ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายววน สสร เชษฐพงษย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจสล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขส กลน คณะสลต วแพทยศาสตรย

ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

PhD (Immunology), University of California, Davis, USA, 2553
MSc (Pathobiology), University of Arizona, USA, 2548
สลต วแพทยศาสตรยบณ
ล ฑวต (เกชยรตวนย
ว มอลนดลบ 1), จสฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2543

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

งานส อน
Adv Research Method Genetic Engineer
Adv.Research Methods in Bio-Veterinary Sci.
Advan.Res.Metho.Animal Health Biomedi.Sci.
Advanced Research Methodology in Animal Health and Bio
Advanced Research Methods in Bio-Veterinary Sciences
Advanced Technologies in Genetic Engineering
Bacteria-host Interac.& Disease Prevention
Clinical Practice in Microbiology II
Clinical practice in small animal I
Genomes & Functions
Insect Vector Control
Integrated Virology & Immunology
Laboratory in Clinical Microbiology
Laboratory in Veteirnary Virology and Immunology
Laboratory in Veterinary Microbiology
Molecular Virology
Preclinical Integration
Primary Praclincal Integration
Principles of Veterinary Microbiology
Research Methods in Genetic Engineering
Research Methods in Veterinary Microbiology
Selected topics in Molecular Virology
Selected Topics in Veterinary Microbiology
Seminar
Special Problem
Special Problems
Veterinary Bacteriology & Mycology
Veterinary Clinical Immunology
Veterinary Immunology
Veterinary Virology
คลวนก
ว ปฏวบต
ล ท
ว างจสล ชชวววทยา II
คลวน
ล ก
ว ปฏวบต
ล เว ฉพาะทางสลต วยเลลก I
จสล ชชวววทยาทางสลต วแพทยย
ระเบชยบววธว
ช จ
ว ย
ล ทางพลนธสวศ
ว วกรรม
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2554-2556

การศศก ษาสนวนประกอบของเชชอ
ช porcine circovirus type 2 ทชก
ช ระตสน
ข ระบบภมมค
ว ม
ขส กลนสสก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย

ปป 2555-2556

การศศก ษาชนวด ของ microRNA ทชเช กชย
ช วขของกลบระบบภมมค
ว ม
ขส กลนของสสก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอสด มศศก ษา

ปป 2555-2557 การตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขส กลนของเซลลยส ก
ส รทชต
ช ด
ว เชชอ
ช porcine circovirus type 2 ผนานระบบสชอ
ช สาร ERK MAPK ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2554-2556 การศศก ษาพลนธสศ าสตรยวว
ว ฒ
ล นาการของกลสม
น ยชนทชเช กชย
ช วขของกลบระบบภมมค
ว ม
ขส กลนของยสงพาหะนตาโรคมาลาเรชยในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555

การโคลนและระดลบการแสดงออกของ MiRNA-29 ในเนชอ
ช เยชอ
ช ภมมค
ว ม
ขส กลนสสก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557 การตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขส กลนของเซลลยส ก
ส รทชต
ช ด
ว เชชอ
ช porcine circovirus type 2 ผนานระบบสชอ
ช สาร ERK MAPK ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
ทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 ระดลบการแสดงออกของ miRNA-29a ระหวนางการตวด เชชอ
ช ไวรลส พชอารยอารยเอส ในเซลลยเมลด เลชอดขาวสสก รและ MARC-145 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
พวมพยครลงช ลนาสสด เมชอ
ช 25/2/64

หนขา 1 จาก 7

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายววน สสร เชษฐพงษย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2556-2558
เกษตรศาสตรย
ปป 2557

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจสล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขส กลน คณะสลต วแพทยศาสตรย

ลลก ษณะทางอวมมมนของเชชอ
ช สเตรปโตคอคคลส ทชแ
ช ยกไดขจากปลานวล ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลย
กลสม
น ววจย
ล จสล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขส กลนทางสลต วแพทยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2557-2558 การพลฒนาเทคโนโลยชชว
ช ภาพทางการเพาะเลชย
ช งสลต วยนาตช และการจลด การความเสชย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตช จากการเพาะเลชย
ช ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2557-2558 ระดลบ miR-29a และ interferon-gamma ในสสก รทชไ
ช ดขร บ
ล วลคซชน PRRS ชนวด เชชอ
ช เปปน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสลต วแพทยศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2557-2559

ประสวทธวภาพของยาฆนาเชชอ
ช ตนอแบคทชเรชยกนอโรคในปลานวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2556-2559 การศศก ษายชนควบคสมความรสนแรงของแบคทชเรชยกนอโรคชนวด Streptococcus agalactiae ทชแ
ช ยกจากฟารยมเลชย
ช งปลานวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560 การพลฒนาวลคซชนดชเอนเอเพชอ
ช ปปองกลนโรคสเตรปโตคอคโคซวส ในปลานวล (Oreochromis niloticus) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559
ประสวทธวภาพของสารกระตสน
ข ภมมค
ว ม
ขส กลนตนอเชชอ
ช ววบรวโอในกสงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานนวลต
กรรมแหนงชาตว
ปป 2559-2560 การศศก ษาแบคทชเรชยกนอโรคและผลของสารเสรวมภมมค
ว ม
ขส กลนตนอโรคตายเดชอนในปลานวล และปลาทลบทวม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการการอสด มศศก ษา
ปป 2559-2560 การศศก ษาสาเหตสของโรคตวด เชชอ
ช ในปลานวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากฟารยมปลาเอกชน บรวษท
ล เอลมเอสดช ประเทศไทย จตากลด และบรวษท
ล ทชช
เกชย
ช วขของกลบธสร กวจการเลชย
ช งปลา
ปป 2559-2560

ทสนผมช
ข ว
น ยววจย
ล หลลงปรวญญาโท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
ช สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร โครงการมหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2559-2560

ประสวทธวภาพของสารเสรวมภมมค
ว ม
ขส กลน Nutriad ตนอการสสขภาพปลาทลบทวม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากNutria International NV

ปป 2559
ลลก ษณะทางโมเลกสล และระดลบการแสดงออกของไมโครอารยเอลนเอทชเช กชย
ช วขของกลบระบบภมมค
ว ม
ขส กลนในปลานวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 ทสนผมช
ข ว
น ยววจย
ล ระดลบปรวญญาโท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
ช สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร โครงการมหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560

TILAVAC: วลคซชนปปองกลนเชชอ
ช ไวรลส อสบต
ล ใ
ว หมนใ นปลานวล และปลานวล แดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560
TILAVAC วลคซชนปปองกลนเชชอ
ช ไวรลส อสบต
ล ใ
ว หมนใ นปลานวล และปลานวล แดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยช
ชชวภาพ เพชอ
ช การขลบเคลชอ
ช น Thailand 4.0
ปป 2560
การทดสอบประสวทธวภาพวลคซชนปปองกลนเชชอ
ช Tilapia Lake Virus ในภาคสนาม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจ
ฐานนวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การพลฒนากรรมววธก
ช ารเพวม
ช การละลายไดขของโปรตชนแอนตวเจนรชคอมบวแนนทยโปรตชน KU_Sej_LRR_2012 ผลวต จากเซลลยเจขาบขาน แบคทชเรชย อช โคไล (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561

การทดสอบประสวทธวภาพวลคซชน Tilapia Lake Virus ในหของปฏวบต
ล ก
ว าร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากVirbac Vietnam Co., Ltd.

ปป 2560-2561

การทดสอบประสวทธวภาพวลคซชน TiLV ในปลานวล แดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากVIRBAC VIETNAM Co., Ltd.

ปป 2560-2561

การพลฒนาววธต
ช รวจโรค tilapia lake virus ในปลานวล และปลานวล แดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)

ปป 2560-2561 การศศก ษาเภสลชกรรมสมมมล ของยาปฏวชว
ช นะในปลานวล ทชเช ลชย
ช งในกระชลงดขวยววธท
ช างจสล ชชวววทยา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนพลฒนาศลก ยภาพ
คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2560-2561

ระบาดววทยาของโรคตวด เชชอ
ช อสบต
ล ใ
ว หมนใ นปลานวล และปลาทลบทวม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560-2562 การกระตสน
ข ภมมค
ว ม
ลข กลนเลปโตสไปราในสสก รดขวยรชคอมบวแนนทยโปรตชน KU_Sej_LRR_2012 ผลวต จากระบบนวลต กรรมการแสดงออกแบบไรขส าร
ปฏวชว
ช นะในแบคทชเรชยกรดแลคตวค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2561
การพลฒนาววธต
ช รวจโรค Tilapia Lake Virus ดขวยตลวอยนางทชไ
ช มนตอ
ข งทตาลายปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
ช สมงเพชอ
ช เกษตรและ
อาหาร (CASAF) สถาบลนววทยาการขลน
ช สมงแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2562 การศศก ษาระยะเวลาและความคงตลวของเชชอ
ช ไวรลส ทวล าเปปยเลคในเนชอ
ช ปลานวล แดง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขคณะสลตวแพทย
ศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2563
สนสนการววจย
ล

ผลของการเสรวมโปรไบโอตวก ตนออลต ราการรอดตายในปลานวล ทชต
ช ด
ว เชชอ
ช tilapia lake virus ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบ

ปป 2561-2566 การศศก ษาการกนอโรค tilapia lake virus ในปลานชาต จชด ชนวด ตนางๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
ช สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร
(CASAF) สถาบลนววทยาการขลน
ช สมงแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2562-2564 การพลฒนานาโนวลคซชนสตาหรลบการปปองกลนโรคตวด เชชอ
ช ทวล าเปปยเลคไวรลส ในปลานวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรย
และเทคโนโลยชแหนงชาตว (สวทช.)

พวมพยครลงช ลนาสสด เมชอ
ช 25/2/64

หนขา 2 จาก 7

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายววน สสร เชษฐพงษย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2563-2564
แหนงชาตว (วช.)

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจสล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขส กลน คณะสลต วแพทยศาสตรย

การพลฒนาเครชอ
ช งมชอตรวจวลด แบบพกพาเพชอ
ช ระบสก ารปนเปปอ
ป นของนชาต เสชยจากสวงช ปฏวก ล
ม ของมนสษยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานการววจย
ล

ปป 2563-2564 การพลฒนาเทคนวคการเพาะเลชย
ช งเซลลยเพชอ
ช เพวม
ช จตานวนเชชอ
ช ไวรลส ทวล าเปปยเลคสตาหรลบผลวต วลคซชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2566 การพลฒนาวลคซชนและศศก ษาการตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขส กลนตนอไวรลส ทวล าเปปยเลค (ทสนพลฒนานลก ววจย
ล รสน
น กลาง เรวม
ช ปป 2563) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2563-2566

การพลฒนาวลคซชนและศศก ษาการตอบสนองทางภมมค
ว ม
ขส กลนตนอไวรลส ทวล าเปปยเลค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Ong-ard Lawhavinit, Win Surachetpong, Benjamas Inthasri, Nontawith Areechon, "Efficiency of Chitosan to Vibrio spp. Isolated From Diseased
BlackTiger Shrimp, Penaeus monodon Fabricius in Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย)
40 (5) (2006) 235-241
- Win Surachetpong, Naresh Singh, Kong Wai Cheung, Shirley Luckhart, "MAPK ERK signaling regulates the TGF-beta1-dependent mosquito
response to Plasmodium falciparum", PLoS Pathogen 5 (4) (2009) e1000366
- Sunaree Nuntrakhruea, Porntippa Lekcharoensuk, Win Surachetpong, "Analysis of miRNA-29a Expression in Porcine Peripheral Blood
Mononuclear Cells Using Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction", Thai Journal of Veterinary Medicine 43 (4) (2013)
595-600
- Danudej Chiachanpongse, Win Surachetpong, "Isolation of Peripheral Blood Mononuclear Cells from Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", Thai
Journal of Veterinary Medicine 46 (Suppl) (2016) 291-293
- สพ.ญ.ณลฐวดช มนตยออ
น น, น.สพ.ดนสเดช เจชยจลนทรยพ งษย, ดร.ขวลญรวช สวร ก
ว าญจน, Win Surachetpong, "Efficacy of Disinfectants on Pathogenic Bacteria in Nile
Tilapia (Oreochromis niloticus)", The Thai Journal of Veterinary Medicine 46 (Supple) (2016)
- Win Surachetpong, น.สพ.ทวชศ ก
ล ดวด เจนธนกวจ, น.ส.ณลฐวลล ยย นนทเบญจวรรณ, ปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, ดร.ขวลญรวช สวร ก
ว าญจน, ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศวล ปป,
"Outbreaks of Tilapia Lake Virus Infection, Thailand, 2015-2016", Emerging Infectious Diseases 2017 (23) (2017) 1031-1033
- สสนารช นลนตตะเครชอ, นลนทวรรณ อสน
น จางวาง, ORAWAN LIMSIVILAI, Win Surachetpong, "Expression of miR-29a and IFN-gamma in pigs vaccinated with
modified live PRRS vaccine", Thai Journal of Veterinary Medicine 47 (2) (2017) 273-278
- ปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, วรวลล ยย เดชาววชต
ว เลวศ , Win Surachetpong, "Experimental infection of Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile tilapia (Oreochromis
niloticus) and red tilapia (Oreochromis spp.)", Veterinary Microbiology 207 ("-") (2017) 170-177
- น.สพ.ปวรวศ รย เลชย
ช มนวมต
ว ร, สพ.ญ.ณลฐวดช มนตยออ
น น, สพ.ญ.พวชญา แจนมววมล, W. Dachavichitlead, Win Surachetpong, "Detection of Streptococcus iniae and
Streptococcus agalactiae in tilapia(Oreochromis spp.) in Thailand", Thai Journal of Veterinary Medicine 47 (Suppl) (2017) 285-286
- Win Surachetpong, "One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shiftto Tilapia Business in Thailand", Thai Journal of Veterinary Medicine 47
(Suppl) (2017) S127-S128
- น.สพ.ปวรวศ รย เลชย
ช มนวมต
ว ร, สพ.ญ.วรญาณช ธรรมธร, นางสาวโสณวชา อสทม
ส พร, นางสาวปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, Win Surachetpong, "Non-lethal sampling for
Tilapia Lake Virus detection by RT-qPCR and cellculture", Aquaculture 2018 (486) (2018) 75-80
- Mon-on, N, Win Surachetpong, Mongkolsuk, S, Sirikanchana, K, "Roles of water quality and disinfectant application on inactivation of fish
pathogenic Streptococcus agalactiae with povidone iodine, quaternary ammonium compounds and glutaraldehyde", JOURNAL OF FISH DISEASES
41 (5) (2018) 783-789
- Win Surachetpong, น.สพ.ปวรวศ รย เลชย
ช มนวมต
ว , สพ.ญ.วรญาณช ธรรมธร, Ong-ard Lawhavinit, "Tilapia Lake Virus: update and recent research progress",
Thai Journal of Veterinary Medicine 48 (supplement) (2018) O19-O20
- น.สพ.ปวรวศ รย เลชย
ช มนวมต
ว , สพ.ญ.วรญาณช ธรรมธร, สพ.ญ.พวชญา แจนมววมล, Win Surachetpong, "Detection of myxozoans parasite Heneguya spp. in gills
and mucus of cultured giant gourami (Ospronemus goramy)", Thai Journal of Veterinary Medicine 48 (supplement) (2018) 7-8
- พวชชาพร ไวยมวต รา, ปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, ดร.ขวลญรวช สวร ก
ว าญจน, ศ.ดร.ศกรณย มงคลสสข, Pamela Nicolson, Win Surachetpong, "A TaqMan RT-qPCR
assay for tilapia lake virus (TiLV) detection in tilapia", Aquaculture 497 (-) (2018) 184-188
- Phiangfhun Inthasaeng, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, Ikuo Hirono, Win Surachetpong, "Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against
Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Thai Journal of Veterinary Medicine 48 (2) (2018) 279-288
- Phitchaya Jaemwimol, Pattarasuda Rawiwan, Puntanat Tattiyapong, Pattrawut Saengnuan, ATTAPON KAMLANGDEE, Win Surachetpong,
"Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infection", AQUACULTURE 497 (-) (2018) 462-468
- Danudej Chiachanpongse, Atthaporn Roongsitthichai, Win Surachetpong, "Expression of miR-29, miR-125, and miR-181 in the anterior kidneys of
Streptococcus-infected Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Japanese Journal of Veterinary Research 66 (3) (2018) 165-176
- Pamela Nicholson, ภลทรสสด า ระวววรรณ, Win Surachetpong, "Detection of Tilapia Lake Virus Using Conventional RT-PCR and SYBR
GreenRT-qPCR", Journal of Visualized Experiments 141 (e58596) (2018) 1-15
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- นางสาวปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, ดร.ขวลญรวช สวร ก
ว าญจน, Win Surachetpong, "Development and validation of a reverse transcriptionquantitative
polymerase chain reaction for tilapia lake virusdetection in clinical samples and experimentally challenged fish", Journal of Fish Diseases 41 (2)
(2018) 255-261
- Win Surachetpong, สพ.ญ.สสนารช นลนตตะเครชอ, นางสาวเพชยงฝฝน อวนทะแสง, Porntippa Lekcharoensuk, "ERK MAPK SIGNALING PATHWAY
REGULATES PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 REPLICATION IN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS", Thai Journal of Veterinary
Medicine 48 (2) (2018)
- Alongkot Boonsoongnern, Pichai Jirawattanapong, Win Surachetpong, Prapassorn Boonsoongnern, Pariwat Poolperm, "Effect of oxidized soybean
oil on the immune response to porcine reproductive and respiratory syndrome modified live virus vaccine in nursery pigs", เวชชสารสลต วแพทยย 49 (3)
(2019) 265-271
- วรญาณช ธรรมธร, ภลทรสสด า ระวววรรณ, Win Surachetpong, "Minimal risk of tilapia lake virus transmission via frozen tilapia fillets", Journal of Fish
Diseases 42 (1) (2019) 3-9
- Theerawut Phusantisampan, Puntanat Tattiyapong, Palita Mutrakulcharoen, Malinee Sriariyanun, Win Surachetpong, "Rapid detection of tilapia lake
virus using a one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assay", Aquaculture 507 (-) (2019) 35-39
- Lowia Al-Hussinee, Kuttichantran Subramaniam, Win Surachetpong, Vsevolod Popov, Kathleen Hartman, Katharine Starzel, Roy Yanong, Craig
Watson, Hugh Ferguson, Salvatore Frasca Jr., Thomas Waltzek, "Tilapia Lake Virus (TiLV): a Globally Emerging Threat to Tilapia Aquaculture", U.S.
Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida FA213 ("-") (2019) 1-7
- จวด าภา แยขมเกษม, ปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, ATTAPON KAMLANGDEE, Win Surachetpong, "Evidence of potential vertical transmission of tilapia lake
virus", Journal of Fish Diseases 42 ("-") (2019) 1293-1300
- Felipe Pierezan, Susan Yun, Win Surachetpong, Esteban Soto, "Intragastric and intracoelomic injection challenge models oftilapia lake virus
infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)fingerlings", Journal of Fish Diseases
42 (9) (2019) 1301-1307
- Phitchaya Jaemwimol, Kwanrawee Sirikanchana, Puntanat Tattiyapong, Skorn Mongkolsuk, Win Surachetpong, "Virucidal effects of common
disinfectants against tilapia lakevirus", Journal of Fish Diseases 42 (10) (2019) 1383-1389
- Soto, E., Yun, S., Win Surachetpong, "Susceptibility of Tilapia Lake Virus to buffered Povidone-iodine complex and chlorine", Aquaculture 512 (-)
(2019)
- Pamela Nicholson, Natthawadee Mon-on, Phitchaya Jaemwimol, Puntanat Tattiyapong, Win Surachetpong, "Coinfection of tilapia lake virus and
Aeromonas hydrophila synergistically increasedmortality and worsened the disease severity in tilapia (Oreochromis spp.)", Aquaculture 520 (-)
(2020) 1-734746-12
- Mohammad Shamim Ahasan, William Keleher, Cem Giray, Brenda Perry, Win Surachetpong, Pamela Nicholson, Lowia Al-Hussinee, Kuttichantran
Subramaniam, Thomas B. Waltzek, "Genomic Characterization of Tilapia Lake Virus IsolatesRecovered from Moribund Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus)on a Farm in the United States", Microbiology Resourse Annoucements 9 (4) (2020) 1-2
- Krzysztof Rakus, Miriam Mojzesz, Magdalena Widziolek, Niedharsan Pooranachandran, Felix Teitge, Win Surachetpong, Magdalena Chadzinska,
Dieter Steinhagen, Mikolaj Adamek, "Antiviral response of adult zebrafish (Danio rerio) during tilapia lake virus (TiLV) infection", Fish and
Shellfish Immunology 2020 (101) (2020) 1-8
- MELBA G. BONDAD-REANTASO, BRETT MACKINNON, HAO BIN, HUANG JIE, KATHY TANG-NELSON, Win Surachetpong, VICTORIA
ALDAY-SANZ, MO SALMAN, EDGAR BRUN, IDDYA KARUNASAGAR, LARRY HANSON, KEITH SUMPTION, MANUEL BARANGE,
ALESSANDRO LOVATELLI, AGUS SUNARTO, NIHAD FEJZIC, ROHANA SUBASINGHE, ?RNI M. MATHIESEN, MOHAMED SHARIFF,
"Viewpoint: SARS-CoV-2 (The Cause of COVID-19 in Humans) is Not Known to Infect Aquatic Food Animals Nor Contaminate Their Products", Asian
Fisheries Science 33 (1) (2020) 74-78
- Theerawut Phusantisampan, Pattarasuda Rawiwan, Sri Rajiv Kumar Roy, Malinee Sriariyanun, Win Surachetpong, "Reverse Transcription
Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) Assay for the Specific and Rapid Detection of Tilapia Lake Virus", Journal of Visualized
Experiments 159 (e61025) (2020) 1-6
- Win Surachetpong, Sri Rajiv Kumar Roy, Pamela Nicholson, "Tilapia lake virus: The story so far", Journal of Fish Diseases 43 (10) (2020)
1115-1132
- Jirapat Ninsuwon, Pitchaporn Waiyamitra, Atthaporn Roongsitthichai, Win Surachetpong, "Expressions of miR-155 and miR-181 and predictions of
their structures and targets in pigs (Sus scrofa)", Veterinary World 13 (8) (2020) 1667-1673
- Puntanat Tattiyapong, Worawan Dechavichitlead, Thomas B. Waltzek, Win Surachetpong, "Tilapia develop protective immunity including a humoral
response following exposure to tilapia lake virus", Fish and Shellfish Immunology 106 (-) (2020) 666-674
- Felipe Pierezan, Susan Yun , Chutchai Piewbang, Win Surachetpong, Esteban Soto, "Pathogenesis and immune response of Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) exposed to Tilapia lake virus by intragastric route", Fish and Shellfish Immunology 107 (-) (2020) 289-300
- Pitchaporn Waiyamitra, Mehmet Arif Zoral, AKSORN SAENGTIENCHAI, Amorn Luengnaruemitchai, Olivier Decamp, Bartolomeo Gorgoglione, Win
Surachetpong, "Probiotics Modulate Tilapia Resistance and Immune Response against Tilapia Lake Virus Infection", Pathogens 9 (919) (2020) 1-15
- Jidapa Yamkasem, Puntanat Tattiyapong, Win Surachetpong, "Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction methods for the
detection of tilapia lake virus", Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 40 (6) (2020) 229-239
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- Magdalena Widziolek, Klaudia Janik, Niedharsan Pooranachandrana, Mikolaj Adamek, Anna Pecio, Win Surachetpong, Jean-Pierre Levraud,
Pierre Boudinot, Magdalena Chadzinska, Krzysztof Rakus, "Type I interferon-dependent response of zebrafish larvae during tilapia lake virus (TiLV)
infection", Developmental and Comparative Immunology 116 (103936) (2021) 1-9
- Pattarasuda Rawiwan, Matepiya Khemthong, Puntanat Tattiyapong, David Huchzermeyer, Win Surachetpong, "Effects of sample preservation and
storage times on the detection of tilapialake virus (TiLV) RNA in tilapia tissues", Aquaculture 533 (-) (2021) 1-6
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ong-ard Lawhavinit, Win Surachetpong, เบญจมาศ อวนทรศรช, Nontawith Areechon, "Efficiency of chitosan to Vibrio spp. isolated from diseased black
tiger shrimp, Penaeus monodon Fabricius in Thailand", การประชสมววชาการ ครลงช ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Krittaya Petchpoung, khamjut ruenreungdee, Siriwan Soiklom, Thanapoom Maneeboon, Patcharee Umroong, Win Surachetpong, Warapa
Mahakarnchanakul, "Toxicological Effects of Zearalenone to Immunological and Histological Changes of Vannamei Shrimp", การประชสมทางววชาการ
ครลงช ทชช 51 มหาววทยาลลยเกษตรศาตรย สาขาประมง (2013)
- Win Surachetpong, "Leukocyte disorder in small animals", The 7th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC2013) (2013)
- น.ส.จวร ภลทรย นวล สสวรรณย, Win Surachetpong, "Development of quantitative PCR to analyze microRNA-181 in porcine white blood cells", การประชสมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 52 (2014)
- ณลฐวดช มนตยออ
น น, ดนสเดช เจชยจลนทรพงศย, ดร.ขวลญรวช สวร ก
ว าญจน, Win Surachetpong, "Efficacy of disinfectants on pathogenic bacteria in nile tilapia
(Oreochromis niloticus)", 15th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2016 (2016)
- ดนสเดช เจชยเจลนทรยพ งศย, Win Surachetpong, "Isolation of peripheral blood mononuclear cells from nile tilapia (Oreochromis niloticus)", 15th
Chulalongkorn University Veterinary Conference 2016 (2016)
- AKSORN SAENGTIENCHAI, Win Surachetpong, Usuma Jermnak, Napasorn Paochoosak, "Determination of pharmaceutical equivalence of
antibiotics in cage culture of Tilapia with microbiological assay", การประชสมววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทช5
ช 6 (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Win Surachetpong, "PRRSV-host interaction: innate immunity", Proceeding of the 37th International Conference on Veterinary Science (2012)
- Nontawith Areechon, Sasimanas Unajak, Prapansak Srisapoome, Win Surachetpong, กรทวพ ยย กลนนวก ารย, ธารทวพ ยย วนองไวไพโรจนย, Dr. Ikuo Hirono, Dr.
Masashi Maita, "Practical approach for the vaccine development in Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn culture in Thailand", 3rd International
Fisheries Symposium (2013)
- กรทวพ ยย กรรณวก า, Prapansak Srisapoome, Win Surachetpong, Ikuo Hirono, Hidehiro Kondo, Masashi Maita, Sasimanas Unajak, Nontawith
Areechon, "Biotype of Streptococcus agalactiae Isolated from Nile tilapia Oreochromis nitloticus Linn farmed in Thailand based on virulence genes
categorization", 3rd International Fieheries symposium (2013)
- ธารทวพ ยย วงศยไ วไพโรจนย, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Win Surachetpong, กรณยทพ
ว ยย กรรณวก า, Ikuo Hirono, Hidehiro Kondo,
Nontawith Areechon, "Response of Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn to diffrerent types of Streptococcus agalactiae vaccine", 3rd International
Fieheries symposium (2013)
- Win Surachetpong, Genki Nakamura, Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono , Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Antigenic screening of
Streptococcus agalactiae using phage display library", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013 (2013)
- ธารทวพ ยย วงศยไ วไพโรจนย, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Win Surachetpong, กรณยทพ
ว ยย กรรณวก า, Ikuo Hirono, Hidehiro Kondo,
Nontawith Areechon, "Response of Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn to different types of Streptococcus agalactiae vaccine", NRCT-JSPS asian
core program symposium 2013 (2013)
- Win Surachetpong, "TILAPIA LAKE VIRUS: A NOVEL PATHOGEN THAT THREATEN WORLDWIDE TILAPIA CULTURE HOW TO HANDLE A
SITUATION?", World Aquaculture 2017 (2017)
- Win Surachetpong, นางสาวปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, น.สพ.ทวชศ ก
ล ดวด เจนธนกวจ, นางสาวนลนทวรรณ นนทเบญจวรรณ, ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศวล ปป, "TILAPIA
LAKE VIRUS: CONTROL MULTPLE INFECTIONS AND PROBLEM MANAGEMENT", World Aquaculture Society: Asian-Pacific Aquaculture 2017
(2017)
- Win Surachetpong, นางสาวปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, น.สพ.ทวชศ ก
ล ดวด เจนธนกวจ, นางสาวนลนทวรรณ นนทเบญจวรรณ, ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศวล ปป,
"Emergence of Tilapia Lake Virus in Thailand", 10th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (2017)
- Win Surachetpong, นางสาววรวลล ยย เดชาววชต
ว เลวศ , นางสาวปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, "Virus characterization, Clinical presentation and Pathology of TiLV",
Emergency Regional Consultation for Prevention and Management of Tilapia Lake Virus (TiLV) in the Asia-Pacific (2017)
- Win Surachetpong, "One Month Mortality Syndrome: the Paradigm Shift to Tilapia Business in Thailand", 16th Chulalongkorn University Veterinary
Conference 2017 (2017)
- Win Surachetpong, "Biosecurity managements to control Tilapia Lake Virus and bacterial diseases in tilapia farms", Asian Pacific Aquaculture 2018
(2018)
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ว ร, นางสาวปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, Ong-ard Lawhavinit, Win Surachetpong, "Horizontal transmission and
non-lethal sampling method for tilapia lake virus in tilapia", Asian Pacific Aquaculture 2018 (2018)
- Win Surachetpong, "Tilapia Lake Virus (TiLV): An impact to tilapia farming?", The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2019
(2019)
- พวชญา แจนมววมล, ปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, Win Surachetpong, "Concentration of Tilapia Lake virus (TiLV) using in vitro centrifugalfilter method", The
18th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2019 (2019)
- Win Surachetpong, ปสณธนาฒยย ทลต ตวยพงศย, "UNDERSTANDING HOW TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV) CAUSE DISEASE IN TILAPIA", Asian Pacific
Aquaculture 2019 (2019)
- Win Surachetpong, Puntanat Tattiyapong, Jidapa Yamkasem, "Development and application of vaccine to prevent tilapia lake virus in tilapia", the
19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish (2019)
- Win Surachetpong, "TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV): A global challenge for tilapia aquaculture", Brazilian Association of Aquatic Animal Pathologists
(ABRAPOA) (2019)
- Win Surachetpong, J๋ idapa Yamkasem, Puntanat Tattiyapong, "PREVALENCE OF TILAPIA LAKE VIRUS ASSOCIATED WITH ONE
MONTHMORTALITY SYNDROME IN TILAPIA IN THAILAND", The 2nd International Scientific Conference in Aquatic Animal Epidemiology (2019)
- Win Surachetpong, Puntanat Tattiyapong, Worrayanee Thammatorn, "Minimal risk of tilapia lake virus (TiLV) transmission via frozen tilapia fillets",
Kasetsart University Veterinary International Conference KUVIC 2019 (2019)
- Win Surachetpong, Puntanat Tattiyapong, J๋ idapa Yamkasem, "Outbreak of Tilapia Lake Virus Disease (TiLVD) in central Thailand: A case report",
The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2020 (2020)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "วลคซชนเชชอ
ช เปปนเพชอ
ช ปปองกลนโรคไวรลส ชนวด ใหมน (สายพลนธสไ
ย ทย) ในปลานวล และปลาทลบทวม" จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปฝญญา
อนสส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนสส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2560 เรชอ
ช ง "การเพาะเลชย
ช งเชชอ
ช ไวรลส ทชก
ช อ
น โรคตายเดชอนในปลานวล และปลาทลบทวมในเซลลยเพาะเลชย
ช ง" จาก คณะสลต วแพทยศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนสส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "วลคซชนเชชอ
ช ตายเพชอ
ช ปปองกลนโรคไวรลส ชนวด ใหมนส ายพลนธสไ
ย ทยในปลานวล และปลาทลบทวม" จาก กรมทรลพ ยยส น
ว ทางปฝญญา
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ช รตค
ว ณ
ส /เชวด ชมเ ก ย
ช รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- Above and Beyond Award ประจตาปป 2548 จาก Department of Veterinary Science and Microbiology
University of Arizona
- Student Travel Scholarship ประจตาปป 2550 จาก The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH)
- The Bill and Melinda Gates Foundation Global Health Travel Award

ประจตาปป 2551 จาก The Bill and Melinda Gates Foundation

- Invitation to join Golden Key International Honor Society ประจตาปป 2552 จาก Golden Key International Honor Society
- Thai Scholar Innovation in USA and Canada
โครงการนวลต กรรมขขาราชการไทยพลนธสใ
ย หมน (นทร. ) ในสหรลฐอเมรวก าและแคนาดา ประจตาปป 2552 จาก Office of Educational Affair, The Royal Thai Embassy
- The American Committee of Medical Entomology Student Travel Award (ACME) ประจตาปป 2552 จาก The American Society of Tropical Medicine and
Hygiene (ASTMH), USA
- William C. Reeves New Investigator Award (First Place Winner) ประจตาปป 2552 จาก Mosquito and Vector Control Association of California, USA
- Merck Young Scientist Award 2010 (ชมเชย) Biochemistry, Protein biology, Cell signaling ประจตาปป 2553 จาก Merck Company Thailand
- รางวลล ววทยานวพ นธย (ระดลบดชเดนน) ววทยาศาสตรยก ารแพทยย ประจตาปป 2556 จาก สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช)
- รางวลล ทชช 2 การตชพม
ว พยบทความววจย
ล ระดลบนานาชาตว ทชม
ช ค
ช าน Impact factor สมง ปป 2559 ประจตาปป 2559 จาก กองบรวหารการววจย
ล และบรวก ารววชาการ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว จ.สกลนคร
- รางวลล ประเภทบสคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ทชช 2 การตชพม
ว พยบทความววจย
ล ระดลบนานาชาตว ทชม
ช ค
ช าน Impact factor สมง ปป 2560 ประจตาปป 2560 จาก กองบรวหารการววจย
ล และบรวก ารววชาการ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร
- รางวลล ทชช 2 การตชพม
ว พยบทความววจย
ล ระดลบนานาชาตว ทชม
ช ค
ช าน Impact factor สมง ปป 2561 ประจตาปป 2561 จาก กองบรวหารการววจย
ล และบรวก ารววชาการ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว จ.สกลนคร
- ผลงานววชาการดชเดนน ประจตาปป 2562 จาก สตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (องคยก ารมหาชน)
- รางวลล การววจย
ล แหนงชาตว: รางวลล ผลงานววจย
ล ระดลบดชเดนน ประจตาปปงบประมาณ 2564 เกษตรศาสตรยและชชวววทยา ประจตาปป 2563 จาก สตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายววน สสร เชษฐพงษย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจสล ชชวววทยาและววทยาภมมค
ว ม
ขส กลน คณะสลต วแพทยศาสตรย

- รางวลล ผลงานววจย
ล ทชส
ช รขางผลกระทบมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (ระดลบสมง) ประจตาปป 2563 ประจตาปป 2563 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล สสด ยอดนวลต กรรม มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาศาสตรยอาหารและสสขภาพ ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "TILAVAC: วลคซชนปปองกลนเชชอ
ช ไวรลส อสบต
ล ใ
ว หมนในปลานวล
และปลาทลบทวม" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2548 - 25 กสมภาพลนธย 2564
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