สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ณณชนนนทนน แมคมณลแลน

ตตาแหนหง

อาจารยน

สบงกบด

ภาควณชาเพาะเลลยล งสนตวนนานล คณะประมง บางเขน

การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2554-2555 การศศกษาโครงสรรางและการแสดงออกของยลน Sex lethal (Sxl) ในกกงร กรามกราม ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากคณะประมง มหาวณทยาลนยเกษตรศาสตรน
ปป 2554-2555 การสรรางหรองสมกด cDNA ของ Pangasianodon hypophthalamus จากการใชรเทคนณค expressed sequence tag ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากNovus
International, Inc.
ปป 2554

การพนฒนาความเขรมแขขงและเครรอขรายนวนตกรรมดรานพนนธกกรรมปศกสตน วนและสนตวนนานล ในเขตรรอนชรนล ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.

ปป 2555-2557 การผลณตเปปไทดน androgenic gland hormone (AGH) ของกกงร กรามกราม Macrobrachium rosenbergii ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากThe
International Foundation for Science (IFS)
ปป 2555-2560 การศศกษาโครงสรรางและบทบาทของยลนทลทท าน หนราทลใท นการตรานทานเชรอล แบคทลเรลยในปลานณล ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากJST-JiCA
ปป 2556
การตรวจสอบความเปปนไกลโคโปรตลนของฮอรนโมน Mr-AGH ของกกงร กรามกราม และความสนาคนญของหมผคร ารนโบไฮเดรตตรอคกณสมบนตขณ องฮอรนโมน ( หนวหนราโครงการ )
ไดรรบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.
ปป 2556

ความหลากหลายของ mRNA ของยลน Sex-lethal (Sxl) และการแสดงออกของยลนในกกงร กรามกรามวนยอรอน ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.

ปป 2557-2559 การครนหาและศศกษาการแสดงออกของยลน Transformer-2 ในกกงร กรามกราม ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.
ปป 2557-2560 การปรนบปรกงพนนธกปน ลานณลเพรอท เพณมท ความตรานทานโรคสเตรขปโตคอคโคซณส ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากทกนอกดหนกนวณจยน มก.
ปป 2557-2559 การครนหาและศศกษาการแสดงออกของยลน Transformer-2 ในกกงร กรามกราม ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากสนานนกงานกองทกนสนนบสนกนการวณจยน (สกว.)
ปป 2558-2559 การศศกษาความหลากหลายทางพนนธกกรรมของพรอแมรพนน ธกแน ละกกงร ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากสนานนกงานคณะ
กรรมการวณจยน แหรงชาตณ (วช.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลณตภนณฑนอาหารเลลยล งกกงร เพรอท เหนลยท วนนาใหรเกณดเพศผผใร นกกงร กรามกรามโดยใชรเทคโนโลยลกกน เกขบเปปไทดนฮอรนโมน AGH ดรวยนาโนไลโปโซม ( ผผรร วร ม
โครงการ ) ไดรรบน ทกนจากสนานนกงานพนฒนาการวณจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลณตภนณฑนอาหารเลลยล งกกงร เพรอท เหนลยท วนนาใหรเกณดเพศผผใร นกกงร กรามกรามโดยใชรเทคโนโลยลกกน เกขบเปปไทดนฮอรนโมน AGH ดรวยนาโนไลโปโซม ( ผผรร วร ม
โครงการ ) ไดรรบน ทกนจากสนานนกงานพนฒนาการวณจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2564 การประยกกตนใชรเทคโนโลยลชวล ภาพเพรอท การพนฒนาการเพาะเลลยล งปลาพลวงชมพผเชณงพานณชยนอยรางยนงท ยรนเพรอท ความมนนท คงทางอาหารของประเทศสมาชณกอาเซลยน ( ผผร
รรวมโครงการ ) ไดรรบน ทกนจากMonash University, Malaysia
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบนานาชาตณ
- T.J. DeFalco, S. Hui Yong Loh, S. Nanda, Nichanun McMillan, N. Camara, Dr. Steve Russell, "Sox100B, a Drosophila Group E Sox-domain Gene, Is
Required for Somatic Testis Differentiation", Sexual Development 3 (1) (2009) 26-37
- Nichanun McMillan, Dr. Steve Russell, "No backbone but lots of Sox: Invertebrate Sox genes.", The International Journal of Biochemistry and Cell
Biology 42 (3) (2010) 453-464
- Onming, S., Thongda, W., Li, C., Orathai Sawatdichaikul, Nichanun McMillan, Klinbunga, S., Peatman, E., Supawadee Poompuang, "Bioinformatics
characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after
Aeromonas hydrophila infection", Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology 221-222 (2018) 18-28
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- Sukhavachana, S., Pumipat Tongyoo, Massault, C., Nichanun McMillan, Leungnaruemitchai, A., Supawadee Poompuang, "Genome-wide association
study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)", Aquaculture 525 (-) (2020)
- Tanya Ju-Ngam, Nichanun McMillan, Mamoru Yoshimizu, Hisae Kasai, Ratree Wongpanya, Prapansak Srisapoome, "Functional and Stress Response
Analysis of Heat Shock Proteins 40 and 90 of Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) under Temperature and Pathogenic Bacterial Exposure
Stimuli", Biomolecules 11 (7) (2021) 1034-1-28
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบนานาชาตณ
- Nichanun McMillan, "CLONING AND EXPRESSION OF ANDROGENIC GLAND-SPECIFIC INSULIN-LIKE PEPTIDE FROM THE GIANT FRESHWATER PRAWN
Macrobrachium rosenbergii DE MAN", International Fisheries Symposium (2013)
- นายธนญญะ จผงาม, Nichanun McMillan, Prapansak Srisapoome, "Characterization and response analysis of complementary DNA (cDNA) encoding heat
shock protein 40 (hsp40) gene of giant freswater prawn under temperature and bacterial induction conditions", International Fisheries Symposium
(2015)
- Nichanun McMillan, Prapansak Srisapoome, นายสกทนณ เอลยท มไพศาล, ดร.สาธณตา ตปนลยากร, อ.ดร.นลาน ผศงล อนกกลผ , "CONSTRUCTION AND EXPRESSION OF
ANDROGENIC GLAND HORMONE FROM THE GIANT RIVER PRAWN Macrobrachium rosenbergii DE MAN", The 11th International Symposium of the Protein
Society of Thailand (2016)
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