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โครงการววจยบ
ปป 2547-2549 ปรวมาณไซยาไนดยตกคคางและเลซวตนว จากไหมปปาอชรรช ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2548-2551 การทสาเอนไซมยไฟโบรอวเนสใหคบรวสทส ธวจธ ากนนาส ยรอยของหนอนไหม Bombyx mori ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2548-2551 การสรงเสรวมและพนฒนาไหมและผลวตภนณฑย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549

การจสาแนกสายพนนธสหย มรอนในประเทศไทยในระดนบ species ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2549-2551 การตรวจสอบธาตสอาหาร โลหะหนนก และสารยนบยนงน การดผดซซมธาตสอาหารในหมรอนทชเร พาะปลผกในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน
มก.
ปป 2549-2551 การปรนบปรสงสผตรอาหารเทชยมเพพอร เลชยน งหนอนไหม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549-2551 นนาส มนนหอมระเหยจากใบหมรอน ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549-2551 ศนกยภาพในการใชคประโยชนยจากหมรอน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549-2552 การววเคราะหยปรวมาณไซยาไนดยจากสบผดร าส และผลวตภนณฑย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549-2555 เลคตวนจากสบผดร าส : การสกนดใหคบรวสทส ธวแธ ละการประยสกตยใชค ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การศซกษาความสนมพนนธยระหวรางโครงสรคางของเลคตวนจากใบหมรอนความจสาเพาะเจาะจงกนบกรดเซชยลวคและการววศวกรรมโปรตชนเพวมร ความจสาเพาะเจาะจงใน
การจนบกนบนนาส ตาล เพพอร ประยสกตยใชคในทางการแพทยย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2550-2552 ศซกษาสมบนตแว ละสภาวะทชเร หมาะสมในการผลวตของเอนไซมยอลน คาไลนยโปรตวเอส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549-2550 การแยกเอนไซมยอลน คาไลนยโปรตวเอสจากเชพอน ในกลสมร บาซวลลนสใหคบรวสทส ธวบธ างสรวน และศซกษาคสณสมบนตขว องเอนไซมย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงาน
กองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2551-2553 การลอกกาวเซอรวซนว จากเสคนไหมไทยดควยโปรตชเอส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2551-2553 การแสดงออก และการศซกษาสมบนตขว องรชคอมบวแนนทยไฟโบรอวเนสจากนนาส ยรอยอาหารของหนอนไหม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2552-2555 การผลวตเปปไทดยออกฤทธวจธ ากโปรตชนพพช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2548-2558 เคยผ-ไบโอดชเซล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การโคลนและการศซกษาการแสดงออกของยชนและโปรตชน
ribosome-inactivating protein ในเมลลดและเปลพอกหสมค เมลลดสบผดร าส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การโคลนและการศซกษาการแสดงออกของยชนและโปรตชน ribosome-inactivating protein ในเมลลดและเปลพอกหสมค เมลลดสบผดร าส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555

โปรตชนยนบยนงน ไรโบโซมจากเปลพอกเมลลดสบผดร าส : ฤทธวทธ างชชวภาพและโครงสรคางสามมวตว ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2555-2558 การผลวตเปปไทดยทเรช ปปนพวษตรอเซลลยจากสมสนไพรไทยบางชนวด ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การผลวตเปปไทดยทอรช อกฤทธวยธ บน ยนงน การทสางานของเอนไซมยทางการแพทยยและการเกษตรจากสมสนไพรบางชนวด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน
มก.
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ปป 2555-2556 การววจยน คสณลนกษณะจสาเพาะตรอการแปรรผปของขคาว 84 พนนธสเย พพอร เฉลวมพระเกชยรตว: การใชคเทคนวคโปรตชโอมวกสยศกซ ษาววถกช ารผลวตโปรตชนหลนกในเมลลดขคาวและการ
เตรชยมเปปไทดยออกฤทธวทธ างชชวภาพจากเมลลดและรสาขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556 การศซกษากระบวนการตคานมะเรลงของเพปไทดยทมรช โช ครงสรคางแบบเกาะกลสมร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2557 การววจยน คสณลนกษณะจสาเพาะตรอการแปรรผปของขคาว 84 พนนธสเย พพอร เฉลวมพระเกชยรตว: การใชคเทคนวคโปรตชโอมวกสยศกซ ษาววถกช ารผลวตโปรตชนหลนกในเมลลดขคาวและการ
เตรชยมเปปไทดยออกฤทธวทธ างชชวภาพจากเมลลดและรสาขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 การผลวตเปปไทดยจากขรอยทชเร ปปนพวษตรอเซลลยมะเรลงและการศซกษากลไกตคานมะเรลงเบพอน งตคน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การผลวตเปปไทดยทอรช อกฤทธวยธ บน ยนงน การทสางานของเอนไซมยทางการแพทยยจากสมสนไพรบางชนวด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2557-2558 การผลวตเปปไทดยออกฤทธวทธ างชชวภาพจากรสาขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2560 ฤทธวตธ าค นมะเรลงของไฮโดรไลเสทจากตคนดองดซงและเหงพอกปลาหมอตรอการเหนชยร วนสาโปรแกรมการตายของเซลลยมะเรลง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2558-2560 ฤทธวตธ าค นมะเรลงของโปรตชนไฮโดรไลเสทจากตคนดองดซงและเหงพอกปลาหมอตรอการเหนชยร วนสาโปรแกรมการตายของเซลลยมะเรลงและการทสาบรวสทส ธวขธ องเปปไทดย
ออกฤทธวธ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2559-2561 การศซกษาการชนกนสาใหคเกวดสภาวะเครชยดออกซวเดชนนร ในแบบจสาลองกลสมร เซลลยรวร มกนนสามมวตขว องมะเรลงเตคานม และผลของสารสกนดรสาขคาวตรอการลดสภาวะเครชยด
ออกซวเดชนนร ในแบบจสาลองกลสมร เซลลยมะเรลง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Sunanta Ratanapo, Amornrat Promboon, "Expression of HIV-1 Envelope Glycoprotein-120 in Transgenic Tobacco.", KU Journal (Natural Science) 40 (3)
(2006) 96-101
ระดนบนานาชาตว
- Sunanta Ratanapo, "Inhibitory effects of mulberry leaf lectins to silkworm proteases.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาววทยาศาสตรย) 39 (1) (2005) 125-135
- Thipamon Pattharakorn, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, Nuanchawee Wetprasit, "Screening of Antioxidant and Antibacterial Activities of
Mulberry.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (3) (2006) 775-783
- Sulak Talawat, Ahantharik P., Laohawiwattanakul S., Premsuk A., Sunanta Ratanapo, "Efficacy of Fermented Teas in Antibacterial Activity", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (4) (2006) 925-933
- Aree Thattiyaphong, Amornrat Promboon, Chaivat Kittigul, Krongkaew Supawat, Pathom Sawanpunyalert, Sunanta Ratanapo, "Antibody-Binding Motif
of Mimetic Peptides to V. cholerae O139 Lipopolysaccharide", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5)
(2006) 90-95
- Nuanjun Wichukchinda, Sermsiri Chanprame, Amornrat Promboon, Theerapol Sirinarumitr, Sunanta Ratanapo, "Transformation of HIV-1 Envelope
Glycoprotein120 in Tobacco Plant", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 96-101
- Thipamon Pattharakorn, ธชระกสล อาภรณยสวส รรณย, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Antibacterial activity and cytotoxicity of
the leaf essential oil of Morus rotunbiloba Koidz", Journal of Medicinal Plants Research 4 (9) (2010) 837-843
- Thipamon Pattharakorn, Sulak Talawat, Amornrat Promboon, Nuanchawee Wetprasit, Sunanta Ratanapo, "Antimutagenicity and Anti-HSV-2 Activity of
Mulberry Tea (Morus rotunbiloba Koidz)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (5) (2010) 816-813
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- นวภาพร เงวนยวง, Isao Kobayashi, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, Toshiki Tamura, Lertluk Ngernsiri, "Cloning and expression analysis of the
Bombyx mori alpha-amylase gene (Amy) from the indigenous Thai silkworm strain, Nanglai", Journal of Insect Science 11 (38) (2011)
- นายฐากรณย สอนวนฒนา, นายคสณนน ตย บางภผม,ว นายสวทธวรกน ษย รอยตระกผล, รศ นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Kiattawee Choowongkomon, Sunanta Ratanapo, "Chebulin,
Terminalia chebula Retz. fruit-derived peptide with angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity", Biotechnology and Appllied Biochemistry *-* (*-*)
(2011)
- น.ส.จนนทกานตย นสชสสข, รศ.ดร.นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ ดร.สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Larvicidal activity of a toxin from the seeds of Jatropha curcas
Linn. against Aedes aegypti Linn. and Culex quinquefasciatus Say", Tropical Biomedicine 29 (2) (2012) 286-296
- Sornwatana, T., Roytrakul, S., Wetprasit, N., Sunanta Ratanapo, "Brucin, an antibacterial peptide derived from fruit protein of fructus bruceae, Brucea
javanica (L.) Merr", Letters in Applied Microbiology 57 (2) (2013) 129-136
- Chanthakan Nuchsuk, Nuanchawee Wetprasit, Sittiruk Roytrakul, Kiattawee Choowongkomon, Nattanan Panjaworayan T-Thienprasert, Chotika
Yokthongwattana, Sunanta Ratanapo, "Bioactivities of Jc-SCRIP, a type 1 ribosome-inactivating protein from Jatropha curcas seed coat", Chemical
Biology and Drug Design 82 (4) (2013)
- Prapaphan Budchart, Ariya Khamwut, Chomdao Sinthuvanich, Sunanta Ratanapo, Yong Poovorawan, Nattanan Panjaworayan T-Thienprasert,
"Partially Purified Gloriosa Superba Peptides Inhibits Colon Cancer Cell Viability by Inducing Apoptosis Through p53 up-Regulation", The American Journal
of the Medical Sciences - (-) (2017) --- Chartchai Chaichana, Ariya Khamwut, Janthima Jaresitthikunchai, Narumon Phaonakrop, Sunanta Ratanapo, Sittiruk Roytrakul, Nattanan
Panjaworayan T-Thienprasert, "A Novel Anti-cancer Peptide Extracted from Gynura pseudochina Rhizome: Cytotoxicity Dependent on Disulfide Bond
Formation", International Journal of Peptide Research and Therapeutics 25 (2) (2019) 769-777
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Sunanta Ratanapo, "Identification of Androgenic Hormone from Giant Freshwater Prawn by HPLC-MALDI", การประชสมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหรง
ประเทศไทย ครนงน ทชร 31 (2005)
- Sunanta Ratanapo, "Expression of HIV-1 Envelope Glycoprotein-120 in Transgenic Tobacco", การประชสมววชาการครนงน ทชร 44 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- เนตรนภา ฉวงร กวตตว, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Mulberry Leaf Lectin Gene: Intron and Specific Primer Development", Proceedings of 44th
Kasetsart University Annual Conference : Science (2006)
- Sunanta Ratanapo, "Three Dimensional Structure of Mulberry Leaf Lectin", การประชสมววชาการครนงน ทชร 44 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- Kiattawee Choowongkomon, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "โครงสรคางสามมวตขว องเลคตวนในใบหมรอน", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรย ครนงน ทชร 44 (2006)
- วรางคณา นาคเสน, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Wikrom Rungsin, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Purification of Androgenic Hormone from Giant
Freshwater Prawn", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทชร 44 (2006)
- นวลจนนทรย ววจกน ษณยจนว ดา, Sermsiri Chanprame, Amornrat Promboon, Theerapol Sirinarumitr, Sunanta Ratanapo, "Transformation of HIV-1 envelope
glycoprotein120 in tobacco plant", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Science (2006)
- อารช ทนตตวยพงศย, Amornrat Promboon, Chaivat Kittigul, กรองแกคว ศสภวนฒนย, ปฐม สวรรคยปญ
ป ญาเลวศ, Sunanta Ratanapo, "Antibody-binding botif of mimetic
peptides to V. cholerae O139 lipopolysaccharide", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทชร 44 (2006)
- Patoomporn Chimanage, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Purif ication and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. A39. ", 1st
Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life (2007)
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- Kiattawee Choowongkomon, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and its
structural analysis. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life (2007)
- วรางคณา นาคเสน, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Wikrom Rungsin, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Determination of disulfide bond and N-glycosylation
of androgenic hormone from giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทชร 45 (2007)
- สจช สสวรรณศรช, Thipamon Pattharakorn, Sunanta Ratanapo, Amornrat Promboon, "Mineral contents in mulberry leaves harvested in Thailand", การ
ประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- วรรณษาทวพยย นวสภา, Sunanta Ratanapo, Thipamon Pattharakorn, Amornrat Promboon, "Remaining cyanide content in eri silkworm", การประชสมววชาการ
หมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- วรรณษาทวพยย นวสภา, Sunanta Ratanapo, Sulak Talawat, Thipamon Pattharakorn, Amornrat Promboon, "Antioxidant and emulsifier activity of lecithin
from eri silkwrom", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- Uraiwan Ninpet, Sirinapa Chungopast, Patoomporn Chimanage, Sunanta Ratanapo, Tipvadee Attathom, Amornrat Promboon, "Degumming of
hand-made silk yarns with proteases", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- นวภาพร เงวนยวง, Isao Kobayashi, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, Toshiki Tamura, Lertluk Ngernsiri, "Structure Analysis of Bombyx mori
alpha-amylase Gene from a Thai Silkworm Strain", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- เนตรนภา ฉวงร กวตตว, Sunanta Ratanapo, Lertluk Ngernsiri, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Amornrat Promboon, "Effect of Salt Stress on Sugar Accumulation in
Mulberry, Morus rotunbiloba Koidz.", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- Sunanta Ratanapo, เตพอนตา เกตสแสง, Lertluk Ngernsiri, Kiattawee Choowongkomon, Amornrat Promboon, "Expression of recombinant mulberry leaf
lectin 1 in bacterial host", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- อสามร อวนทรยสงน ขย, จรงคยศกน ดวธ พสมนวน, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, Lertluk Ngernsiri, วนวดา สสวรรณสวทธว,ธ "Development and Silk Product of Thai
Silkworm (Bombyx mori L.) Reared on Artificial Diets
", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- สสภาภรณย สชทะหา, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, Kiattawee Choowongkomon, "Cloning and Expression of Mulberry leaf lectin1 (MLL1) in
bacterial host", การประชสมววชาการหมรอนไหมระดนบชาตว ครนงน ทชร 1 (2008)
- เนตรนภา ฉวงร กวตตว, Sunanta Ratanapo, Lertluk Ngernsiri, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Amornrat Promboon, "Expression of mulberry leaf lectin gene in response to
stress", การประชสมววชาการโครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก (คปก.) ครนงน ทชร 9 และโครงการทสนววจยน มหาบนณฑวต สกว. สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช ครนงน ทชร 2” (2008)
- เตพอนตา เกตสแสง, Sunanta Ratanapo, Kiattawee Choowongkomon, Lertluk Ngernsiri, Amornrat Promboon, "Expression of a recombinant mulberry leaf
lectin in bacterial host and computational structure analysis", การประชสมววชาการโครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก (คปก.) ครนงน ทชร 9 และโครงการทสนววจยน มหาบนณฑวต
สกว. สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช ครนงน ทชร 2” (2008)
- จนนทกานตย นสชสสข, ธนนญญา ธวตปว ระเสรวฐ, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Antibacterial activities of a heme-agglutinating protein
from physic nut", การประชสมทางววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช แหรงประเทศไทยครนงน ทชร 34 (2008)
- วชณา พรวงปปนป , Chaivat Kittigul, Pacharee Suntaranant, จารสณช สาตรา, ววลาสวณช ทคาวเพชร, Ong-ard Lawhavinit, Sunanta Ratanapo, "Production of monoclonal
antibody for detection of pseudorabies virus in swine", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทชร 46 (2008)
- ธนนญญา ธวตปว ระเสรวฐ, จนนทกานตย นสชสสข, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Purification of a new hemeagglutinating protein from seed coat of physic
nut
", 3rd Annual Symposium of Protein Society of Thailand “Frontiers in Protein Research” (2008)
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- จนนทกานตย นสชสสข, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "New method to determine the enzymatic activity of ribosome-inactivating
proteins. ", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development (2009)
- ศนนสนชยพร กวตตวขจร, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "Purification of curcin from physic nut (Jatropha curcas Linn.) and
identification of its antimicrobial effect.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development (2009)
- ฐากรณย สอนวนฒนา, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "Screening of antihypertensive and anticancer peptides from enzymatic
hydrolysates of some medicinal plants.", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development (2009)
- Warangkana Narksen, Sittiruk Roytrakul, Wikrom Rungsin, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Molecular cloning and expression analysis of
cDNAs encoding androgenic gland specific gene from giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii de Man", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรย ครนงน ทชร 47 (2009)
- Seetaha, S, Songtawee, N., Sunanta Ratanapo, Amornrat Promboon, Kiattawee Choowongkomon, "Computational analysis of mulberry leaf lectin to
sialic acid specificity", The 2nd Biochemistry and Molecular Biology Conference for Regional Sustainable Development (2009)
- ศนนสนชยพร กวตตวขจร, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธวธ , Sunanta Ratanapo, "In vitro screening of various Jatropha curcas seeds for high protein and
low toxic curcin", 48th Kasetsart University Annual Conference (2010)
- นายฐากร สอนวนฒนา, นายสวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธวธ , Sunanta Ratanapo, "SCREENING OF ANTIHYPERTENSIVE PEPTIDES FROM ENZYME
HYDROLYSATE OF SOME THAI MEDICINAL PLANTS", The Fifth Annual Symposium of Protein Society of Thailand: From Basic Approaches to modern
Technologies (2010)
- ฐากรณย สอนวนฒนา , สวทธวรกน ษย รอยตระกผล , นวลฉวช เวชประสวทธวธ , Sunanta Ratanapo, "A new antimicrobial peptide from digestion of Brucea amarissima
Desv fruit protein", การประชสมววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทยครนงน ทชร 36 (2010)
- ฐากรณย สอนวนฒนา, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล , นวลฉวช เวชประสวทธวธ , Sunanta Ratanapo, "Bioactive peptides produced by pepsin digestion of the crude protein of
some Thai medicinal plants", Commission on Higher Education Congress III University Staff Development Consortium (2010)
- ภนทจารวนทรย อวนทรยกลราส , สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ จนนทรยเพลญ แสงประกาย, Sunanta Ratanapo, "Leucocephalin, a new lectin with
antimutagenicity from seed of Leucaena leucocephala", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาตรย ครนงน ทชร 49 (สาขาพพช) (2011)
- Danulada Pantharaj, Kiattawee Choowongkomon, Sunanta Ratanapo, Piyada Juntawong, Chotika Yokthongwattana, "3D-Structure prediction, binding
sites and expression analysis of ribosome inactivating proteins in Jatropha curcas", การประชสมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทย ครนงน ทชร 40
(2014)
ระดนบนานาชาตว
- Sunanta Ratanapo, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt", The 20th Congress of the International Sericulture
Commission Conference (2005)
- เนตรนภา ฉวงร กวตตว, Sunanta Ratanapo, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Amornrat Promboon, "Salt-stress response mechanism of Morus rotunbiloba Koidz, ",
Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology Nagoya (2008)
- เนตรนภา ฉวงร กวตตว, Sunanta Ratanapo, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Amornrat Promboon, "Salt-stress response mechanism of mulberry, Morus rotunbiloba
Koidz", 6th International Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses (2008)
- นวภาพร เงวนยวง, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, Lertluk Ngernsiri, "Evolutionary analysis of Bombyx mori alpha-amylase from a local Thai
strain silkworm", The 12th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles (2008)
- ฐากรณย สอนวนฒนา, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Kiattawee Choowongkomon, Sunanta Ratanapo, "Evaluation of antimicrobial activities of
enzymatic protein hydrolysates of some medicinal plants. ", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress (2009)
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- อนคสวทธวธ ววสทส ธวสธ ตน ยย, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "ACE-Inhibitory activity from protein hydrolysate of Jatropha seed cake.",
The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress (2009)
- นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ C. Porncharoennop, U. Uyen, T. Arpornsuwan, Amornrat Promboon, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Cloning, sequencing
and expresssion of curcin, a ribosome-inactivating protein from Jatropha curcas", 34th Lorne Conference on Protein Structure and Function (2009)
- นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "Interaction of jackfruit lectin with human pathogenic bacteria.", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009
Congress (2009)
- นายฐากรณย สอนวนฒนา, นายสวทธวรกน ษย รอยตระกผล, รศ.นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "ANTIMICROBIAL PEPTIDES PRODUCED BY PEPSIN DIGESTION
OF THE FRUIT PROTEIN OF BRUCEA AMARISSIMA DESV", the International Conference on “Molecules of life: from discovery to biotechnology” (2010)
- Amornrat Promboon, นางสาวนวภาพร เงวนยวง, Dr. Isao Kobayashi, Sunanta Ratanapo, Dr. Toshiki Tamura, Lertluk Ngernsiri, "Cloning and expression
analysis of alpha–amylase gene in the silkworm, Bombyx mori.", “International Silkworm Genome Symposium and Annotation Workshop” and
International Symposium New Silk Road: Silkworm Genome to Sustainable Agriculture. (2010)
- จนนทกานตย นสชสสข, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Chotika Yokthongwattana, Sunanta Ratanapo, "Larvicidal Effect of Seed Coat Protein from
Jatropha curcas to the Mosquito, Aedes aegypti", The 3rd Biochemistry and Molecular Biology Conference (2011)
- ฐากรณย สอนวนฒนา, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "A NOVEL ACE INHIBITORY PEPTIDE FROM PEPSIN HYDROLYSATE OF THE
FRUIT PROTEIN OF TERMINALIA CHEBULA RETZ.", The 6th International Symposium of The Protein Society of Thailand (2011)
- จนนทกานตย นสชสสข, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Kiattawee Choowongkomon, Sunanta Ratanapo, "TOXICITY COMPARISON OF THE AQUEOUS
EXTRACTS FROM SEEDS OF Ricinus communis AND Jatropha curcas AGAINST THE MOSQUITOES, Culex quinquefasciatus and Aedes aegypti", 2011
Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists (FAOBMB)Conference (2011)
- จนนทกานตย นสชสสข, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Bioactivities of Thai rice protein hydrolysates.", The 13th FAOBMB Congress
(2012)
- ชาตวชาย ชนยชนะ, ศศวธร ยอดยวงร ยง, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Evaluation of free radical scavenging and DNA damage protective effects of
protein hydrolysates derived from some Thai medicinal plants by enzyme hydrolysis", The 13th FAOBMB Congress (2012)
- นายฐากรณย สอนวนฒนา, รศ. ธชรกสล อาภรณยสวส รรณ, นายสวทธวรกน ษย รอยตระกผล, รศ. นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Sunanta Ratanapo, "Evaluation of antihypertensive
activities and cytotoxicities of medicinal plant protein hydrolysates", The 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE PROTEIN SOCIETY OF THAILAND
(2013)
- นายชาตวชาย ไชยชนะ, นายสวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, "Evaluation of cytotoxic effect of peptides derived from ninety-four medicinal plants
against a gastric carcinoma cell line", The 10th Australian Peptide Conference (2013)
- จนนทกานตย นสชสสข, นวลฉวช เวชประสวทธว,ธ Onanong Naivikul, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Chonticha Tantitadapitak, Sunanta Ratanapo, "Human-pathogenic Bacterial
Inhibition by Protein Hydrolysates Derived from Rice Endosperms", ICBMB 2013: International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (2013)
- Roytrakul, S, Kittisenachai, S, Phaonakrop, N, Jaresitthikunchai, J, Wetprasit, N, Naivikul, O, Chotecheun, S, Chonticha Tantitadapitak, Sunanta
Ratanapo, "Shotgun proteomics analysis of rice grains give new insights on suitable rice grain as functional food", The 40 th Congress on Science and
Technology of Thailand (STT40) (2013)
- กนกอร สสวรรณดสารง, สวทธวรกน ษย รอยตระกผล, Sunanta Ratanapo, Chonticha Tantitadapitak, "Antioxidant Activities of Rice Storage Proteins and Their Protein
Hydrolysates", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (2014)
- Romsuk j., Pheakphud, N., Roytrakul, S., Tantithadapitak, C., Wetprasit, N., Onanong Naivikul, Chotecheun, S., Sunanta Ratanapo, "RICE ENDOSPERM
PROTEIN DERIVED PEPTIDES WITH ANTI-PROLIFERATVE ACTIVITIES AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA", The 4th International Rice Congress (IRC
2014) (2014)
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- นางสาว อนนญญาพร พงษยสม, Sunanta Ratanapo, "Partial purification of a peptide with anti-gastricncancer activity from rice bran", The International
Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (2015)
- Prapaphan Budchart, Sunanta Ratanapo, Nattanan Panjaworayan T-Thienprasert, "Partial purified protein hydrolysate from rhizome of Gloriosa
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