(เภสัชเคมี)
Ph.D.Medicinal Chemistry
(Pharmacy)

7 ศ.วงศ์สถิตย์ ฉั ่วกุล

ศ.

ภ.บ.
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
วท.ม.(เภสัชศาสตร์)
วท.ด.(พืชไร่นา)

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์
โทร.0 2644 8677-91
ต่อ 5402

สาขาวิ ชา
เภสัชเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชเคมี

ม/ส
มม.

สถานภาพ

เภสัชเคมี

เภสัชเคมี การพัฒศ.าใหม่

มม.

พนักงาน ภาควิชาเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์
โทร.0 2644 8695

เภสัชเคมี

เภสัชเคมี

มอ.

เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชพฤกษศาสตร์
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มม.

ภาควิชาเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 7421 2906 ,
0 7428 2000 ต่อ 8800,
8804
ภาควิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2644 8677-91

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
8 ศ.วีรพล คู่คงวิรยิ พันธุ์

ตาแหน่ ง

9 ศ.วิจติ รา ทัศนียกุล

ศ.

10 ศ.เกศรา ณ บางช้าง

11 ศ.คุณหญิงมธุรส รุจริ วัฒน์

คุณวุฒิ

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4323 7909,
0 4324 2342 ต่อ 3239

สาขาวิ ชา
เภสัชวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
พิษวิทยา (Toxicology
Drug matabilsm)

ม/ส
มข.

ภ.บ.
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
Ph.D.(Clinical
Pharmacology)
ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
Ph.D.(Pharmacology)

เภสัชวิทยา

เภสัชวิทยาคลินิก
เภสัชจลนศาสตร์
เภสัชพันธุศาสตร์

มข.

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4334 8397

เภสัชวิทยา

เภสัชจลนศาสตร์
ขบวนการเมตาบอลิซมึ
ของยาการวิจยั มาลาเรีย
การวิจยั โรคเขตร้อนและ
การวิจยั การดือ้ ยา

มธ.

คณะสหเวชศาสตร์
โทร.0 2564 4440
ต่อ 1803

ศ.

เภสัชวิทยา

พิษวิทยาสิง่ แวดล้อม

มม.

สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
โทร. 0 2553 8555

ศ.

ภ.บ.
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
Ph.D.

B.Sc.(Life Science)
Ph.D.(Nutritional
Biochemistry&Metabolism)
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33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
12 ศ.บุญเจือ ธรณินทร์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
Doktor der Medizin

สาขาวิ ชา
เภสัชวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชวิทยาภูมคิ มุ้ กันและ
โรคภูมแิ พ้

ม/ส
มม.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 296 ซอย ว.ป.อ.
ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0 3447 2791

สถานภาพ

13 ศ.อานวย ถิฐาพันธ์

ศ.* B.Sc.
M.S.
Ph.D. (Pharmacology)

เภสัชวิทยา

เภสัชจลนศาสตร์, เภสัช
พันธุศาสตร์

มม.

เกษียณ สานักวิจยั งานบริการ
วิชาการและวิจยั
ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์
ชัน้ 5 ห้อง 508
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2201 2606
บ้าน 0 2274 5392

14 ศ.นันทวัน บุณยะประภัศร

ศ.

เภสัชวินิจฉัย

พฤกษเคมี

มม.

คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
โทร. 0 2644 8677-91
ต่อ 1503

ภ.บ.
M.Sc. (Pharmacognosy)
Ph.D. (Phytochemistry)
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33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
15 ศ.กิตติศกั ดิ ์
ลิขติ วิทยาวุฒ ิ

ตาแหน่ ง

ศ.

ร.บ.
Ph.D.(Political Science)

16 ศ.วันชัย ดีเอกนามกูล

ศ.

17 ศ.สสี ปั นยารชุน

ศ.

วท.บ. (ชีวเคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Plant Biochemistry)
ภ.บ.
M.Sc.
Ph.D.

18 ศ.กาญจน์พมิ ล ฤทธิเดช

ศ.

ภ.บ.

สาขาวิ ชา
เภสัชเวท

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชเวท

ม/ส
จฬ.

เภสัชเวท

เภสัชเวท

จฬ.

เภสัชเวท

พฤกษเคมี

มช.

เภสัชศาสตร์

เภสัชอุตสาหกรรม

จฬ.

เภสัชศาสตร์

Pharmaceutics,
Transdermal drug
delivery, Contrilledrelease drug systems

มข.

M.S. (Phamacotherapeutics)

Ph.D. (Industrial Pharmacy)

19 ศ.ธเนศ พงศ์จรรยากุล

ศ.

ภ.บ.
ภ.ม. (เภสัชการ)
ภ.ด. (เภสัชการ)
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สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาเภสัชเวท
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2215 0871
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2218 8357,
0 2218 8354
เกษียณ 58/40 ม.เสนานิเวศ 1
ซอย114 ถ.พหลโยธิน
32 กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2578 1240
คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรม
โทร.0 2218 8271,
0 2218 8273
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 4320 2378

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
20 ศ.ชยันต์ พิเชียรสุนทร

ตาแหน่ ง

21 ศ.จีรเดช มโนสร้อย

ศ.

22 ศ.ณรงค์ สาริสุต

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
ภ.บ.
Ph.D.(Natural Product
Chemistry and
Pharmacognosy)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Dr. rer. Nat. (Immunology)
น.บ.
ภ.บ.
M.S.(Pharmaceutics)
Ph.D.(Pharmaceutics)

สาขาวิ ชา
เภสัชศาสตร์

ม/ส
มข.

เภสัชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
การวิจยั และพัฒนา
เภสัชพันธุ์ธรรมชาติ
สมุนไพร และการแพทย์
แผนไทย
เภสัชชีวภาพ

เภสัชศาสตร์

เภสัชอุตสาหการ

มม.
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มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
สานักงานวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์
โทร.081 846 3890
คณะเภสัชศาสตร์
สายวิชาเภสัชกรรม
โทร. 0 5389 4806 ,
0 5394 4338
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
โทร.02 564 4440 ต่อ
4333

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
23 ศ.สมพล ประคองพันธ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
เภสัชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชกรรม

ม/ส
มม.

ศ.

ภ.บ.
วท.ม. (ชีวเคมี)
M.S. (Pharmacy)
Ph.D. (Phar. Chem.)

24 ศ.อาพล ไมตรีเวช

ศ.

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

เภสัชศาสตร์

เภสัชอุตสาหกรรม

มม.

25 ศ.พรศักดิ ์ ศรีอมรศักดิ ์

ศ.

ภ.บ.
วท.ม. (เภสัชศาสตร์)
Ph.D. (Pharmaceutics)

เภสัชศาสตร์

เทคโนโลยีเภสัชกรรม
(Pharmaceutical
Technology) การใช้พอลิ
เมอร์ทางเภสัชกรรม

มศก.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัชกรรม
โทร.0 2245 7797,
0 2644 8677-93
ต่อ 1303
คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2644 8677-93
ต่อ 1200 , 1201 ,
0 2664 8702
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 3425 58000 ต่อ
24279

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
26 ศ.ปราณีต โอปณะโสภิต
ศ. ภ.บ.
ภ.ม.
Ph.D. (Pharmaceutical
Sciences)
27 ศ.วราภรณ์ ภูตะลุน
ศ. ภ.บ.
ภ.ม. (เภสัชเวท)
Ph.D. (Pharmaceutical
Sciences)
28 ศ.อรัญญา มโนสร้อย
ศ. ภ.บ.
Ph.D.(Industrial and
Physical Pharmacy)
วุฒบิ ตั รวิจยั หลังปริญญาเอก
วุฒบิ ตั รวิจยั ฮุมโบลด์ท
ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)

29 ศ.ดารงศักดิ ์ ฟ้ ารุ่งสาง

ศ.

ภ.บ.
วท.ม. (เภสัชศาสตร์)
Ph.D. (Industrial Pharmacy)

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 3425 5800,
0 3425 3910-7

สาขาวิ ชา
เภสัชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชศาสตร์

ม/ส
มศก.

เภสัชศาสตร์

เภสัชพฤกษศาสตร์
และเภสัชวินิจฉัย

มข.

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 4320 2378

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์และเภสัช
อุตสาหกรรม

มช.

สายวิชาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
โทร.0 5389 4806 ,
0 5394 4338

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์

มอ.

คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 7421 2906
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33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
30 ศ.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.* ภ.บ.
วท.ม.(เภสัชศาสตร์)
ปร.ด.(เภสัชอุตสาหกรรม)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชอุตสาหกรรม

ม/ส
มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2644 8677-91
ต่อ 1201

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง

Page 9 of 9

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

