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ซนรมร ววทยาทางดดานโรคพพช, การพรฒนาชชดตรวจสอบโรคพพชและสารพวษเชพอช รา, โรคพพชทนเท กวดจากไวรรส

โครงการววจยบ
ปป 2549-2551 การผลวตโมโนโคลนอลแอนตวบอดนตอต ซนราลนโนนเพพอท เพรฒนาววธกน ารตรวจสอบแบบรวดเรรว ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2549-2551 การพรฒนาววธกน ารตรวจสอบพวษจากเชพอช รา Ochratoxin A แบบรวดเรรวดดวยววธอน ลวสาเพพอท ใชดในหดองปฏวบตร กว าร ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชน
ววจยร มก.
ปป 2547-2550 ปปจจรยทนมท ผน ลตตอการพรฒนาความเขดมแขรงของธชรกวจชชมชนจรเขดสามพรน อกาเภออยทต อง จรงหวรดสชพรรณบชรน ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2548-2550 การผลวตแอนตวบอดนคณ
ช ภาพสยงเพพอท ใชดในการตรวจรรบรองการปลอดโรคไวรรสทนสท าก ครญในพรวก มะเขพอเทศ และแตง ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชน
ววจยร มก.
ปป 2549
การถตายทอดความรยเด กนยท วกรบการววนจว ฉรยโรคและการจรดการโรคพพชสกาหรรบเกษตรกรและเจดาหนดาทนสท งต เสรวมการเกษตรในพพนช ทนท ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชด
หนชนววจยร มก.
ปป 2549-2551 การผลวตโมโนโคลนอลแอนตวบอดนตอต ซนราลนโนนเพพอท พรฒนาววธกน ารตรวจสอบแบบรวดเรรว ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2549-2551 การพรฒนาววธกน ารตรวจสอบสารพวษจากเชพอช รา Ochratoxin A แบบรวดเรรวดดวยววธอน ลวสาเพพอท ใชดในหดองปฏวบตร กว าร ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชด
หนชนววจยร มก.
ปป 2550

การสรดางเครพอขตายการผลวตเมลรดพรนธชขย าด วชชมชนจรเขดสามพรน อกาเภออยทต อง จรงหวรดสชพรรณบชรน ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.

ปป 2550-2552 การถตายทอดเทคโนโลยนการผลวตตดนพรนธชกย ลดวยไมดปลอดโรคไวรรสและเทคนวคการตรวจสอบโรค ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2551
มก.

การทดสอบระหวตางหดองปฏวบตร กว ารเพพอท ตรวจสอบประสวทธวภาพชชด ELISA ตดนแบบทนจท าก เพาะตตอซนราลนโนน ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร

ปป 2551

การประเมวนความคงทนและประสวทธวภาพของไขตแอนตวบอดนในการควบคชมโรคเรพองแสงของกชงด กชลาดกา ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.

ปป 2551
การลดการปนเปปอป นสารพวษเชพอช ราและการพรฒนาการตรวจสอบสารพวษเชพอช ราในอาหารและอาหารสรตวยเพพอท คชณภาพชนวตว ทนดท น ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชด
หนชนววจยร มก.
ปป 2550-2551 โครงการแนวทางปฏวบตร งว านดดานการตรวจพพช ตรวจววนจว ฉรยศรตรยพชพ และการกกาจรดศรตรยพชพ ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและ
อาหารแหตงชาตว
ปป 2551
การประเมวนหลรกสยตรระดรบปรวญญาตรนและบรณฑวตศศกษา ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน เพพอท ใชดเปปนขดอมยลในการพรฒนาหลรกสยตรใหมต ( หรวหนดาโครงการ
) ไดดรบร ทชนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย
ปป 2551

การผลวตแอนตวซรน มร เพพอท รองรรบงานบรวการของคลวนกว สชขภาพพพช ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย

ปป 2551

การพรฒนาอชปกรณยแอฟฟฟนตว คน อลรมนยเพพอท ลดตดนทชนการตรวจสอบอะฟลาทอกซวน ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว

ปป 2551

การใหดบรวการผลวตแอนตวซรน มร เพพอท งานววจยร ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากคณะเกษตร กกาแพงแสน มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย

ปป 2551-2552 การพรฒนาอชปกรณยแอฟฟฟนตว คน อลรมนยเพพอท ลดตดนทชนการตรวจสอบอะฟลาทอกซวน ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว
ปป 2551-2552 โครงการคลวนกว สชขภาพพพชและการตรวจววนจว ฉรย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากคณะเกษตร มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2552-2553 การพรฒนาพชทธรรกษาปลอดไวรรสสกาหรรบการสตงออก ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว

พวมพยครรงช ลตาสชดเมพอท 8/8/63

หนดา 1 จาก 8

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.รรชนน ฮงประยยร

ตตาแหนหง รองศาสตราจารยย
สบงกบด ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ปป 2552
การทดสอบระหวตางหดองปฏวบตร กว ารเพพอท ตรวจประสวทธวภาพอวมมยโนโครมาโตกราฟฟคสตรวปสกาหรรบตรวจสอบการปนเปปอป นซนราลนโนนอยตางรวดเรรว ( ผยรด วต มโครงการ )
ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2552
การผลวตโมโนโคลนอลทนจท าก เพาะตตออะฟลาทอกซวนเพพอท การพรฒนาชชดตรวจสอบแบบรวดเรรว
( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2552
มก.

การพรฒนาชชดตรวจสอบสารพวษเชพอช ราในอาหารเพพอท คชณภาพชนวตว ทนดท แน ละลดการพศงท พาเทคโนโลยนจากตตางประเทศ ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร

ปป 2552

การพรฒนาอวมมยโนโครมาโตกราฟฟฟคสตรวปเพพอท ตรวจสอบการปนเปปอป นของซนราลนโนนอยตางรวดเรรว ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.

ปป 2553

การถตายทอดเทคโนโลยนดาด นการควบคชมโรคพพชและตรวจสชขภาพพพช ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.

ปป 2553-2556 การผลวตชชดตรวจสอบโปรตนน Cry1Ab เพพอท การตรวจสอบผลผลวตจนเอรมโอ ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2552-2553 โครงการคลวนกว สชขภาพพพชและการตรวจววนจว ฉรย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากคณะเกษตร มก.ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2552-2553 โครงการพรฒนาชชมชนเศรษฐกวจพอเพนยง โดยววทยาเขตกกาแพงแสน ภายใตดการมนสวต นรตวมของชชมชน ตกาบลกรรบใหญต อกาเภอบดานโปปง จรงหวรดราชบชรน ( ผยรด วต ม
โครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกววทยาเขตกกาแพงแสน มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2552-2553 การบรวการผลวตแอนตวซรน มร เพพอท งานววจยร ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากคณะเกษตร มก.ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2554-2555 การพรฒนาพชทธรรกษาปลอดไวรรสสกาหรรบการสตงออก ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว
ปป 2554

การถตายทอดเทคโนโลยนดาด นสชขภาพพพชและการควบคชมโรค ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.

ปป 2555-2557 การพรฒนาระบบการตรวจสอบและควบคชมโรคอชบตร ใว หมตและโรคอชบตร ซว ากช ซากในพพชผรกตระกยลแตง ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการ
ววจยร แหตงชาตว
ปป 2555-2557 การพรฒนาระบบสารสนเทศภยมศว าสตรยของโรคอชบตร ใว หมตและโรคอชบตร ซว ากช ในพพชผรกตระกยลแตง ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตง
ชาตว
ปป 2555-2557 การพรฒนาอวมมยโนโครมาโตกราฟฟคสตรวปเพพอท ตรวจสอบการปนเปปอป นของอะฟลาทอกซวนในผลผลวตเกษตร ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากศยนยยวทว ยาการขรนช สยง
เพพอท เกษตรและอาหาร
ปป 2555-2557 การเพวมท ศรกยภาพของชชดตรวจสอบสารพวษเชพอช ราซนราลนโนนและอวมมยโนแอฟฟฟนตว คน อลรมนยสาก หรรบอะฟลาทอกซวนเพพอท การผลวตเชวงพาณวชยย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดด
รรบทชนจากสกานรกงานพรฒนาการววจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2557 นวรตกรรมชชดตรวจสอบโรคไวรรสในพพชผรกตระกยลแตง ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว
ปป 2556-2558 การตรวจสอบอะฟลาทอกซวนและซนราลนโนนพรดอมกรนในธรญชาตวดวด ยอวมมยโนแอฟฟฟนตว คน อลรมนยตนด แบบ
(เคยย-เอซนวนร ) ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2556-2558 อวทธวพลของการสภาพภยมอว ากาศโลกตตอการปนเปปอป นของสารพวษจากเชพอช ราในขดาว ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2557-2560 ระบาดววทยาและการพรฒนาเทคนวคการตรวจววนจว ฉรยของไวรรสในจนนสร Tobamovirus, Potyvirus, Tospovirus และ Begomovirus ทนเท ขดาทกาลายพรวกใน
ประเทศไทย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากศยนยยวทว ยาการขดนสยงเพพอท เกษตรและอาหาร
ปป 2556-2558 อวทธวพลของการปนเปปอป นของสารพวษจากเชพอช ราในขดาว ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2557-2558 โครงการผลวตแอนตวบอดนเพพอท งานววจยร ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสถาบรนการศศกษา บรวษทร เอกชนทนตท อด งการใหดผลวตแอนตวบอดนเพพอท งานววจยร
ปป 2558
การพรฒนาววธกน ารตรวจววเคราะหยโรคและววธกน ารควบคชมโรคพพชตระกยลแตงเพพอท เพวมท ประสวทธวภาพในการผลวตและการสตงออก ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรก
งานพรฒนาการววจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การเพวมท ประสวทธวภาพการตรวจสอบโรคไวรรสในเมลรดพรนธชพย ชพ ผรกตระกยลแตงดดวยเทคนวคชนวโมเลกชล ( หรวหนดาโครงการยตอย ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานพรฒนาการ
ววจยร การเกษตร (สวก.)
พวมพยครรงช ลตาสชดเมพอท 8/8/63

หนดา 2 จาก 8

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.รรชนน ฮงประยยร

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ปป 2558-2560 การผลวตแอนตวบอดนทจทน าก เพาะตตอไวรรสในจนนสร Tobamovirus และพรฒนาชชดตรวจสอบไวรรสคชณภาพสยงเพพอท การตรวจรรบรองการปลอดโรคไวรรสทนสท าก ครญใน พรวก (
หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากทชนอชดหนชนววจยร มก.
ปป 2558-2559 โครงการผลวตแอนตวบอดนเพพอท งานววจยร ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากหนตวยงานภาคเอกชน สถาบรนการศศกษาววจยร หนตวยงานภาครรฐ
ปป 2559-2560 โครงการผลวตแอนตวบอดนเพพองานววจยร ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากอาจารยย นวสตว นรกศศกษา นรกววจยร นรกววชาการ ทรงช ภาครรฐและเอกชน
ปป 2559-2561 การผลวตโมโนโคลนอลแอนตวบอดนตอต เชพอช เบโกโมไวรรสทนเท ขดาทาลายพรวกในประเทศไทยและพรฒนาระบบการตรวจววเคราะหยเชพอช สาเหตชโดยเทคนวคแอนตวบอดน ( หรว
หนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการการอชดมศศกษา
ปป 2559-2561 การผลวตแอนตวบอดนทจทน าเพาะกรบเชพอช เบโกโมไวรรสทนเท ขดาทาลายพพชตระกยลแตงในประเทศไทยและการพรฒนาววธกน ารตรวจสอบ ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจาก
สกานรกงานคณะกรรมการการอชดมศศกษา
ปป 2560-2562 การววเคราะหยความหลากหลายทางพรนธชกรรมบนดนเอรนเอ เอ ของเชพอช เบโกโมไวรรสทนเท ขดาทกาลายพพชผรกตระกยลแตงในประเทศไทย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชน
จากสกานรกงานคณะกรรมการการอชดมศศกษา
ปป 2560-2562 นวรตกรรมระบบครดเลพอกสายพรนธชพย ชพ ตระกยลแตงใหดตาด นทานตตอเชพอช เบโกโมไวรรสในประเทศไทย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการการ
อชดมศศกษา
ปป 2561-2562 การพรฒนาชชดตรวจสอบอวมมยโนโครมาโตกราฟฟคสตรวปสกาหรรบโรคไวรรสทนสท าก ครญในพรวกเพพอท พรฒนาสยเต ชวงพาณวชยย ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากสกานรกงานคณะ
กรรมการการอชดมศศกษา
ปป 2561-2562 โครงการการผลวตแอนตวบอดนเพพอท งานววจยร ประจกาปป 2562 ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทชนจากรายไดดจากผยรด บร บรวการ
ปป 2563-2564 การใชด infectious clone ของเชพอช ไวรรส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เพพอท การครดเลพอกพรนธชมย นร สกาปะหลรงทนตท าด นทาน ( ผยรด วต มโครงการ ) ไดดรบร
ทชนจากสกานรกงานคณะกรรมการการอชดมศศกษา
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
- Kanungnit Reanwarakorn, Supat Attathom, Ratchanee Hongprayoon, "Effective of Columnea Latent Viroid on Commercial Variety Tomatoes
(Lycopersicon esculentum Mill.)
", วารสารโรคพพช 20 (2) (2007) 28-38
- สชพจนย ภยมสว ขช , Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, Chawalit Hongproyoon, "Antibody Production and Development of DAS-ELISA
Techniques for the Detection of Cucumber green mottle mosaic virus in Cucumber", วารสารโรคพพช 21 (1-2) (2007) --- จชฑาเทพ วรชระไชยคชปตย, Ratchanee Hongprayoon, Niphone Thaveechai, Wichai Kositratana, "Production of chicken antibody for detection of Pantoea
stewartii subsp. stewartii the causal agent of corn wilt disease.", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (1) (2009) 97-108
- สชภาววณน ปานสอาด, Ratchanee Hongprayoon, อรประไพ คชนรนทนย, นชชนาถ วารวนทรย, อรญจนา บชญชด, ชาญณรงคย ศรนภบว าล, "Immunodetection by using polyclonal
antibodies against recombinant nucleocapcid proteins of tospoviruses", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (2) (2009) 157-166
- ววภาวน ทองศรน, Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, Nongnapat Kunagorn, ศวรวว รรณ บชรคน าก , "Meristem-tip culture of Dendrobium orchids for
production of cymbidium mosaic virus free clones", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (2 (พวเศษ)) (2010) 365-368
- เดพอนเพรญ วงคยสอน, ศววลว ยร สวรมว งร ครารรตนย, Ratchanee Hongprayoon, "ประสวทธวภาพของเทคนวค ELISA ในการตรวจเชพอช Nosema bombycis N. ของไหมหมตอน (Bomyx
mori L.)", วารสารววจยร มข. 15 (7) (2010) 622-635
- คนศงนวจ ศรนวลว ยร , Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, Sirikul Wasee, Supat Attathom, "Necrotic Ringspot Disease of Chilli (Capsicum
annuum) Caused by Tomato necrotic ringspot virus", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 42 (1) (2011) 99-112
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- พรนทวพา ลวมช สงวน, Ratchanee Hongprayoon, Sermsiri Chanprame, "The Inoculation of Cymbidium Mosaic Virus on Protocorm-Like Bodies of Orchids",
Agricultural Science Journal 42 (1) (2011) 19-27
- อรญญรรตนย ฤทธวพธ ทว กร ษยพงศย, Kanungnit Reanwarakorn, Ratchanee Hongprayoon, Supat Attathom, "Evaluation of Transgenic Tomato for Cucumber mosaic
virus Resistance", Thai Phytopathology 25 (1-2) (2011) 25-34
- กวตตวศกร ดพธ อวนทรยเสวก, Ratchanee Hongprayoon, นางสชวรรณา กลรดพรนธช,ย Warapa Mahakarnchanakul, Prapeuk Tangmunkhong, "Development of rapid test kit
for detecting zearalenone in foodstuffs by immunochromatographic technique", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (1) (2012) 145-153
- มณนรตร นย คยหาพวทกร ษยธรรม, Ratchanee Hongprayoon, "Identification of cucumber mosaic virus affecting chili in the South of Thailand by Reverse
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (2) (2013) 171-180
- Ratchanee Hongprayoon, "-", เกษตรอภวรมยย 1 (1) (2014) 51-52
- นายจวรพงศย แพทยยสมาน, Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul, "Cloning of Aflatoxin Specific scFv Fused with Alkaline Phosphatase
Genes for Immunodetection", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (1) (2014) 79-88
- กวตตวพงศย ศรนเมพอง, อมรา ชวนะภยต,ว Ratchanee Hongprayoon, "Investigation on the Contamination of Aflatoxin B1 in Rice Products from Markets in the
Central of Thailand", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (3) (2014) 195-203
- อรจฉราพรรณ ใจเจรวญ, Ratchanee Hongprayoon, "Recombinant Cry1ab-SpecificAntibody and Development of Serological Detection Techniques", วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร 47 (2) (2016) 133-148
- กววน ปชญโญกชล, Ratchanee Hongprayoon, Prapansak Srisapoome, Theerapol Sirinarumitr, "ไขตแอนตวบอดน... ผลวตภรณฑยชวน ภาพสกาหรรบการควบคชมโรคสรตวย", ขตาวสาร
เทคโนโลยนชวน ภาพเกาตร 8 (3) (2016) 9-13
- ปวนณา เกษมสวนธช,ย Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, "Diagnosis and field distribution of Sugarcane streak mosaic virus, the causal agent
of streak mosaic in Thailand", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 47 (1) (2016) 93-102
- สมฤทรย พชมต ระชรฏ, Ratchanee Hongprayoon, Sujin Patarapuwadol, สรรชรย จรนทะจร, "Production of Squash Mosaic Virus-Specific Polyclonal Antibody Using
the Virus Coat Protein Produced from Synthesized Gene as An Antigen", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 48 (1) (2017) 89-99
- ธนรวย ศวษฐย แพทยยสมาน, Ratchanee Hongprayoon, Sirikul Wasee, "Anti-Pepper mild mottle virus Polyclonal Antibody : Production, Characteristics and
Diagnostic Application", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 48 (3) (2017) 403-414
- สรรชรย จรนทะจร, Ratchanee Hongprayoon, "Production of Recombinant Coat Protein for the Generation of SpecificPolyclonal Antibody Against Tomato
leaf curl New Delhi virus – [Thailand:Kanchanaburi:Cucumber:2012]", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 48 (3) (2017) 415-429
- นางสาวอรจฉราพรรณ ใจเจรวญ, Ratchanee Hongprayoon, "Selection of DNA Aptamers for Detection of CP4 EPSPS Protein in GM Soybean", วารสารววชาการ
เกษตร 36 (2) (2018) 141-152
- นางสาวจชฑารรตนย ลวดจรนทรย, Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, "Genome Comparison and RNA Recombination Detection of Tomato
Necrotic Ringspot Virus, a Pepper Infecting Tospovirus", วารสารเกษตรพระจอมเกลดา36 36 (2) (2018) 1-11
- นางสาวจชฑารรตนย ลวดจรนทรย, Ratchanee Hongprayoon, Pissawan Chiemsombat, "Genomic RNAs S and M of Tomato Necrotic Ringspot Virus, a Tospovirus
Infecting Pepper and Tomato", วารสารเกษตรพระจอมเกลดา 2561 : 36 (1) : 113-123 36 (1) (2018) 113-123
- นางสาวมณนรตร นย คยหาพวทกร ษยธรรม, Ratchanee Hongprayoon, "Using of Duplex RT-PCR for Detection of Piper Yellow Mottle Virus and Cucumber Mosaic
Virus, Infecting Black Pepper (Piper nigrum L.)", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (3) (2018) 207-216
ระดรบนานาชาตว
- Sanchai Chantajorn, Ratchanee Hongprayoon, Thaweesak Songserm, "Cloning, Expression, Purification and Biological Activities of Recombinant
Mouse Interleukin-2 in E. coli M15", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (2) (2007) 335-345
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- Pissawan Chiemsombat, Oraprapai Gajanandana, Nuchanard Warin, Ratchanee Hongprayoon, Anjana Bhunchoth, Preyapan Pongsapich, "Biological
and molecular characterization of tospoviruses in Thailand", ARCHIVES OF VIROLOGY 153 (3) (2008) 571-577
- มณนรตร นย คยหาพวทกร ษยธรรม, Suang Rungpragayphan, Ratchanee Hongprayoon, "Construction of Single-Chain Variable Fragment (scFv) Specific to Cucumber
Mosaic Virus by Phage Display Technology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (2) (2009) 330-338
- Koohapitagtam, M, Rungpragayphan, S, Ratchanee Hongprayoon, Wichai Kositratana, Theerapol Sirinarumitr, "Efficient amplification of light and heavy
chain variable regions and construction of a non-immune phage scFv library", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 37 (4) (2010) 1677-1683
- Pissawan Chiemsombat, Murray Sharman, Ratchanee Hongprayoon, P. Campbell, D. Persley, Supat Attathom, "A new tospovirus species infecting
Solanum esculentum and Capsicum annuum in Thailand", Australasian Plant Disease Note 5 (1) (2010) 75-78
- Pissawan Chiemsombat, นายสชรศรกดวธ ขรนคกา, Ratchanee Hongprayoon, "Expressed NSs protein of Capsicum chlorosis virus and use of its antibody for
species specific diagnosis.", J Insect Science 10 (1) (2010) 120-120
- Himananto, O, Thummabenjapone, P, Luxananil, P, Kumpoosiri, M, Ratchanee Hongprayoon, Wichai Kositratana, Gajanandana, O, "Novel and Highly
Specific Monoclonal Antibody to Acidovorax citrulli and Development of ELISA-Based Detection in Cucurbit Leaves and Seed", PLANT DISEASE 95 (9)
(2011) 1172-1178
- นางสาวณรชชานรนทย ววบลย ยยโชตวกร, Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, "In Vitro expression of NSs protein of Melon yellow spot virusinfecting
melon in Thailand and serological activity of NSsantibody in virus diagnosis", Australasian Plant Pathology 41 (3) (2012)
- Punyokun, K., Ratchanee Hongprayoon, Prapansak Srisapoome, Theerapol Sirinarumitr, "The production of anti-Vibrio harveyi egg yolk immunoglobulin
and evaluation of its stability and neutralisation efficacy", Food and Agricultural Immunology 24 (3) (2013) 279-294
- กววน ปชญโญกชล, Ratchanee Hongprayoon, Prapansak Srisapoome, Theerapol Sirinarumitr, "Influence of Chitosan-Alginate Microcapsules Containing
Anti-Vibrio Harveyi IgY in the Gastrointestinal Tract Simulation", Modern Applied Science 9 (12) (2015) 1-8
- Phakpoom Kooprasertying, Thanapoom Maneeboon, Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul, "Exposure assessment of aflatoxins in
Thai peanut consumption", Journal Cogent Food & Agriculture 2 (1204683) (2016) 1-9
- จวรพงศย แพทยยสมาน, Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul, "CONSTRUCTION AND CHARACTERIZATION OF SINGLE CHAIN VARIABLE
FRAGMENT-ALKALINE PHOSPHATASE FOR RAPID DETECTION OF AFLATOXIN B1 IN AN ELISA-BASED ASSAY", Journal of the International Society for
Southeast Asian Agricultural Sciences 23 (1) (2017) 79-89
- วรลรกษณย ฆะปปญญา, Ratchanee Hongprayoon, อมรา ชวนภยต,ว "DEVELOPMENT OF ONE-STEP IMMUNOCHROMATOGRAPHIC STRIP FOR THE DETECTION OF
TOTAL AFLATOXIN IN CORN SAMPLEBASED ON MONOCLONAL ANTIBODY CLONE 4G6", Journal of the International Society for Southeast Asian
Agricultural Sciences 23 (1) (2017) 24-32
- Kooprasertying, P., Thanapoom Maneeboon, Iamtaweejaroen, P., Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul, "Optimization and efficiency
improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detection", Biotropia 24 (2) (2017) 114-126
- ธนรวย ศวษฐย แพทยยสมาน, Ratchanee Hongprayoon, Sirikul Wasee, "Monoclonal antibody-based diagnostic assays for pepper mild mottle virus", Journal of
Plant Pathology 102 (2) (2019) 327-333
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตว
- Pissawan Chiemsombat, สมลรกษณย พชมต ระชรฎ, Supaporn Klinkong, Sujin Patarapuwadol, เพรชรรรตนย ธรรมเบญจพล, Ratchanee Hongprayoon, "Production of
monoclonal antibodies against viruses causing mosaic in corn ", การประชชมววชาการขดาวโพดขดาวฟปางแหตงชาตว ครรงช ทนท 33 (2005)
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- Prapansak Srisapoome, กววน ปชญโญกชล, Ratchanee Hongprayoon, Nontawith Areechon, "Passive immunization of anti-Vibrio harveyi egg yolk
immunoglobulin against luminous disease in black tiger shrimp (Penaeus monodon)", การประชชมววชาการ ครรงช ทน4ท 4 มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย (2006)
- Pissawan Chiemsombat, อรประไพ คชนรนทนย, Ratchanee Hongprayoon, อรญจนา บชญชด, ววมล สนเทา, นชชนาถ วารวนทรย, ชาญณรงคย ศรนภบว าล, ปฟยาภรณย เพชรสยงเนวน,
"Diversity of tospoviruses in Thailand and their potential thrips vectors", การประชชมววชาการ ครรงช ทน4ท 4 มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย (2006)
- Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, "ความเสนยหายจากโรคใบแหดงทนเท กวดจากไวรรสตตอการเจรวญและผลเจรวญและผลผลวตของขดาวโพดขดาว", การประชชม
ววชาการอารรกขาพพชแหตงชาตว ครรงช ทนท 8 "อารรกขาพพชไทยใตดรมต พระบารมน" (2007)
- Ratchanee Hongprayoon, Suwanna Kladpan, Warapa Mahakarnchanakul, สมลรกษณย พชมต ระชรฎ, ศรนหรรษา มลวจารยย, "Development of the Detection Assays
for Ochratoxin A by Monoclonal Antibody", การประชชมววชาการอารรกขาพพชแหตงชาตว ครรงช ทนท 9 "อารรกขาพพชไทย เทวดไทดองคยภมย น ตามววถเน ศรษฐกวจพอเพนยง" (2009)
- อรญญรรตนย ฤทธวพธ ทว กร ษยพงศย, Kanungnit Reanwarakorn, Ratchanee Hongprayoon, Supat Attathom, "Biotech Tomato Resistant to Cucumber mosaic virus",
การประชชมววชาการอารรกขาพพชแหตงชาตว ครรงช ทนท 9 (2009)
- สวทธวชยร บชญรอด, Pissawan Chiemsombat, Siripatr Prammanee, Ratchanee Hongprayoon, Narongchai Pipattanawong, "Isolation, identification and
partial nucleotide sequence of a flexous rod virus causing yellow spot mosaic of purple passionfruit", การประชชมทางววชาการของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย ครรงช
ทนท 48 (2010)
- Warapa Mahakarnchanakul, Ratchanee Hongprayoon, นางสชวรรณา กลรดพรนธช,ย นางสาวศรนหรรษา มลวจารยย, Thanapoom Maneeboon, นางลรกษณยกนก สวนธชย
ประสพชรย, นางสาวพยม ใสยจวตรย, "Development of an Immunoaffinity Column for Reduce Costing of Aflatoxin Determination in Agricultural Products and
Foods", การนกาเสนอผลงานววจยร แหตงชาตว 2554 (2011)
- จวรพงศย แพทยยสมาน, Ratchanee Hongprayoon, นางสาวศรนหรรษา มลวจารยย, "Immunochromatographic Strip for Rapid Detection of Tobacco mosaic virus", การ
ประชชมววชาการอารรกขาพพชแหตงชาตว ครรงช ทนท 10 (2012)
- นางสาววรลรกษณย ฆะปปญญา, นายสรรชรย จรนทะจร, Ratchanee Hongprayoon, "Expression of the coat protein gene of potato virus Y (PVY) in Escherichia coli
strain DH5? and production of anti-PVY specific polyclonal antibody", การประชชมววชาการอารรกขาพพชแหตงชาตว ครรงช ทนท 10 (2012)
ระดรบนานาชาตว
- Ratchanee Hongprayoon, Nongnapat Kunagorn, Suwanna Kladpan, ววภาวน ทองศรน, "In-house ELISA test fot Cymbidium mosaic virus in Dendrobium spp.",
The ISSAAS International Congress 2008 (2009)
- กววน ปชญโญกชล, Ratchanee Hongprayoon, Prapansak Srisapoome, Suchart Sanguanphan, "Production of Egg Yolk Antibody Specific to Vibrio harveyi and
Evaluation of Its Stability for Feed Additive", The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) International Congress 2009
(2010)
- Ratchanee Hongprayoon, นายกรนตวนนร ทย ลนธรน ศรกดวสธ กชล, นายจวรพงศย แพทยยสมาน, นางสาวศรนหรรษา มลวจารยย, "DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE RAPID
IMMUNOCHROMATOGRAPHIC STRIP FOR Cucumber Green Mottle Mosaic Virus", ISSAAS International Congress 2010 (2010)
- Ratchanee Hongprayoon, นางสาวอรจฉราพรรณ ใจเจรวญ, "CLONING, EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT CRY1AB FOR THE
DEVELOPMENT OF IMMUNE-BASED DETECTION METHODS", ISSAAS INternational Congress 2010 (2010)
- Sermsiri Chanprame, Ratchanee Hongprayoon, นางสาวพรนทวพา ลวมช สงวน, "THE ELIMINATION OF Cymbidium mosaic virus FROM DENDROBIUM ORCHID
PLBs BY CHEMOTHERAPY", ISSAAS International Congress 2010 (2010)
- Ratchanee Hongprayoon, Suwanna Kladpan, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, กวตตวศกร ดวธ อวนทรยเสวก, ภรทรภงษย ยรงท ยพน, ศรนหรรษา มลว
จารยย, ปปญญาภรณย อชดคกาเทนยท ง, ลรกษณยกนก สวนธชปย ระสพชรย, พนม ใสยจวตรย, "DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TEST KITS AND IMMUNOAFFINITY COLUMNS
FOR ZEARALENONE AND AFLATOXIN", FFTC-KU2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in
Asia (2011)
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สบงกบด ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
- Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, นางสาวอมวสา หลดาพรหม, "Molecular Detection and Characterization of Viruses InfectingCanna indica
in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012) (2012)
- นางสาวปวนณา เกษมสวนธช,ย Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, "Occurrence and the complete genome sequence of Sugarcane streak
mosaic virus, a flexuous rod virus infecting sugarcane in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS
2012) (2012)
- นายสรรชรย จรนทะจร, Ratchanee Hongprayoon, "Screenng of anti-cucumber mosaic virus scFv from phage display library by recombinant coat protein",
The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012) (2012)
- Ratchanee Hongprayoon, นายกวตตวศกร ดวธ อวนทรยเสวก, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, Suwanna Kladpan, "Zeralenone-Specific
Immunochromatographic Strip for On-Site Screening", The Xlth International Conference on AgriFood Antibodies (ICAFA) (2012)
- Paweena Kasemsin , Pissawan Chiemsombat, Ratchanee Hongprayoon, "Molecular Characterization and Serological Diagnosis of Sugarcane streak
mosaic virus, a Flexuous Rod Virus Infecting Sugarcane in Thailand", The 5th Japan-China-Korea Graduate Student Forum 2012 (2012)
- Phakpoom Kooprasertying, Thanapoom Maneeboon, Chanaya chuatsrinule, Kittisak Insawake, Ratchanee Hongprayoon, Warapa Mahakarnchanakul,
"Inhouse Immuno Affinity Column Developmwnt for Aflatoxin B1 detection", International conference on Mycotoxin Aspects of Food and Feed Safety
(IC-MAFFS) Universitas Godjah Mada, Indonesia. June 27-28 2013 (2013)
- อรจฉราพรรณ ใจเจรวญ, Ratchanee Hongprayoon, "Screening of single chain variable fragment against Cry1Ab for the development of immunodetection
methods", 2013 ISSAAS International Congress & General Meeting (2013)
- Ratchanee Hongprayoon, สมลรกษณย พชมต ระชรฎ, กวตตวศกร ดวธ อวนทรยเสวก, นางสชวรรณา กลรดพรนธช,ย Warapa Mahakarnchanakul, ศรนหรรษา มลวจารยย, Thanapoom
Maneeboon, "Monoclonal Antibody against Zearalenone and Development of Rapid ELISA kit", 2014 ISSAAS International Congress And General
Meeting
(2014)
- นายจวรพงศย แพทยยสมาน, Ratchanee Hongprayoon, "Cloning of single chain variable fragment specific to aflatoxin from hybridoma clone C10", The 59th
Annual Meeting of the Mycological Society of Japan (2015)
- Ratchanee Hongprayoon, กวตตวศกร ดวธ อวนทรยเสวก, Warapa Mahakarnchanakul, Thanapoom Maneeboon, สมลรกษณย พชมต ระชรฎ, Suwanna Kladpan,
"Development of Quantitative Detection Assay for Zearalenone Determinationin Maize by Monoclonal Antibody", International Workshop on Updated
Techniques for Mycotoxin Detection in Animal Feed (2016)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บชคลากรดนเดตนสายววชาการ ดดานการววจยร ประจกาปป 2553 จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
- รางวรลผลงานววจยร ตนพมว พยระดรบนานาชาตว ทนมท น citation index ประจกาปป 2555 - ประจกาปป 2556 จาก คณะเกษตร กกาแพงแสน
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวรลผลงานววจยร ตนพมว พยระดรบนานาชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวรลประเภทบชคคล-ผยสด รดางสรรคยผลงานววจยร ตนพมว พย กลชมต 2) สาขาววทยาศาสตรย ประจกาปป 2553
เรพอท ง "Construction of Single-Chain Variable Fragment (scFv) Specific to Cucumber Mosaic Virus by Phage Display Technology" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย
- รางวรลผลงานววจยร ตนพมว พยระดรบนานาชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวรลประเภทบชคคล-ผยสด รดางสรรคยผลงานววจยร ตนพมว พย กลชมต 1) ประจกาปป 2554 เรพอท ง "Efficient
amplification of light and heavy chain variable regions and construction of a non-immune phage scFv library" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย
- รางวรลชนะเลวศ ประเภทนวสตว บรณฑวตศศกษา จากการประกวดนวรตกรรมมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย พ.ศ. 2555 - ประจกาปป 2556 เรพอท ง "ไขตแอนตวบอดน.. ผลวตภรณฑยชวน ภาพในการ
ควบคชมโรคสรตวย" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย
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สบงกบด ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
- รางวรลผลงานประดวษฐยคดว คดน ประจกาปป 2556 รางวรลระดรบดน สาขาเกษตรศาสตรยและชนวววทยา ประจกาปป 2556 เรพอท ง "ชชดตรวจววนจว ฉรยโรคผลเนตาแบคทนเรนยในพพชตระกยลแตงทนเท กวด
จากเชพอช Acidovorax avenae subsp. citrulli" จาก สกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว (วช.)
- รางวรลผลงานประดวษฐยคดว คดน ประจกาปป 2556 รางวรลระดรบดน สาขาสาขาเกษตรศาสตรยและชนวววทยา ประจกาปป 2556 เรพอท ง "KU-AF2 : คอลรมนยสาก หรรบขจรดสวงท รบกวนสกาหรรบการวว
เคราะหยอะฟลาทอกซวน" จาก สกานรกงานคณะกรรมการววจยร แหตงชาตว
- Bronze Medal Award Biotechnology ประจกาปป 2557 เรพอท ง "KU-AF2 : คอลรมนยขจรดสวงท รบกวนสกาหรรบการววเคราะหยอะฟลาทอกซวน" จาก The 10th Taipei International
Invention Show & Technomart” (INST 2014)
- Leading Innovation Award ประจกาปป 2557 เรพอท ง "KU-AF2 : คอลรมนยขจรดสวงท รบกวนสกาหรรบการววเคราะหยอะฟลาทอกซวน
Property Network (IIPNF)

" จาก International Intellectual

- TIIIA Outstanding Diploma ประจกาปป 2557 เรพอท ง "KU-AF2 : คอลรมนยขจรดสวงท รบกวนสกาหรรบการววเคราะหยอะฟลาทอกซวน
Innovation Industry Association

" จาก Taiwan Invention &

รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวรลระดรบดน การประชชมววชาการครรงช ทนท 44 มหาววทยาลรยเกษตรศาตรย สาขาประมง ประมง ประจกาปป 2550 เรพอท ง "การใชดแอนตวบอดนจากไขตแดงเพพอท การปปองกรนโรคแบคทนเรนย
เรพองแสงในกชงด กชลาดกา" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย
- ผลงานววจยร ระดรบชมเชย สาขาววชาโรคพพชและจชลชนวววทยา ประจกาปป 2552 เรพอท ง "การพรฒนาววธกน ารตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใชดโมโนโคลนอลแอนตวบอดน" จาก คณะ
กรรมการจรดการประชชมววชาการอารรกขาพพชแหตงชาตว ครรงช ทนท 9
ผลงานววจยร นนเช ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2548 - 8 สวงหาคม 2563
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