
id ชอื หนว่ยงาน Tel1 Tel2 Tel3 Fax

1 คณบด ี(อ.นมิติร วรกลุ) ผูบ้รหิาร 8800 212824

2 รองคณบดฝ่ีายบรหิารและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์(อ.ชติชไม 
โอวาทฬารพร)

ผูบ้รหิาร 8805 8835 428239

3 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพัฒนาองคก์ร (อ.ฐติมิา ดว้ง
เงนิ)

ผูบ้รหิาร 8870 8838

4 รองคณบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษา (อ.เฉลมิเกยีรต ิสงคราม) ผูบ้รหิาร 8930 8833

5 รองคณบดฝ่ีายวจิัยและบณัฑติศกึษา (อ.ฉัตรชยั วัฒนา
ภริมยส์กลุ)

ผูบ้รหิาร 8812

6 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ (อ.ลอืลกัษณ์ ลอ้มลมิ) ผูบ้รหิาร 8820

7 ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายฝึกงานวชิาชพี (อ.จนิดาพร ภรูพัิฒนา
วงษ์)

ผูบ้รหิาร 8987 8888

8 ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายเทคโนโลยสีารสนเทศ (อ.กฤษณ์ สุ
ขนันทรธ์ะ)

ผูบ้รหิาร 8952 8859 8860

9 ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวชิาชพี (อ.ภาณุพงศ ์พุทธรักษ์) ผูบ้รหิาร 8814 8893

10 ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ (อ.อธปิ สกลุเผอืก) ผูบ้รหิาร 8815 8893

11 ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวชิาการ (อ.สริมิา สติะรโุน) ผูบ้รหิาร 8818

12 ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายองคก์รสมัพันธแ์ละวเิทศนส์มัพันธ ์(อ.
เกษมสริ ิจันทรโชต)ิ

ผูบ้รหิาร 8821

13 ผูจ้ัดการสถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชมุชน (อ.นฤบด ีผดงุ
สมบตั)ิ

ผูบ้รหิาร 8961

14 เลขานุการคณบด ี(คณุภาวติา  กลุสริวชิย)์ งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8801 212815

15 หน่วยสารบรรณ (คณุเลขา  แกว้สด) งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8801

16 หน่วยสารบรรณ (คณุโสภา แทน่ชว่ย) งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8807

17 หัวหนา้หน่วยการเจา้หนา้ท ี(คณุอํานวย  ทองนอ้ย) งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8803

18 หน่วยการเจา้หนา้ท ี(คณุนุสรา  สวุรรณมณี) งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8802

19 หอ้งประชมุ ภ.1105 (หอ้งอํานวยการสอบ) งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8945

20 เจา้หนา้ทรัีกษาความปลอดภยั งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8810

21 หอ้งซอ่ม (คณุสนุทร  ทองเพชรคง, คณุบญุโชค  ยกถาวร) งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8922

22 รา้นถา่ยเอกสาร งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8811

23 รักษาการหัวหนา้หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ 
(คณุพรทพิย ์ บวัเทพ)

หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ 
(อาคาร1 ชนั1)

8824 465075

24 หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ (คณุอมร ยทุธวงศ)์ หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ 
(อาคาร1 ชนั1)

8809

25 หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ (คณุจริวรรณ พรหม
สกลุ)

หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ 
(อาคาร1 ชนั1)

8808

26 หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ (คณุสมปอง  นํา
มะมว่ง)

หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ 
(อาคาร1 ชนั1)

8809

27 พนักงานขบัรถ (คณุพนม นลิโกสยี,์ คณุสทุธชิยั ทพิยศ์รี
นมิติ, คณุวัชร ีสขุวไิล,คณุอทุวรรต แกว้ชะวงศ)์

หน่วยอาคารสถานทแีละยานพาหนะ 
(อาคาร1 ชนั1)

8922

28 ฝ่ายพัฒนาบคุลากรและสารสนเทศ (คณุลนิดา เคารพา
พงศ)์

ฝ่ายพัฒนาบคุลากรและสารสนเทศ 
(อาคาร1 ชนั1)

8960

29 หัวหนา้หน่วยกจิการนักศกึษา (คณุอภเิดช  เลนุกลู) หน่วยกจิการนักศกึษา (อาคาร1 ชนั1) 8834 465164

30 สโมสรนักศกึษา หน่วยกจิการนักศกึษา (อาคาร1 ชนั1) 8918

31 หัวหนา้งานนโยบายและแผน (คณุนันธญิาน ์ ศริวิรรณ) งานนโยบายและแผน (อาคาร1 ชนั2) 8819

32 ‐ งานนโยบายและแผน (อาคาร1 ชนั2) 8813

33 งานวเิทศสมัพันธ ์(คณุนภาพร) งานวเิทศสมัพันธ ์(อาคาร1 ชนั2) 8821

34 คณุปารฉัิตร  พรมนุกลู ฝ่ายวจิัยและบรกิารวชิาการ (อาคาร1 
ชนั2)

8909 213057 213057

35 คณุปิตมิา  ถริโชตชิยักลุ ฝ่ายวจิัยและบรกิารวชิาการ (อาคาร1 
ชนั2)

8934



36 หัวหนา้งานบรกิารการศกึษา (คณุจฬิานุช อสิโม) งานบรกิารการศกึษา (อาคาร1 ชนั2) 8817 218503 218503

37 หัวหนา้หน่วยทะเบยีนและประเมนิผล (คณุจฬิานุช  อสิโม) งานบรกิารการศกึษา (อาคาร1 ชนั2) 8817

38 คณุอารยี ์หมัดสมัน งานบรกิารการศกึษา (อาคาร1 ชนั2) 8814

39 หน่วยบณัฑติศกึษา (คณุปาณสิรา  บญุสนอง) งานบรกิารการศกึษา (อาคาร1 ชนั2) 8823

40 ธรุการงานบรกิารการศกึษา   (คณุสวุณีย ์เพชรชกูลู) งานบรกิารการศกึษา (อาคาร1 ชนั2) 8818

41 คณุพัฒนธ์นณัฐ  แกว้แสงเรอืง งานบรกิารการศกึษา (อาคาร1 ชนั2) 8822

42 หัวหนา้งานคลงัและพัสด ุ(คณุเมตตา ศรบีษุย)์ งานคลงัและพัสด ุ(อาคาร1 ชนั2) 8827

43 คณุนงนุช สขุศรสีงัข์ งานคลงัและพัสด ุ(อาคาร1 ชนั2) 8828

44 หมวดการเงนิและบญัช ี(คณุพมิพพ์รรณ  สวุรรณกําเนดิ/
คณุทนงศกัด ิตรไีวย)

งานคลงัและพัสด ุ(อาคาร1 ชนั2) 8829

45 หัวหนา้หน่วยพัสด ุ(คณุพรทพิย ์ บวัเทพ) งานคลงัและพัสด ุ(อาคาร1 ชนั2) 8824 218504 218504

46 หมวดจัดหาและคลงัพัสด ุ(คณุสริมิา ศรสีขุ) งานคลงัและพัสด ุ(อาคาร1 ชนั2) 8825

47 หน่วยพัสด ุ(คณุอทติยา ถนอมพันธ)์ งานคลงัและพัสด ุ(อาคาร1 ชนั2) 8826

48 คณุจริาภรณ์  ขนานสขุ ศนูยส์มนุไพรทักษิณ (อาคาร 1 ชนั 3) 8830 8886

49 คณุโสภา ชว่ยแทน่ ศนูยส์มนุไพรทักษิณ (อาคาร 1 ชนั 3) 8830 8807

50 หัวหนา้หน่วยโสตทัศนศกึษา (คณุชลติย ์ เภาม)ี หน่วยโสตทัศนศกึษา (อาคาร4 ชนั1) 8836

51 โสตทัศนศกึษาและกราฟฟิก  (คณุณรงค ์ ผอ่งสะอาด) หน่วยโสตทัศนศกึษา (อาคาร4 ชนั1) 8837

52 คณุอนริจุน ์แกว้ชะวงศ์ งานบรหิารและธรุการ (อาคาร1 ชนั1) 8803

53 คณุธรีวัฒน ์ แตระกลุ (ซอ่มบํารงุเครอืงคอมพวิเตอร)์ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร4 
ชนั1)

8951

54 คณุธรีพันธุ ์บญุราช (ซอ่มบํารงุเครอืงคอมพวิเตอร)์ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร4 
ชนั1)

55 คณุศริพิงษ์  ศริวิรรณ (เครอืขา่ยและเครอืงแมข่า่ย) ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร4 
ชนั1)

8955

56 คณุภานุชญา มณีวรรณ (ระบบฐานขอ้มลู) ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร4 
ชนั1)

8954

57 หัวหนา้ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (อ.กฤษณ์ สขุนันทร์
ธะ)

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร4 
ชนั1)

8952 8860 8859

58 คณุณัฎฐพั์ชร ์ วรรณวโิร หอ้งอา่นหนังสอืคณะเภสชัศาสตร ์
(อาคาร4 ชนั2)

8895

59 คณุกรองแกว้ ขนุพทัิกษ์ หอ้งอา่นหนังสอืคณะเภสชัศาสตร ์
(อาคาร4 ชนั2)

8895

60 สํานักงานเภสชัสนเทศ (คณุนฤมล  คนูอิาจ) ฝ่ายเภสชัสนเทศ (อาคาร4 ชนั2) 8894 428191

61 คณุสวุรรณา สขุสวุรรณ (ฝึกงานสาขาการบรบิาลเภสชั
กรรม)

ฝ่ายเภสชัสนเทศ (อาคาร4 ชนั2) 8937

62 หัวหนา้ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารวจิัยทางเภสชัศาสตร ์(คณุ
กมล  ปาลรัตน)์

ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8923 074‐

288965

63 สํานักงานศนูยฯ์  (คณุนขิจติร คลองด)ี ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8911 074‐

288965

64 ฝ่ายบรกิารวชิาการ (คณุดจุหทัย เอนกชยั) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8911 074‐

288965

65 สํานักงานศนูยฯ์ (คณุจรุพีรรณ  ตนัสกลุ) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8965 074‐

288965

66 ฝ่ายเครอืงมอืและซอ่มบํารงุ (คณุนวิรรณ  แทน่มณี) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8913 074‐

288965

67 คณุสรุยิา  สขุยงิ ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8923 074‐

288965

68 หอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นเคม ี1 (Milli‐Q water) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8853

69 หอ้งปฏบิตักิารทดสอบดา้นเคม ี2 (Ultracentrifuge) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8912

70 หอ้งปฏบิตักิาร ภ.2105B (Dissolution) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8852

71 หอ้งปฏบิตักิาร Biotech (อาคาร 2) ศนูยบ์รกิารปฏบิตักิารทางเภสชัศาสตร์
 (อาคาร3 ชนั1)

8854



72 ผูจ้ัดการรา้นขายยา (อ.นฤบด ีผดงุสมบตั)ิ สถานปฏบิตักิารชมุชน (รา้นขายยา) 8961

73 หอ้งขายยา (คณุสชุญา ทองลมิ) สถานปฏบิตักิารชมุชน (รา้นขายยา) 8962

74 สํานักงาน  (คณุศริมิาส จันทวงศ์ สถานปฏบิตักิารชมุชน (รา้นขายยา) 8963

75 เภสชักร สถานปฏบิตักิารชมุชน (รา้นขายยา) 8964 213058 213058

76 ภญ.สรยีา เชาวกจิเจรญิ) สถานปฏบิตักิารชมุชน (รา้นขายยา) 8964

77 หัวหนา้ภาควชิา (อ.ธนภร อํานวยกจิ) ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8849

78 สํานักงานภาควชิา (คณุเสาวรัตน ์มา่นสะอาด) ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8840 428148 428148

79 สํานักงานภาควชิา ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8841 428148 428148

80 คณุประภกัด ีสจุนิโณ) ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8841

81 อ.ววิัฒน ์พชิญากร ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8842

82 อ.ประภาพร บญุมี ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8842

83 อ.นัฏฐา แกว้นพรัตน์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8843

84 อ.วบิลุ วงศภ์วูรักษ์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8843

85 อ.ดํารงศกัด ิฟ้ารุง่สาง ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8844

86 อ.ขวัญจติ องึโพธิ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8844

87 หอ้งปฏบิตักิารยาเตรยีมปราศจากเชอื ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8846

88 คณุสปุรดี ีสงัฆรักษ์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8847

89 คณุเขมรัตน ์บวักงิ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8847

90 อ.ธรีภทัร นวลนอ้ย ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8848

91 อ.ธนภร อํานวยกจิ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8849

92 อ.วชิาญ เกตจุนิดา ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8849

93 อ.ณัฐธดิา ภคัพยัต ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8900

94 อ.ศรัณย ูสงเคราะห์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8901

95 อ.นมิติร วรกลุ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8902

96 อ.เสน่ห ์แกว้นพรัตน์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8902

97 อ.ฤดกีร ววิัฒนปฐพี ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8915

98 อ.สริรัิศม ิปินสวุรรณ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8926

99 อ.กติตโิชต ิวรโชตกิําจร ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8926

100 อ.สมฤทัย จติภกัดบีดนิทร์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8943

101 อ.สวุภิา องึไพบลูย์ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8943

102 หอ้ง Lab (อ.ฤดกีร ววิัฒนปฐพ)ี ขา้งหอ้งนํากลนั ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8920

103 หอ้งวจิัย 2 ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8845

104 หอ้งวจิัย 3 ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8850

105 หอ้งวจิัย 4 ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8857

106 หอ้งปฏบิตักิารไมโครฯ ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8851

107 หอ้งปฏบิตักิารยาเม็ด 1 ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8855

108 หอ้งปฏบิตักิารยาเม็ด 2 (คณุบญุญฤทธ ิดษิโสภา) ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8858

109 หอ้งปฏบิตักิาร ภ.3301 (คณุอมราวด ีจางวาง ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8884

110 คณุดวงแข มณีนวล ภาควชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 8884

111 ผศ.ดร.ชติชไม โอวาทฬารพร ภาควชิาเภสชัเคมี 8835

112 สํานักงานภาควชิา (คณุเสาวนีย ์สวุรรณวงศ์ ภาควชิาเภสชัเคมี 8861 428239 428239

113 คณุจันทนผ์า  ตนัธนา ภาควชิาเภสชัเคมี 8861

114 หอ้งปฏบิตักิาร 1 (หอ้งปฏบิตักิารนักศกึษา ป.ตร)ี และ 
หอ้งเครอืงชงั

ภาควชิาเภสชัเคมี 8869

115 คณุสธุรรม  ทองลมิ ภาควชิาเภสชัเคมี 8869

116 หอ้งปฏบิตักิาร 2: หอ้งปฏบิตักิารนักศกึษา ป.โท/เอก ภาควชิาเภสชัเคมี 8868

117 หอ้งปฏบิตักิาร 6 (คณุวัชระ พลเธยีร) ภาควชิาเภสชัเคมี 8863

118 อ.รุง่นภา  ศรชีนะ ภาควชิาเภสชัเคมี 8862

119 อ.วมิล  ตนัตไิชยากลุ ภาควชิาเภสชัเคมี 8864

120 อ.จตุมิา บญุเลยีง ภาควชิาเภสชัเคมี 8865

121 อ.เจษฎ ี แกว้ศรจีันทร์ ภาควชิาเภสชัเคมี 8866

122 อ.อดศิร  รัตนพันธ์ ภาควชิาเภสชัเคมี 8867

123 อ.กฤษณ์ สขุนันทรธ์ะ (หัวหนา้ภาควชิา) ภาควชิาเภสชัเคมี 8860 8859 8952

124 อ.ภธูร  แคนยกุต์ ภาควชิาเภสชัเคมี 8854

125 อ.นฤบด ี ผดงุสมบตั ิ ภาควชิาเภสชัเคมี 8928

126 อ.ลอืลกัษณ์  ลอ้มลมิ ภาควชิาเภสชัเคมี 8929

127 อ.เกษมสริ ิจันทรโชติ ภาควชิาเภสชัเคมี 8950

128 อ.เฉลมิเกยีรต ิ สงคราม ภาควชิาเภสชัเคมี 8930

129 อ.ฐติมิา ดว้งเงนิ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8870

130 สํานักงานภาควชิา (คณุอานุภาพ พัฒนธติกิานต)์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8871 74428222

131 คณุศรินิภา รักษาภกัดี ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8872



132 คณุพศิษิฐ ์บวักงิ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8883

133 คณุวราภรณ์ อวะภาค ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8883 74428222

134 อ.โพยม  วงศภ์วูรักษ์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8924

135 อ.วันทนา  เหรยีญมงคล ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8876

136 อ.มาล ี โรจนพ์บิลูสถติย์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8956

137 อ.ณัฐาศริ ิ ฐานะวฑุฒ์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8933

138 อ.ศริมิา มหัทธนาดลุย์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8875

139 อ.ฉววีรรณ รัตนจามติร ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8932 8966

140 อ.กมลทพิย ์ววิัฒนวงศา ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8880

141 อ.สชุาดา สรูพันธุ์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8879

142 อ.สทุธพิร ภทัรชยากลุ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8871 8872

143 อ.วลิาวัณย ์ ทองเรอืง ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8877

144 อ.วรนุช แสงเจรญิ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8874

145 รษก. หัวหนา้ภาควชิาฯ (อ.อษุณีย ์วนรรฆมณี) ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8873

146 อ.วรณุสดุา ศรภีกัดี ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8931

147 อ.สริมิา สติะรโุน ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8871 8931

148 อ.ชลติพล ณ นคร ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8925

149 อ.ดษิยา วัฒนาไพศาล ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8871 8925

150 อ.อรวรรณ แซล่มิ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8871 8925

151 อ.ทวศีกัด ิมณีโรจน์ ภาควชิาเภสชักรรมคลนิกิ 8871 8925

152 หัวหนา้ภาควชิา (อ.สกุญัญา  เดชอดศิยั) ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8888

153 สํานักงานภาควชิา (คณุเพ็ญศร ี ศรสีจัธรรม) ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8891 428220 428220

154 ธรุการสํานักงานภาควชิา (คณุมณฑา  ชาลทีา ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8892

155 คณุปรชีา ธรรมสะโร ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8892

156 คณุธนา ศริสิมบตั ิ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8892

157 อ.จนิดาพร  ภรูพัิฒนาวงษ์ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8888

158 อ.สภุญิญา ตวิตระกลู ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8888

159 อ.อนุชติ  พลบัรูก้าร ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8887

160 อ.จไุรทพิย ์ หวังสนิทวกีลุ, ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8887

161 อ.ฉัตรชยั  วัฒนาภริมยส์กลุ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8887

162 อ.พมิพพ์มิล  ตนัสกลุ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8887

163 คณุปราณี  รัตนสวุรรณ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8886

164 คณุจริาภรณ์ ขนานสขุ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8886

165 คณุโสภา คํามี ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8886

166 คณุนวิรรณ อนิทรักษา ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8886

167 หอ้งปฏบิตักิาร 2 (นักศกึษา ป.ตร/ีบณัฑติ) ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8885

168 อ.ภาคภมู ิ พาณชิยปูการนันท์ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8980

169 อ.สริวีรรณ แกว้สวุรรณ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8893

170 อ.อธปิ สกลุเผอืก ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8893

171 อ.ภาณุพงศ ์พุทธรักษ์ ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8893



172 หอ้งเพาะเลยีงเนอืเยอื (อาคาร 5 ชนั5) ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

8949

173 อ.กร  ศรเลศิลําวาณชิ ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8898

174 สํานักงานภาควชิา (คณุมฤคมาส  หงษ์ทอง) ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8938 428167 428167

175 ธรุการสํานักงานภาควชิา (คณุศริพิรรณ  วุน่กลนิหอม) ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8903

176 สํานักงานปรญิญาโทเภสชัสงัคม (คณุธวิารัตน ์ชรูุง่) ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8907

177 อ.สงวน  ลอืเกยีรตบิณัฑติ ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8897

178 อ.กรกมล  รกุขพันธ์ ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8908

179 อ.กลุจริา  อดุมอักษร (หัวหนา้ภาควชิา) ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8899

180 อ.พชิญา  นวลไดศ้รี ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8896

181 อ.กนกกาญจน ์ ไชยกาล ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8946

182 อ.ธนเทพ วณชิยากร ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8905

183 อ.พมิพว์รา ตนัเวชศลิป์ ภาควชิาบรหิารเภสชักจิ 8940

184 สถานทผีลติยาแผนโบราณ อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (อาคาร 5 ชนั1)

185 หอ้งสํานักงาน คณุสญัญา ทองฤกษ์ อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (อาคาร 5 ชนั1)

8968

186 หอ้งสํานักงาน คณุจรยิา บญุทอง อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (อาคาร 5 ชนั1)

8968

187 หนา้หอ้งผลติยา (คณุสญัญา ทองฤกษ์) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (อาคาร 5 ชนั1)

8969

188 หอ้งวทิยากร อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (อาคาร 5) หอ้งประชมุสนุาลนิีฯ

8974

189 หอ้งควบคมุเครอืงเสยีง (คณุจาม  ชบูณัฑติ) หน่วยโสตทัศนศกึษา (อาคาร4 ชนั1) 8972

190 สถานวจิัยระบบนําสง่ยา อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

191 หอ้งสํานักงานสถานวจิัยระบบนําสง่ยา 5307 (คณุกรกมล 
เพ็ชรยอด)

อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8979

192 หอ้งปฏบิตักิารสถานวจิัยระบบนําสง่ยา LAB 1 (5304) (คณุ
เอกวัฒน ์ทวทีอง)

อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8971

193 สถานวจิัยยาสมนุไพร อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

194 ผูอํ้านวยการสถานวจิัยยาสมนุไพร 5308 (อ.ภาคภมู ิ 
พาณชิยปูการนันท)์

อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8980

195 หอ้งสํานักงานสถานวจิัยยาสมนุไพร 5306 (ศริญิญา  
แกว้นอ้ย)

อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8982

196 หอ้งปฏบิตักิารสถานวจิัยยาสมนุไพร LAB 3 (5303) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8977

197 หอ้งปฏบิตักิารสว่นกลาง อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

198 หอ้งปฏบิตักิารกลางบณัฑติฯ LAB 2 (5302) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8976

199 หอ้งปฏบิตักิารกลางบณัฑติฯ LAB 4 (5301) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8975

200 หอ้งสมันาบณัฑติ (5305) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8981

201 ระเบยีงทางเดนิภายใน อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ(ชนั3)

8978

202 หอ้งปฏบิตักิารเครอืงมอืฯ LAB 5 (5404) (HPLC Agilent, 
LC‐MS/MS)

อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8985

203 หอ้งปฏบิตักิารLAB 6 (5402) (GC, HPLC Thermo) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8984

204 หอ้ง LAB 7 (5403) (ตรงขา้มหอ้ง LAB 5) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8989

205 หอ้งปฏบิตักิารกลางบณัฑติฯLAB 8 (5401) (Synthesis Lab) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8983

206 หอ้งเก็บเอกสารหน่วยวจิัยชวีสมมลู อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8986



207 หอ้งพักอาจารย ์1 (5408) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8988

208 หอ้งพักอาจารย ์2 (5407) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8987

209 หอ้งพักอาจารย ์3 (5406) อาคารศนูยศ์กึษาและวจิัยเภสชัภณัฑ์
ทักษิณ (ชนั4)

8970

210 พนา (รับผดิชอบระบบสาธารณูปการ) เบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานอนืๆ 089‐1971238

211 อาคารสถานท ีม.อ. เบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานอนืๆ 2171

212 ประปา ม.อ. เบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานอนืๆ 2182

213 ไฟฟ้า ม.อ. เบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานอนืๆ 2180

214 ประปา ( นอกเวลาราชการ16.30น. ) เบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานอนืๆ 4975 4977

215 ไฟฟ้า ( นอกเวลาราชการ16.30น ) เบอรโ์ทรศพัทห์น่วยงานอนืๆ 4978


