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ล
ปป 2546
การศศก ษาประสวทธวภาพของฟฟวคอยดยแดนสารสกลด จากสาหรนายทะเลในการควบคคมการตวด เชชอ
น ไวรลส ดวงขาวในกคงข กคล าดตา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทคนจากทบวงมหาววทยาลลยรนวมกลบสตานลก งานกองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2547

การววจย
ล เพชอ
ช ผลวต กคงข กคล าดตาใหขไ ดขขนาดใหญนใ นนนาต ความเคคมตชาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2548
2. โครงการกคงข กขามกราม
• การศศก ษาความสลมพลนธยของเชชอ
น ไวรลส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ extra
small virus (XSV) ในพนอแมนพน
ล ธคต
ย อ
น การอนคบาลลมก กคงข กขามกราม
• การศศก ษาโรคไวรลส ในการเลชย
น งกคงข กขามกรามแบบพลฒนา
( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2548
การสรขางเครชอขนายในการสนงเสรวมและพลฒนาระบบการจลด การองคยความรมอ
ข ต
ค สาหกรรมการเลชย
น งกคงข ของประเทศ
ไทย
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2549
การศศก ษาเปรชยบเทชยบผลผลวต และอลต ราการเจรวญเตวบโตในการเลชย
น งกคงข กคล าดตาดขวยนนาต ความเคคมตชาต ทชม
ช ป
ช รวมาณอวออนทชส
ช าต คลญแตกตนางกลน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2550
การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเลชย
น งกคงข กคล าดตา กคงข ขาวแวนนาไมและกคงข กขามกรามอยนางยลงช ยชน (ปปท
ป ช 3) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551
การศศก ษาการตวด เชชอ
น Necrotizing Hepatopancreatitis (NHP) ในกคงข ขาวแวนนาไม กคงข กคล าดตา และกคงข กขามกราม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
ทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2551-2552 การประเมวนความเสชย
ช งเชวงปรวมาณตนอโรคในผลวต ภลณฑยกงขค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2551-2552 การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเลชย
น งกคงข กคล าดตา กคงข ขาวแวนนาไมและกคงข กขามกรามอยนางยลงช ยชน ระยะทช2
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553
Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานความ
รนวมมชอทางววชาการของเยอรมลน (German Technical Cooperation, GTZ)
ปป 2553-2554
แหนงชาตว

คารยบอนฟคต พรวน
น ทยและฉลากคารยบอนของผลวต ภลณฑยเกษตรและอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหาร

ปป 2554
Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากThai-German Development Cooperation (GTZ) ประเทศไทย
ปป 2554
Effect of Activate DA on growth, survival and population of Vibro harveyi in rearing of white shrimp (Litopenaeus vannamei) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล โนวลส อวนเตอรยเนชลล
ช แนล (ประเทศไทย) จตากลด
พวมพยครลงน ลนาสคด เมชอ
ช 2/10/63
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ปป 2554
การใชขแบคทชเรชยกลคม
น สรขางสปอรยใ นการควบคคมแบคทชเรชยกนอโรค Vibrio harveyi ในการเลชย
น งกคงข แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล Novozymes Biological, Inc. ประเทศสหรลฐอเมรวก า
ปป 2554
การประเมวนประสวทธวภาพของสาร Isoeugenol เพชอ
ช ใชขเปปนยาสลบสตาหรลบกคงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากบรวษท
ล ไบเออรยไ ทย จตากลด
ปป 2554
การศศก ษาพวษเฉชยบพลลนของสารนวโคลซาไมดยตอ
น หอยขม (Filopaludina marlensi) หอยขชน
น ก (Cerithidea cingulata) ลมก กคงข ขาวแวนนาไม
(Litopeaneus vannamei) ปลานวล (Oreochromis niloticus) และปลากระพงขาว (Lates calcarifer) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ไบเออรยไทย จตากลด
ปป 2554
ผลของการใชขแบคทชเรชย Bacillus spp. รนวมกลบ Paracoccus pantotrophus ตนอการเจรวญเตวบโตและอลต ราการรอดตายของปลานวล (Oreochromis
niloticus) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล Novozymes Biological, Inc. ประเทศสหรลฐอเมรวก า
ปป 2554
ผลของเมทลล โลโปรตชนตนอการเจรวญเตวบโต การรอดตายและระบบภมมค
ว ม
ขค กลนแบบไมนจาต เพาะเจาะจงของกคงข ขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei) ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ซวส เคม แอคลชคล
ล เจอรยร ล
ล จตากลด
ปป 2554-2555 การใชขยาออกซวเตตรขาชลยคลวน และซลล ฟาไดเมคททอกซชนรนวมกลบไตรเมคทโฑพรวม ในการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2554-2555

การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไมอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2554-2555 การศศก ษาประสวทธวภาพของระบบเครชอ
ช งใหขอาหารอลต โนมลตต
ว อ
น การเจรวญเตวบโตและการรอดตายของกคงข ขาวแวนนาไมทชเช ลชย
น งในบนอดวน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2554-2555
วช.)

การศศก ษาโรคขชข
น าวในฟารยมเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (

ปป 2554-2555 ประสวทธวภาพของสารกระตคน
ข ภมมค
ว ม
ขค กลน โพรไบโอตวก และกรดอวนทรชยต
ย อ
น การเจรวญเตวบโต ระบบภมมค
ว ม
ขค กลน และการรอดตายของกคงข ขาวแวนนาไม ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2554-2555 ผลของการเสรวมแรนธาตคใ นอาหารตนออลต ราการรอดตายและการเจรวญเตวบโตของกคงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2554-2555 ผลระดลบออกซวเจน แอมโมเนชย และพชเอช ตนอการกวนอาหาร การเจรวญเตวบโต การรอดตาย ระบบภมมค
ว ม
ขค กลนแบบไมนจาต เพาะเจาะจงของกคงข ขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei) และความตขานทานตนอเชชอ
น Vibrio harveyi ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2554-2555

แผนการววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไมอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2554-2555 การประเมวนผลการใชขส าร DuPont? Virkon? Aquatic ในการลดการเกวด โรค Vibriosis ในกคงข ขาวแวนนาไม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากบรวษท
ล DuPont
ปป 2555-2556

การศศก ษาการระบาดของโรค อช เอคม เอสในการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไมของไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสมาคมผมเข ลชย
น งกคงข ทะเลไทย

ปป 2555-2556
ตวก

โครงการศศก ษาผลของสาร sangrovit ตนอการเจรวญเตวบโต การรอดตาย ของกคงข ขาวแวนนาไม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากบรวษท
ล ไฟโตไบโอ

ปป 2556-2557 การพลฒนาเกษตรยลงช ยชนและเศรษฐกวจสชเขชยวดขวยเครชอขนายววจย
ล การประเมวนวลฏจลก รชชวต
ว และพลฒนาฐานขขอมมล วลฏจลก รชชวต
ว ดขานเกษตรและอาหาร (การ
ผลวต สลต วยนาตน ) ระดลบชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การววเคราะหยและบรวหารจลด การความเสชย
ช งดขานคารยบอนฟคต พรวน
น ทยและฟคต พรวน
น ทยนาตน ของสวนคขาเกษตรและอาหาร เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาและศลก ยภาพในการ
แขนงขลนทางการตลาด รวมทลงน สนงเสรวมการพลฒนาเขขาสมเน ศรษฐกวจสชเขชยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557
company Ltd.

ผลของกรดไขมลนจตาเปปน ตนอการเจรวญเตวบโตและการรอดตายของกคงข ขาวแวนนาไมในหของปฏวบต
ล ก
ว าร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากCischem

ปป 2556-2557 การศศก ษาการระบาด ปปจจลยสาเหตค และแนวทางการแกขปญ
ป หาโรคอชเอคมเอส ในกคงข ทะเลของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557

ผลของ Amasil NA ตนอการเจรวญเตวบโต การรอดตายของกคงข ขาวแวนนาไม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยวจ
ว ย
ล ธคร กวจเพาะเลชย
น งสลตวยนาตน

ปป 2556-2557

ผลของ สาร AntaOX ตนอการเจรวญเตวบโต การรอดตายของกคงข ขาวแวนนาไม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยวจ
ว ย
ล ธคร กวจเพาะเลชย
น งสลตวยนาตน

ปป 2558-2559 แนวทางการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไมเพชอ
ช ลดความเสชย
ช งตนอการตวด เชชอ
น แบคทชเรชย Vibrio parahaemolyticus สายพลนธคก
ย อ
น โรคอชเอคมเอส ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2558-2559 ผลกระทบของสายพลนธคก
ย งขค ขาวแวนนาไมทชแ
ช ตกตนางกลน ตนอการเกวด โรค EMS ในฟารยมเลชย
น งและในหของปฏวบต
ล ก
ว าร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2558-2559
แหนงชาตว (วช.)

การแกขปญ
ป หาโรคตายดนวน (อชเอคมเอส)ในอคต สาหกรรมการเลชย
น งกคงข ของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2558-2559 การพลฒนาคคณภาพของพนอแมนพน
ล ธคแ
ย ละคคณภาพของลมก กคงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ทชเช ลชย
น งในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2558-2559 การววเคราะหยและบรวหารจลด การความเสชย
ช งดขานคารยบอนฟคต พรวน
น ทยและฟคต พรวน
น ทยนาตน ของสวนคขาเกษตรและอาหาร เพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาและศลก ยภาพในการ
แขนงขลนทางการตลาด รวมทลงน สนงเสรวมการพลฒนาเขขาสมเน ศรษฐกวจสชเขชยว (ตนอยอดปป 2556) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การพลฒนาเกษตรยลงช ยชนและเศรษฐกวจสชเขชยวดขวยเครชอขนายววจย
ล การประเมวนวลฎจลก รชชวต
ว และพลฒนาฐานขขอมมล วลฎจลก รชชวต
ว ดขานเกษตรและอาหาร(การ
ผลวต สลต วยนาตน ) ระดลบชาตว (ตนอยอดปป 2556) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
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ปป 2559-2560 สถานการณย ปปญหา และผลกระทบจากมาตรการควบคคมพชน
น ทชป
ช าป ชายเลนตนอการเปลชย
ช นแปลงของระบบการผลวต กคงข ในหนวงโซนอป
ค ทานระดลบตขนนนาต (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2560-2561 การปนเปปอ
ป นเชชอ
น ดชอ
น ยาปฏวชว
ช นะและการตกคขางของยาปฏวชว
ช นะในอาหารสตาหรลบบรวโภคในประเทศและปปจจลยทชเช กชย
ช วขของ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคน
จากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561

การพลฒนาแอปพลวเคชลน
ช สตาหรลบการจลด การโรคกคงข ทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก นายกรลฐมนตรช

ปป 2561-2562 การพลฒนากากถลว
ช เหลชองหมลก บาซวล ลลส ใชขทดแทนปลาปปนเพชอ
ช ปรลบปรคงคคณภาพอาหารกขงก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพลฒนาการเลชย
น งกคงข กขามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) แบบหนาแนนนเพชอ
ช การสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก
งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การศศก ษาการเจรวญเตวบโต สลด สนวนเพศ ระยะสมบมร ณยพน
ล ธยแ
ก ละความหลากหลายทางพลนธคก รรมของประชากรกคงข กขามกราม (Macrobrachium
rosenbergii De Man) ทชเช ลชย
น งภายในประเทศไทย โดยใชขล าต ดลบนววคลชโอไทดยของยชน ATPase 6/8 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การ
เกษตร (สวก.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- S,Pattanavivat, Niti Chuchird, C. Limsuwan, "A Comparative Study of Different Methods for Larval Selection on Survival Rate, Growth and Yield of
Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)", Fish. Res. Bull.Kasetsart Univ 30 (1) (2007) 19-26
- Niti Chuchird, C. Limsuwan, N. Pattarakulchai, W. Taparhudee, "Effects of Ionic Concentrations on Survival and Growth of Penaeus monodon
Reared in Low-Salinity Water", Fish. Res. Bull.Kasetsart Univ 31 (1) (2007) 1-11
- Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, ศคภมาศ ศรชวงคยพก
ค , ทวมโมทช ววล เลชยม ฟปเกล, "Study of Macrobrachium rosenbergii NODAVIRUS (MrNV) and EXTRA
SMALL VIRUS (XSV) Infection in intensive farm - reared giant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii DE MAN ) in thailand", วารสารสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (Journal of the National Research Council of Thailand) 39 (1) (2007) 65-81
- สมชาย หวลงววบล
ม ยยก จ
ว , Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Effects of Salinity and pH on the Growth of Blue-Green Algae,Oscillatoria sp. and Microcystis
sp.,Isolated from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) ponds", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 32 (1) (2008) 1-9
- สมชาย หวลงววบล
ม ยยก จ
ว , Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Effect of total suspended solids on growth of blue-green algae Oscillatoria sp. and
Microcystis sp.", วารสารสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (Journal of the National Research Council of Thailand) 40 (1) (2008) 69-78
- พรรณวไล จลนทรปาน, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Effects of Aquanin Plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine
Hydrochloride) on the Growth, Survival and Immune Characteristics of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 32 (2) (2008) 29-36
- Chayaporn Tipsemongkol, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "EFFECTS OF DV AQUA ON THE GROWTH, SURVIVAL
AND IMUNE CHARACTERISTICS OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 33 (1)
(2009) 15-27
- Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Replacement of fish oil and fish meal with Shizochytrium sp. oil
amd soybean meal in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) diets", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 33 (2) (2009) 1-11
- Keisinee Laisutisan, Satit Prasertsri, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Ultrastructure of the microporidian Thelohania (Agmasoma) penaei in the
Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 33 (2) (2009) 41-48
- Sutee Wongmaneeprateep, Niti Chuchird, Puttharat Baoprasertkul, Piyanuch Prompamorn, Kanittada Thongkao, Chalor Limsuwan, "Effects of High
Water Temperature on the Elimination of White Spot Syndrome Virus in Juveniles of Litopenaeus vannamei", Kasetsart University Fisheries
Research Bulletin 34 (2) (2010) 14-26
- Thitiwat Leepaisomboon, Rattanawan Mungkung, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "An Analysis of Thai Shrimp Farms' Compliance to the
GLOBALG.A.P. Standard", KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN 35 (1) (2011) 1-13
- Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Effects of dissolved oxygen levels on growth, survival and
immune response of juvenile pacific white shrimp Litopenaeus vannamei", Kasetsart university fisheries research bulletin 35 (3) (2011) 1-10
- Arisa Srimarksuk, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, "Effect of Yeast Cell Debris on Growth, Survival and Disease
Resistance of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei", Kasetsart university fisheries research bulletin 35 (3) (2011) 22-29
- Pattama Wiriyapattanasub, Chalor Limsuwan, Chatcharee Kaewsuralikhit, Niti Chuchird, Prayoon Hongrat, "Use of Spirulina-enriched Blood Clam
(Anadara granosa) instead of Sand Worm a Fresh-food Maturation Diet in Balck Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock", Kasetsart University
Fisheries Research Bulletin 35 (2) (2011) 14-23
- Jariyavadee Suriyaphan, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Wara Taparhudee, "Effect of Water and Soil Qualities on Phytoplankton Die-offs in
Intensive Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Cultured Ponds", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 35 (3) (2011) 11-21
- Sanghamitra Nayak, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Supranee Pungpang, "A Study on the Effect of Bacillus spp. to Control the Pathogenic
Bacteria in Aquaculture", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 36 (2) (2012) 1-13
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- Tanthip napaumpaiporn, Niti Chuchird, Wara Taparhudee, "Study on the efficiency of three different feeding techniques in the culture of Pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart university fisheries research bulletin 37 (2) (2013) 8-16
- Pajaree Jueliang, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "The Effects of probiotic, B1,3-glucan and organic acid on Pacific white shrimp's (Litopenaeus
vannamei) immune system and survival upon challenge with Vibrio harveyi", Kasetsart University Fisheries research bulletin 37 (3) (2013) 25-37
- Niti Chuchird, Phitsanu Rorkwiree, Wara Taparhudee, "Effect of Dietary Organic Acids and Astaxanthin on Growth, Survival and Tolerance to
Vibrio Infection in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart University Fisheries research bulletin 38 (3) (2014) 16-27
- Patcharee Khrukhayan, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Seasonal Variation of Diplectanid Monogeneans in Cage Culture Seabass from
Bangpakong River, Thailand", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40 (2) (2016) 68-78
- Mongkhon Primphon, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Effect of Microorganisms on Production and Cost-Benefit Analysis of Intensive Pacific
White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture.", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40 (1) (2016) 15-25
- Narupanat Yowaphui, Tirawat Rairat, Niti Chuchird, "Effect of Formic Acid, ?-Carotene and Vitamin E on Growth, Survival and Prevention to Vibrio
parahaemolyticus in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40 (1) (2016) 1-14
- Kanokwan Cherdkeattipol, Arunothai Keetanon, Niti Chuchird, Idsariya Wudtisin, Maximiliano Lopez Frisbie, Albert G Tacon, "Effect of Giant
Bladder Kelp (Macrocystis pyrifera) Feed Additive on Growth, Survival and Immune Responses of Pacific White Shrimp(Litopenaeus vannamei)
Injected with Vibrio parahaemolyticus", Journal of Fisheries and Environment 41 (3) (2017) 37-47
- สวร โว รจนย วลงสคนทร, Niti Chuchird, Idsariya Wudtisin, Allen, "The Effect of Substituting Fish Meal with Fermented Soybean Meal on the Growth
Performance and Immune Parameters of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Journal of Fisheries and Environment 42 (2) (2018) 32-40
- อภววฒ
ล นย เหลชอ
ช มสมบมร ณย, อรคโณทลย คชต ะนลนทย, พคธสคชา พลนธยส วลส ดว,ด Kanokwan Cherdkeattipol, Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Efficacy of Lactic Acid
Bacteria on growth survival and total number of Vibrio spp. in the intestine of Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) after challenged with Vibrio
parahaemolyticus in laboratory condition", แกนนเกษตร 47 (1) (2019)
- ชลญญา รลต นนาววนกคล , อรคโณทลย คลต นลนทย, Kanokwan Cherdkeattipol, พคธสคชา พลนธยส วลส ดว,ด Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effect of Medium Chain
Fatty Acids on Growth, Survival and Total Number of Vibrio Bacteria in the Intestine of Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei)", แกนนเกษตร 47 (1)
(2019)
- อรคโณทลย คชต ะนนทย, กนกวรรณ เชวด เกชยรตวพ ล, พคธสคชา พลนธยส วลส ดว,ด Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effects of Antibody IgY on the Growth,
Non-specific Immune Characteristics and Prevention to White spot syndrome virusInfection in Pacific White Shrimp", แกนนเกษตร 48 (พวเศษ1) (2020)
865-870
- ธนากร โลทะกะ, อรคโณทลย คชต ะนนทย, พคธสคชา พลนธยส วลส ดว,ด กนกวรรณ เชวด เกชยรตวพ ล, Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effect of beta-carotene and
canthaxanthin on growth, survival, andcolor expression of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", แกนนเกษตร 48 (พวเศษ1) (2020) 887-892
- ปวรวศ บคษบงคย, อรคโณทลย คชต ะนนทย, พคธสคชา พลนธยส วลส ดว,ด กนกวรรณ เชวด เกชยรตวพ ล, Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effects of Sanguinarine on
Growth performance, survival rate and histopathologyof Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) after challenged with Vibrio parahaemolyticus in
laboratory condition", แกนนเกษตร 48 (พวเศษ1) (2020) 871-878
- สคธาทวพ ยย บคญชนวย, อรคโณทลย คชต ะนนทย, พคธสคชา พลนธยส วลส ดว,ด กนกวรรณ เชวด เกชยรตวพ ล, Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effects of Essential oil from
plant on Growth Performance, and Survival rate of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) after challenged with Vibrio parahaemolyticus", แกนน
เกษตร 48 (พวเศษ1) (2020) 879-886
ระดลบนานาชาตว
- Onanong Prawitwilaikul, Chalor Limsuwan, Wara Taparhudee, Niti Chuchird, "A Comperison of Rearing Pacific White Shrimp (Liptopenaeus
vannamei Boone, 1931 in Earthen Ponds and in Ponds Lined wity Polyethylene.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 167-171
- Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Taura Syndrome Virus Disease in Farm-Reared Penaeus monodon in Thailand", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (2) (2007) 319-323
- Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Kesinee Laisutisan, "Efficacy of Calcium Hypochlorite on the Prevalence of Microsporidiosis (Thelohania) in
Pond-Reared Litopenaeus vannamei", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (2) (2008) 282-288
- Kesinee Laisutisan, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Timothy William Flegel, "Observation of Two Viruses in Cultured Giant Freshwater
Prawns(Macrobrachium rosenbergii de Man) in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (2)
(2009) 297-305
- G,Warachin, W. Kiatpathomchai, S. Sriurairatana, K. Laisutisan, Niti Chuchird, C.Limsuwan, T.W. Flegel, "Parvo-like virus in the hepatopancrease
of freshwater prawns Macrobrochium rosenbergii cultivated in Thailand.", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS (DAO) 85 (3) (2009) 167-173
- Satit Prasertsri, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "The Effects of Microsporidian (Thelohania) Infection on the Growth and Histopathological
Changes in Pond-reared Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 43 (4) (2009) 680-688
- Gangnonngiw, W., Kiatpathomchai, W., Sriurairatana, S., Laisutisan, K., Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, Flegel, T.W., "Parvolike virus in the
hepatopancreas of freshwater prawns macrobrachium rosenbergii cultivated in Thailand", Diseases of Aquatic Organisms 85 (3) (2009) 167-173
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- Senapin, S, Thaowbut, Y, Gangnonngiw, W, Niti Chuchird, Sriurairatana, S, Flegel, TW, "Impact of yellow head virus outbreaks in the whiteleg
shrimp, Penaeus vannamei (Boone), in Thailand", JOURNAL OF FISH DISEASES 33 (5) (2010) 421-430
- Gangnonngiw, W, Laisutisan, K, Sriurairatana, S, Senapin, S, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, Chaivisuthangkura, P, Flegel, TW, "Monodon
baculovirus (MBV) infects the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii cultivated in Thailand", VIRUS RESEARCH 148 (1-2) (2010) 24-30
- Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Mario Velasco, ArunK.Dhar, "Growth,non specific immune
characteristics,and survival upon challenge with Vibrioharveyi in Pacific white shrimp(Litopenaeus vannamei)raised on diets containing algal meal",
Fish and Shellfish Immunology 29 (2) (2010) 298-304
- Senapin, S., Molthathong, S., Phiwsaiya, K., Jaengsanong, C., Niti Chuchird, "Application of high resolution melt (HRM) analysis for duplex
detection of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus (XSV) in shrimp", Molecular and Cellular Probes 24 (5) (2010)
291-297
- Kittima Vanichkul, Nontawith Areechon, Ngampong Kongkathip, Prapansak Srisapoome, Niti Chuchird, "Immunological and Bactericidal Effects of
Turmeric (Curcuma longa Linn.) Extract in Pacific White Shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยา
สารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (5) (2010) 850-858
- Senapin, S., Jaengsanong, C., Phiwsaiya, K., Prasertsri, S., Laisutisan, K., Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, Flegel, T.W., "Infections of MrNV
(Macrobrachium rosenbergii nodavirus) in cultivated whiteleg shrimp Penaeus vannamei in Asia", Aquaculture 338-341 (-) (2012) 41-46
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(2011)
- กอบทรลพ ยย ผลเจรวญ, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Watchariya Purivirojkul, พคทธรลต นย เบขาประเสรวฐกคล , เตคมดวง สมศวร ,ว ฐวตพ
ว ร หลาวประเสรวฐ, สคปราณช อะ
ระอว , เกศวนช หลายสคทธวส าร, "ผลของยาออกซวเตตรขาซลยคลวน และยาซลล ฟาไดเมคททคอกซชนรนวมกลบไตรเมคทโธพรวมในการยลบยลงน การเจรวญ และฆนาเชชอ
น ววบรวโอ ทชแ
ช ยกไดขจาก
กคงข ขาวแวนนาไมทชม
ช อ
ช าการโรคขชข
น าว", การประชคมววชาการประมงครลงน ทชช 6 คณะเทคโนโลยชก ารประมงและทรลพ ยากรทางนนาต มหาววทยาลลยแมนโจข
(2011)
- ปณวต า ประถมยา, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "ผลของเมทลล โลโปรตชนตนอการเจรวญเตวบโต การรอดตาย และระบบภมมค
ว ม
ขค กลน
แบบไมนจาต เพาะของกคงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 49
(2011)
- ปาจรชยย จชอเหลชยง, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Watchariya Purivirojkul, พรเลวศ จลนทรยร ช
ล ชกมล , "ผลของแบคทชเรชยกลคม
น บาซวล ส
ล (Bacillus spp.) ในการ
ควบคคม Vibrio harveyi และอลต รารอดในการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในหของปฏวบต
ล ก
ว าร", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 49 (2011)
- ทวพ ยยภาพร หลนอสวงหยคาต , Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "การประเมวนประสวทธวภาพของสาร Isoeugenol เพชอ
ช ใชขเปปนยาสลบสตาหรลบ
กคงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 49 (2011)
- ภลทรวด า โปฎก, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "ผลของการใชขแบคทชเรชยสกคล Bacillus spp. ตนอการยลบยลงน เชชอ
น แบคทชเรชยกนอโรค
Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ในปลานวล (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 49
(2011)
- ธารทวพ ยย นภาอตาไพพร, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Acute Toxicity of Dichloronitrosalicylanilide on Creeper Shell (Cerithidea cingulata) and
PacificWhite Shrimp Postlarvae 12 (Litopenaeus vannamei)", ประชคมววชาการ ครลงน ทชช 49 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
- วาสนา ไพรสวงหยขรณย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Idsariya Wudtisin, เกศวนช หลายสคทธวส าร, "Effect of Mineral Supplementation on Survival and
Growth of Pacific White Shrimp(Litopenaeus vannamei)", การประชคมววชาการครลงน ทชช 49 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
- ลวล ลา หงษยคณารลต นย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Acute Toxicity of Tea Seed Cake on Nile Tilapia (Oreochromis niloticus),Giant Seaperch
(Lates calcarifer) and Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", การประชคมววชาการครลงน ทชช 49 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
- จวต รา บคญยงคย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, เตคมดวง สมศวร ,ว พคทธรลต นย เบขาประเสรวฐกคล , ศคภชลย เนชอ
น นวลสควรรณ, "Prevalence of five viral infection from
headless and shell-less frozen shrimp product from Thailand and experimental transmission of these viruses to healthy shrimp in laboratory
condition", การประชคมววชาการครลงน ทชช 49 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
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- จรวยาวดช สคร ย
ว พลนธย, Chalor Limsuwan, Wara Taparhudee, Niti Chuchird, "ความสลมพลนธยร ะหวนางคคณภาพนนาต และการเปลชย
ช นแปลงประชาคมแพลงกยตอนพชชใน
บนอเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไมแบบพลฒนา", งานประชคมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงประเทศไทย (2011)
- นายพงศยธร ยวงช ยวด, Wara Taparhudee, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Effect of Feeding Times by Automatic Feeder on Production of
Farm-raisedPacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", การประชคมทางววชาการ ครลงน ทชช 51 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2013)
- ณลฐธวด า บคญเพคง, Niti Chuchird, Wara Taparhudee, "การเปรชยบเทชยบการเลชย
น งกคงข ขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) ระบบนนาต ใสเพชอ
ช ใหขไ ดขผลตอบแทนสมง
สคด ทชค
ช วามหนาแนนนแตกตนางกลน", การประชคมทางววชาการ ครลงน ทชช 55 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- พลณณวต า สควานวชสคขสลนตย, Niti Chuchird, Idsariya Wudtisin, "Application of Bacillus spp for controlling Vibrio spp causing white faeces syndrome
growth and survival of white shrimp in laboratory condition", เรชอ
ช งเตคมการประชคมววชาการ ครลงน ทชช 56 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Niti Chuchird, ชลอ ลวม
น สควรรณ, สคธช วงศยมณชประทชป, สาธวต ประเสรวฐศรช, เกสวน,ช "necrotizing hepatopancreatitis bacteriam (NHPB) infection in
pond-reared Litopenaeus vannamei at different stocking densities.", World Aquaculture 2008. Busan, Korea. (2008)
- Niti Chuchird, ชลอ ลวม
น สควรรณ, รลตย
ว ากร อวนทคใ ส, เตคมดวง สมศวร ,ว "The Causes of White Feces Disease in Farm-Reared Black Tiger Shrimp (Penaeus
monodon) Cultured in Low Salinity Water", World Aquaculture 2008 (2008)
- เกสวนช หลายสคทธวส าร, Niti Chuchird, ชลอ ลวม
น สควรรณ, "Two New Viruses in Cultured Giant Freshwater Prawns (Macrobrachium rosenbergii) in
Thailand ", World Aquaculture 2008. Busan, Korea. (2008)
- Chalor Limsuwan, ชยพร ทวพ ยยศ รชมงคล, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "EFFECTS OF DV AQUA ON THE GROWTH, SURVIVAL AND
IMUNE CHARACTERISTICS OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", World Aquaculture 2009 (2009)
- Pariyada Jarukhom, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "EFFECTS OF PROMUTASE 200 ON GROWTH, SURVIVAL AND
TOLERANCE TO Vibrio
harveyi INFECTION OF POSTLARVAE PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", ASIAN PACIFIC AQUACULTURE 2009 (2009)
- Aganid Yankomut, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "EFFECT OF MERA CID ON GROWTH, SURVIVAL AND
PREVENTING VIBRIOSIS IN
REARING OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", ASIAN PACIFIC AQUACULTURE 2009 (2009)
- Pattama Ratana-arporn, Niti Chuchird, Wichien Yongmanitchai, Chalor Limsuwan, ปฟยารมณย , "EFFECTS OF Schizochytrium sp. ON SURVIVAL
AND GROWTH OF PACIFIC WHITE SHRIMP Litopenaeus vannamei ", Asian Pacific Aquaculture 2009 (2009)
- Pattama Ratana-arporn, Chatcharee Kaewsuralikhit, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "POTENTIAL USES OF GUT WEED Ulva intestinalis
Linnaeus FROM SHRIMP FARM AS HUMAN FOOD", Asian Pacific Aquaculture 2009 (2009)
- Pattama Ratana-arporn, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, Wichien Yongmanitchai, "Proximate and DHA composition of Pacific white shrimp
(Litopenaeus vannamei) meat fed with commercial feed supplemented with DHA rich Schizochytrium sp.", The IFT Annual Meeting 2010 (2010)
- Chalor Limsuwan, Kesinee Laisuthisan, Worrawut Walla, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "Effect of activate DA on growth , survivality and
prevention of Vibriosis in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Asian Pacific Aquaculture 2011 (2011)
- Patarida Podok, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "Effects of bacillus spp. in combin ation with paracoccus pantotrophus on
growth and survival rate of Nile tilapia", Asian Pacific Aquaculture 2011 (2011)
- Panita Prathomya, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "Effect of metallo protein on growth, survival and non –specific
immunity of Pacific white shrimp (Litopeneus vannamei)", Asian Pacific Aquaculture 2011 (2011)
- Rungrawee Thongdon-a, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Comparison of parasites in red hybrid Tilapia Oreochromis sp.
from the cage culture of fresh water and brackish water from the central part of Thailand", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF)
(2011)
- Worrawut Walla, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "Effect of Activate DA on immune response in rearing of Pacific white
shrimp Litopenaeus vannamei", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture
Forum (9AFAF)
(2011)
- Arisa Srimarksuk, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Growth, survival and non-specific immune characteristics of Pacific
white shrimp Litopenaeus vannamei fed with the yeast cell debris and challenged with Vibrio harveyi", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture
Forum (9AFAF)
(2011)
- Montagan Somboon, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "A study on White feces syndrome in Pacific white shrimp
Litopenaeus vannamei in Relation to Vibrio spp.", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture
Forum (9AFAF)
(2011)
- Pajaree Jueliang, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Watchariya Purivirojkul, Pornlerd Chanratchakool, "Effects of some Bacillus on growth of Vibrio
harveyi in vitro", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
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- Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan, "Effects of dissolved oxygen levels on growth, survival,
non-specific immune characteristic of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei and challenged with Vibrio harveyi", the 9th Asian Fisheries and
Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- Tippaporn Lorsingkum, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, "Evaluation of Isoeugenol as an anesthetics for black tiger shrimp
Penaeus monodon", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- จวต รา บคญยงคย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, ดร.เตคมดวง สมศวร ,ว พคทธรลต นย เบขาประเสรวฐกคล , ศคภชลย เนชอ
น นวลสควรรณ, "A study to determine the risk of
viral transmission thorugh processed prawn under loboratory conditions", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF)
(2011)
- ลวล ลา หงษยคณารลต นย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Acute toxicity of tea seed cake on creeper shell Certithida cingulata and Pacific white shrimp
litopenaeus vannamei", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- เกศวนช หลายสคทธวส าร, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Idsariya Wudtisin, Sanghamitra Nayak, วาสนา ไพรสวงหยขรณย, "THE EFFECT OF SODIUM
CHLORIDE SUPPLEMENT ON WOUND HEALING OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)", the 9th Asian Fisheries and
Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- ธารทวพ ยย นภาอตาไพพร, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Acute toxicity of dichloronitrosalicylanilide on creeper shell Certithida cingulata and Pacific
white shrimp litopenaeus vannamei postlarvae", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- วาสนา ไพรสวงหยขรณย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Idsariya Wudtisin, "Effect of mineral supplementation on survival and growth of Pacific white
shrimp (litopenaeus vannamei) under low salinity condition", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- จรวยาวดช สคร ย
ว พลนธย, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Wara Taparhudee, "EFFECT OF WATER EXCHANGE ON PHYTOPLANKTON
COMPOSITION AND WATER QUALITY IN INTENSIVE PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei) PONDS.", the 9th Asian Fisheries and
Aquaculture Forum (9AFAF) (2011)
- รคงน ระวช ทองดอนเอ, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Prevalence and mean intensity of Argulus foliaceus (Crustacea: Brachiura) on cage cultured
Red hybrid tilapia (Oreochromis sp.) from two rivers in Central Thailand", World Aquaculture Society-AQUA 2012 (2012)
- Sanghamitra Nayak, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, สคปราณช พศงช แพง, "INHIBITORY EFFECTS OF SELECTED Bacillus subtilis. ON SOME
PATHOGENIC BACTERIA IN AQUACULTURE.", World Aquaculture Society-AQUA2012 (2012)
- Patcharee Khrukhayan, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, "Abundance of Pathogenic Bacteria from Cage Cultured Seabass
in Bangpakong River, Thailand", AQUA 2012 (2012)
- ณลฐพล ชลยยวรรณาการ, เทววนทรย จลบใจนาย, Damrong Sripraram, Niti Chuchird, Charuay Sukhsangchan, Rattanawan Mungkung, "Life cycle inventory
national databases of aquatic animal production", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015) (2015)
- กนกพร วนพาณวช, Niti Chuchird, Timothy W. Flegel, Ornchuma Itsathitphaisal, Nathinee Munkongwongsiri, Phongchate Pichitkul, "Effect of
Microsporidia Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) on Growth of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand", International conference
of Agriculture and Natural Resources (2018)
- Benjamas Kunna, Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effect of Traditional Thai Plants on Growth, Survival and Resistant to Vibrio
parahaemolyticus in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", International Conference of Agriculture and Natural Resources (2018)
- Putsucha Phansawat, Niti Chuchird, Phongchate Pichitkul, "Effect of Silo health104L on Growth and Disease Resistant of Pacific White Shrimp
(Litopenaeus vannamei) to Vibrio parahaemolyticusAHPND.", International conference of Agriculture and Natural Resources (2018)
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