
 

  

รายชื&อแหล่งฝึกและนิสิต / นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที&เข้าร่วมโครงการ IPIC 2019 

ชื#อโครงการ  เลขที#

โครงการ 

แหล่งฝึก อาจารยแ์หล่งฝึก นิสิต / นกัศึกษา เภสชัศาสตร์ รางวลั 

Rabies vaccine production animation IPIC 02-19 องคก์ารเภสชักรรม-เม

อร์ริเออร์ชีววตัถุ 

ภญ.รจนา ศรีชุมพวง 

ภญ.วรรณี ปิยะเจริญ. 

ภก.อนนัต ์ วนีะสกลุชยั 

นศภ.โยสิยาห์ ทศวงศว์รรษ มช. รางวลัรอง

ชนะเลิศ

อนัดบั 1 

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทุตยภูมิของ

โปรตีนดว้ยวธีิการตกตะกอนโปรตีนที#

แตกต่างกนัในกระบวนการผลิต Equine 

Rabies Immunoglobulin ในระดบั

หอ้งปฏิบติัการ ดว้ยวธีิ circular dichroism 

IPIC 03-19 สถานเสาวภา สภากาชาด

ไทย 

ภญ.ลลิดา สกลภาพ 

ภญ. อรนุช กลิ#นเพชร 

นศภ.กรกฤช รัตนพนัธุ์ จฬ. 

นศภ.อนญัญา ทรัพยทิ์พยรัตนา จฬ. 

รางวลัชมเชย 

Cleaning validation IPIC 04-19 ที โอ เคมีคอลส์ (1979) 

จาํกดั ปทุมธานี 

ภญ.ดลพร พิทกัษน์พกลุ นสภ.กนัยณฐั พวับณัฑิตกลุ จฬ. 

นสภ.คณิน วงัศวสุิทธิ จฬ. 

นสภ.ณฐัธิดา อมรเทวภทัร จฬ. 

นสภ.นพวร์ี วชิยักลุ จฬ 

 



 

  

ชื#อโครงการ  เลขที#

โครงการ 

แหล่งฝึก อาจารยแ์หล่งฝึก นิสิต / นกัศึกษา เภสชัศาสตร์ รางวลั 

การศึกษาแผนการชกัตวัอยา่งสาํหรับควบคุม

คุณภาพสารออกฤทธิW  

IPIC 05-19 โรงงานเภสชักรรมทหาร 

ศูนยก์ารอุตสาหกรรม

ป้องกนัประเทศและ

พลงังานทหาร 

รอ.ภก.ชิณกฤต ประเสริฐวงษา นสภ.สุภณฐั พารารักษ ์ จฬ. 
 

Analytical Method Validation for cleaning 

validation ( TOC Method for Hafif 

Shampoo ) 

IPIC 06-19 อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอ

ริ#ง จาํกดั 

ภญ.เกศินี แสงจนัทร์ นศภ.ธญัพิชชา แก่นสน มอ. 
 

Comparison of sample preparation 

procedure for determination of API A in 

Product ABC  

IPIC 07-19 ที โอ เคมีคอลส์ (1979) 

จาํกดั ปทุมธานี 

ภญ.ดลพร พิทกัษน์พกลุ นสภ.กนัยณฐั พวับณัฑิตกลุ จฬ. 

นสภ.คณิน วงัศวสุิทธิ จฬ. 

นสภ. ณฐัธิดา อมรเทวภทัร จฬ. 

นสภ.นพวร์ี วชิยักลุ จฬ 

 

Exel Calculation Program for Production 

Planning and Schedule 

IPIC 08-19 มิลลิเมด จาํกดั ภญ.ชนิดา บวรศกัดิW สิทธิW  

ภก.นพพล กล่อมจิตต ์

นศภ.ปรียาภรณ์ ชาํนาญ. มช. 
 

การทดสอบระบบและการตรวจรับรอง

เครื#องจกัรที#ใชผ้ลิตยานํZาในกระบวนการ

บรรจุ ปิดฉลาก และบรรจุลงกล่องเดี#ยว แบบ

อตัโนมติั 

IPIC 09-19 ไทยนครพฒันา จาํกดั ภก.ณทีพฒัน ์ ธนารียศุ์ภสิน Mr.RY  Pagnrith มบ. 

นศภ.ธนิสร เจนประเสริฐศิลป์ มช. 

นศภ.วฒิุพนัธ์ เรียนหิน มช. 

 



 

  

ชื#อโครงการ  เลขที#

โครงการ 

แหล่งฝึก อาจารยแ์หล่งฝึก นิสิต / นกัศึกษา เภสชัศาสตร์ รางวลั 

ลดคนประสิทธิผลผดุ IPIC 10-19 องคก์ารเภสชักรรม ภก.วรวร์ี บุญอาจินต ์ นสภ.พนัพิพฒัน ์ทวยทน มศว. 

นศภ.อะลาวยี ์ หมาดทิZง มวล.  

นศภ.ปาจรีย ์ เติมวฒิุชยั มบ. 

นสภ.นวลปราง โชติรสกลุ มศว. 

 

การพฒันาวธีิวเิคระห์การควบคุมคุณภาพยา

เภสชัภณัฑรั์งสี Tc99m-MIBI 

IPIC 11-19 สถาบนัเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ   

( องคก์ารมหาชน ) 

ภญ.โมฬีภณัฑ ์ แดงประเสริฐ นศภ.จิดาภา สุพรรณเภสชั มม. 
 

Performance qualification for film coating 

machine 

IPIC 12-19 ที โอ เคมีคอลส์( 1979 )

จาํกดั ปทุมธานี 

ภก.กาลญั]ู จนัทสาร 

ภญ.ยภุาพร รุ้งทาบนภา 

นสภ.ชยัคีรี ภาสุริยะวศิาล จฬ. 

นศภ.ศุภิสรา พงศสิ์ทธิชีย มศก. 

นศภ.อามีนา ยหีมะ มอ. 

นศภ.ธนัยธรณ์ ชุมประมาณ มอ. 

รางวลัรอง

ชนะเลิศ

อนัดบั 2 

การสงัเคราะห์ Carvedilol related compound  

D และ B เพื#อเตรียมเป็นสารมาตรฐาน ( 

reference standard ) 

IPIC 13-19 เมดิกา อินโนวา จาํกดั ภญ.วชัรินทร์ ดิลกนวฤทธิW  นศภ.วรุิฬห์ กอ้งศิริวงศ ์ มอ. 

นศภ.พีรณฐั ชยัเพชร มอ. 

นศภ.วฒันวทิย ์ชาํนาญคราด มอ. 

รางวลั

ชนะเลิศ 

 Computerized System Validation For : 

Operational Qualification of Product 

Quality Complaint program 

IPIC 14-19 อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอ

ริ#ง จาํกดั 

ภญ.มานิตา ตีระพมิลจนัทร์ นศภ.เจษฎางค ์ กิจผดุง มอ. รางวลัชมเชย 


