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ปป 2553
การแยกและศศก ษาหนขาทชข
ช องเลคตวนในปลานวล ทชพ
ช บหลลงจากกระตอน
ข ดขวยแบคทชเรชย Streptococcus agalactiae ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555 การยลบยลงย RNA polymerase และ protease ในไวรลส หลวเหลชองโดยการคลด เลชอก aptamer และพลฒนาการตรวจสอบไวรลส หลวเหลชองดขวย aptamer (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555 การยลบยลงย RNA polymerase และ protease ในไวรลส หลวเหลชองโดย การคลด เลชอก aptamer และพลฒนาการตรวจสอบไวรลส หลวเหลชองดขวย aptamer
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2552-2554 การววเคราะหยและคขนหายชนและโปรตชนของจระเขขส ายพลนธอไ
ย ทย (Crocodylus siamensis) ทชเช ปลชย
ช นแปลงการแสดงออกเมชอ
ช ตวด เชชอ
ย Staphylococcus
และ poly I:C ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2553-2554 การแยกและศศก ษาหนขาทชข
ช องเลคตวนในปลานวล ทชพ
ช บหลลงจากกระตอน
ข ดขวยแบคทชเรชย Streptococcus agalactiae ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
สตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (องคยก ารมหาชน)
ปป 2553-2554 การศศก ษาคอณลลก ษณะและความหลากหลายของ Complementary DNA ของยชน Immunoglobulin M heavy chain ของปลานวล …(Oreochromis
niloticus) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการการออด มศศก ษา
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ปป 2553-2558 การพลฒนาเทคโนโลยชชว
ช ภาพทางการเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย และการจลด การความเสชย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตย จากการเพาะเลชย
ย ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล ภายใตขโครงการความรนวมมชอระหวนางไทย-ญชป
ช น
ปอ (NRCT-JSPS)
ปป 2554
การโคลนและแสดงออกเอนไซมยไ ซลาเนสทชพ
ช บในปลานวล ในแบคทชเรชย Escherichia coli และ ยชส ตย Pichia pastoris ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556 การคลด เลชอก RNA aptamer เพชอ
ช ยลบยลงย การตวด เชชอ
ย ไวรลส หลวเหลชอง และพลฒนาววธก
ช ารตรวจสอบไวรลส หลวเหลชอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2555

การศศก ษาคนาบนงชชค
ย วามเครชยดในปลานวล (Oreochromis niloticus Linn.) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2555-2558 การผลวต เปปไทดยทอ
ช อกฤทธวย
ธ บ
ล ยลงย การทตางานของเอนไซมยทางการแพทยยและการเกษตรจากสมอนไพรบางชนวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2554-2556 การพลฒนาการแสดงออกโปรตชนในสาหรนายเพชอ
ช ใชขเปปนตลวขนสนงโปรตชนเพชอ
ช ควบคอมโรคในกองข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอน
สนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2555-2557 การจตาแนก ผลวต และพลฒนาโปรตชนเลคตวนจากปลานวล เพชอ
ช ใชขใ นการปปองกลนการตวด
รลบทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

โรค Streptococcosis ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข

ปป 2555-2560 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation in Thailand ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากJIRCAS
ปป 2555-2560 การพลฒนาเทคโนโลยชก ารเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย เพชอ
ช ความมลน
ช คงและความปลอดภลยทางอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากSATREPS Program,
JICA และ JST
ปป 2556-2557 การพลฒนาเทคโนโลยชชว
ช ภาพทางการเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย และการจลด การความเสชย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตย จากการเพาะเลชย
ย ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล ภายใตขโครงการความรนวมมชอระหวนางไทย-ญชป
ช น
ปอ (NRCT-JSPS)
ปป 2556-2558 การคขนหาแอปตาเมอรยยบ
ล ยลงย HIV-1 รชเววร ส
ย ทรานครวปเทสทชก
ช ลายพลนธอย เพชอ
ช เปปนยายลบยลงย ไวรลส ตลวใหมน และการตรวจจลบการกลายพลนธอย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2556-2559 การศศก ษายชนควบคอมความรอนแรงของแบคทชเรชยกนอโรคชนวด Streptococcus agalactiae ทชแ
ช ยกจากฟารยมเลชย
ย งปลานวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558 การจตาแนกยชโนไทปปของแบคทชเรชย Streptococcus agalactiae ในประเทศไทย เพชอ
ช การพลฒนาวลคซชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากคณะววทยา
ศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556-2558 การพลฒนาการแสดงออกโปรตชนในสาหรนายเพชอ
ช ใชขเปปนตลวขนสนงโปรตชนเพชอ
ช ควบคอมโรค
งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2557-2559

ในกองข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก

การพลฒนาโปรตชนเพชอ
ช ควบคอมโรคไวรลส ของกองข ทะเลจากสาหรนายดขวยววธรช ค
ช อมบวแนนทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2556-2557 การพลฒนาเทคโนโลยชชว
ช ภาพทางการเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย และการจลด การความเสชย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตย จากการเพาะเลชย
ย ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2560

การคขนหาแอปตาเมอรยยบ
ล ยลงย ไทโรซชนไคเนส ของ EGFR เพชอ
ช เปปนยายลบยลงย มะเรรง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560
มก.

การเพวม
ช ศลก ยภาพการขนสนง shRNA ดขวยเปปไทดย เพชอ
ช ใชขใ นการปปองกลนโรคตลวแดงดวงขาวในกองข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล

ปป 2558-2560 ลลก ษณะจตาเพาะทางจชโนมและชชวเคมชของยชน GST (กลมทาไทโอนเอสทรานสยเฟอเรส) เพชอ
ช พลฒนาเปปนเครชอ
ช งหมายชชวภาพสตาหรลบออต สาหกรรมจระเขข (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558 การพลฒนาเทคโนโลยชชว
ช ภาพทางการเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย และการจลด การความเสชย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตย จากการเพาะเลชย
ย ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2558-2559 การพลฒนาเทคโนโลยชก ารเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย เพชอ
ช ความมลน
ช คงและความปลอดภลยทางอาหาร (เทคโนโลยชก ารจลด การสอขภาพเพชอ
ช การปปองกลนโรคในการ
เพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย ) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากJICA-JST (SATREPS program)
ปป 2558-2559 การพลฒนาเทคโนโลยชชว
ช ภาพทางการเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย และการจลด การความเสชย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตย จากการเพาะเลชย
ย ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2558-2560 การพลฒนาเทคโนโลยชก ารเพาะเลชย
ย งสลต วยนาตย เพชอ
ช ความมลน
ช คงและความปลอดภลยดขานอาหารสตาหรลบอนาคต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากJICA-JST
(SATREPS Program)
ปป 2558-2561 การจตาแนกสายพลนธยย
ธ โช นไทปปของแบคทชเรชย Vibrio vulnificus ในปลากะรลงเสชอเพชอ
ช การพลฒนาวลคซชนชนวด เชชอ
ย ตายและดชเอรนเอวลคซชน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559
ววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
ววจย
ล มก.

ลลก ษณะทางโมเลกอล และระดลบการแสดงออกของไมโครอารยเอรนเอทชเช กชย
ช วขของกลบระบบภมมค
ว ม
ขอ กลนในปลานวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน
การพลฒนาวลคซชนจตาเพาะตนอโรค Streptococcosis ในปลานวล ดขวยเทคนวค Reverse vaccinology ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2559-2561 การศศก ษาซชครชโตมในสาหรนาย Chlamydomonas reinhardtii และการสรขางสาหรนายทชผ
ช ลวต โปรตชน VP28 ภายนอกเซลลยส าต หรลบการปปองกลนโรค
ไวรลส ตลวแดงจอด ขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
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การเพวม
ช ศลก ยภาพการผลวต วลคซชนโรคแบคทชเรชยในปลานวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2560
เครชอ
ช งหมายดชเอรนเอสตาหรลบบนงชชจ
ย ระเขขส ยาม (จระเขขนาตย เครม และลมก ผสม) และการทตาฐานขขอมมล DNA profile ของจระเขขทเช พาะเลชย
ย งในฟารยม ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 การศศก ษาความผวด ปกตวของจระเขขส ยามดขวยววธก
ช ารเปรชยบเทชยบพลนธอก รรมในระดลบจชโนม ทรานสยครวปโตม และการพลฒนาเครชอ
ช งหมายชชวภาพของ
จระเขขใ นโรงเพาะฟปก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2560-2563 การพลฒนาววธก
ช ารใหขวค
ล ซชนทางการกวนเพชอ
ช ปปองกลนโรคสเตรปโตคอคโคซวส ในปลานวล ดขวยการใชขส าหรนายปรลบปรองพลนธอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2560
ชอด ตรวจสอบไนโตรฟมแรนชนวด AOZ ในสลต วยนาตย ดขวยเทคนวคแอปตาเมอรยโดยใชขอนอภาคทอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากInnovation Hubs เพชอ
ช
สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2561-2563 การพลฒนาตขนแบบระดลบหของปฏวบต
ล ก
ว ารของชอด ทดสอบโรคภมมแ
ว พขทางผววหนลงแบบสะกวด จากอาหารทะเลกลนม
ธ กขงธ กลงย และปม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2561

การพลฒนาววธก
ช ารแปลงเพศปลานวล โดยใชขตว
ล ยลบยลงย เอนไซมย aromatase ชนวด ไมนใ ชนส เตชยรอยดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2561
การสรขางแผนทชโช ครโมโซมของปลา jade perch (Scortum barcoo) ดขวยลตาดลบชอด ซยาต และยชนบางตตาแหนนงจากเทคนวค fluorescence in situ
hybridization และ next generation sequencing และการหาความแตกตนางทางพลนธอก รรมระหวนางเพศเพชอ
ช การการพลฒนาและจลด การเพาะเลชย
ย งปลาอยนางยลงช ยชน ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562 การพลฒนาววธก
ช ารใหขวค
ล ซชนทางการกวนเพชอ
ช ปปองกลนโรคสเตรปโตคอคโคซวส ในปลานวล ดขวยการใชขส าหรนายปรลบปรองพลนธอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562
ววจย
ล มก.

การใชขนาตย นศงช ปลาทมนาน เพชอ
ช ผลวต เปปไทดยทม
ช ค
ช วามสามารถในการตขานอนอมล
ม อวส ระและการลดความดลนเลชอด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2562

การพลฒนาระบบนตาสนงนาโนวลคซชนควบคอมโรคในปลานวล ดขวยแรนด น
ว ขาวขนาดนาโน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2562

สารทชม
ช ส
ช มบลตเว ชวงฟปงกยชน
ชล จากผลพลอยไดขก ารแปรรมปสลต วยนาตย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564

การพลฒนาการผลวต หของสมอด นาโนบอดชชนวด ScFV จากหนมเพชอ
ช ทดแทนการใชขส ต
ล วยทดลอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 การพลฒนานวลต กรรมการผลวต แอนตวบอดชด ว
ข ยเทคโนโลยชก ารแสดงโปรตชนบนผววฟาจ
และระบบอวมมมนในจระเขขส ยามเพชอ
ช ทดแทนการใชขส ต
ล วย
ทดลองเพชอ
ช การพลฒนาอยนาง มลงช คลงช มลน
ช คง และยลงช ยชนตามแนวนโยบายไทยแลนดย 4.0 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564 การสรขาง single domain antibody (sdAbs) - phage display library เพชอ
ช การพลฒนาชอด ทดสอบสารตกคขางในสลต วยนาตย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564 นวลต กรรมและพลนธอวศ
ว วกรรมการผลวต หของสมอด แอนตวบอดชชนวด พวเศษทชม
ช ค
ช วามหลากหลายสมงดขวยฟาจดวส เพลยย เพชอ
ช การประยอก ตยใ ชขใ นการพลฒนาชอด
ทดสอบและการรลก ษาโรค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564 พลนธอวศ
ว วกรรมการผลวต หของสมอด แอนตวบอดชชนวด IgNAR ดขวยฟาจดวส เพลยยจาก ปลากระดมก อนอน การใชขนวลต กรรมการเพวม
ช ความหลากหลายของ
แอนตวบอดช
และการพลฒนาชอด ทดสอบและการรลก ษาโรคในสลต วยนาตย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562-2563 การผลวต โมโนโคลนอลแอนตวบอดชและการพลฒนาววธก
ช ารทางอวมมมโนววทยาเพชอ
ช ใชขต รวจววนจ
ว ฉลยเชชอ
ย แบคทชเรชย Streptococcus agalactiae ในปลานวล (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2562-2564 การพลฒนาตขนแบบระดลบหของปฏวบต
ล ก
ว ารของชอด ทดสอบโรคภมมแ
ว พขทางผววหนลงแบบสะกวด จากอาหารทะเลกลนม
ธ หอย หมศก และปลา ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2562-2564 กวจกรรมจาเพาะของเอนไซมยและการแสดงออกของยชนยนอยอาหารของปลาตะกรลบ [Scatophagus argus (Linneaus, 1766)] วลยอนอน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากงบประมาณแผนนดวน กรมประมง
ปป 2563

เงวนออด หนอนโครงการศมนยยนวลต กรรมวลคซชนและชชวภลณฑยใ นสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Ho Thi Truong Thy, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, กรทวพ ยย กลนนวก ารย, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Identification
and characterization of potential probiotic Bacillus spp. for application in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus [Sauvage, 1878])", Journal of
Fisheries and Environment 41 (2) (2017) 20-36
ระดลบนานาชาตว
- Sasimanas Unajak, "The ribophorin I from Penaeus monodon shrimp: cDNA cloning, expression andphylogenetic analysis", Comparative
Biochemistry and Physiology, Part B 150 (2008) 331-337
- Sasimanas Unajak, "A virulent isolate of yellow head nidovirus contains a deformed envelope glycoprotein gp116", Virology Journal 384 (2009)
192-200
- Sasimanas Unajak, Meesawat, P., Anyamaneeratch, K., Anuwareepong, D., Kornsorn Srikulnath, Kiattawee Choowongkomon, "Identification of
species (meat and blood samples)using nested-PCR analysis of mitochondrial DNA", African Journal of Biotechnology 10 (29) (2011) 5670-5676
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- Takashi Aoki, Han-Ching Wang, Sasimanas Unajak, Mudjekeewis D. Santos, Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono, "Microarray Analyses of Shrimp
Immune Responses", Marine Biotechnology 2011 (13) (2011) 629-638
- PANADDA JERMSRI, ARUNYA JIRAVIRIYAKUL, Sasimanas Unajak, SARAWUT KUMPHUNE, "EFFECTS OF AQUILARIA CRASSNA CRUDE
EXTRACT ON SIMULATED ISCHEMIA INDUCED CARDIAC CELL DEATH", International Journal of Pharma and Bio Sciences 3 (3) (2012) 604-613
- Sasimanas Unajak, Meesawat, P., Paemanee, A., Nontawith Areechon, Arunee Engkagul, Uthaiwan Kovitvadhi, Kovitvadhi, S.,
Rungruangsak-Torrissen, K., Kiattawee Choowongkomon, "Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from
intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Food Chemistry 134 (3) (2012) 1533-1541
- วรรษวด า พมช
น ย
ล , Kiattawee Choowongkomon, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Characterization and expression
analysis of the transferrin gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its upregulation in response to Streptococcus agalactiaeinfection", Fish
Physiol Biochem 2014 (40) (2014) 1473-1485
- Hidehiro Kondo, Sasiwipa Tinwongger, Porranee Proespraiwong, Rapeepat Mavichak, Sasimanas Unajak, Reiko Nozaki, Ikuo Hirono, "Draft
Genome Sequences of Six Strains of Vibrio parahaemolyticus Isolated from Early Mortality Syndrome/Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease
Shrimp in Thailand", Genome Announcements 2 (2) (2014)
- Sasimanas Unajak, Suradet Aroonluke, Amornrat Promboon, "An active recombinant cocoonase from the silkworm Bombyx mori: bleaching,
degumming and sericin degrading activities.", J. Sci. Food Agric. 95 (6) (2014) 1179-1189
- Tinwongger, Sasiwipa, Proespraiwong, Porranee, Thawonsuwan, Jumroensri, Sriwanayos, Preeyanan, Kongkumnerd, Janejit, Chaweepack,
Tidaporn, Mavichak, Rapeepat, Sasimanas Unajak, Nozaki, Reiko, Kondo, Hidehiro, Hirono, Ikuo, "Development of PCR Diagnosis for Shrimp Acute
Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Strain of Vibrio parahaemolyticus", FISH PATHOLOGY 49 (4) (2014) 159-164
- Sasimanas Unajak, Orathai Sawatdichaikul, นภลทร สองทวช, ศวร ล
ว ก
ล ษณย รลต นาบรรยง, อลญชลช ทรรศนาขจร, Nontawith Areechon, Hirono I, Kondo H,
pongsak khunrae, Rattanarojpong T, Kiattawee Choowongkomon, "Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow
head virus.", J Mol Model. 20 (3) (2014) 2116
- Sasimanas Unajak, ณลฐด
ว า พลมณช, ณภลทร สองทวช, Kornsorn Srikulnath, Prapansak Srisapoome, อสมา เกชยรตวอรนามกอล , Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono,
Nontawith Areechon, "Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia(Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infection",
Molecular Immunology 68 (2) (2015) 585-596
- Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, "Diversity analysis of the immunoglobulin M heavy chain gene in Nile tilapia, Oreochromis niloticus
(Linnaeus).", African Journal of Biotechnology 14 (29) (2015) 2282-2299
- Nontawith Areechon, Korntip Kannika, Ikuo Hirono, Hidehiro Kondo, Sasimanas Unajak, "Draft Genome Sequences of Streptococcus agalactiae
Serotype Ia and III Isolates from Tilapia Farms in Thailand", Genome Announcements 4 (2) (2016)
- Aoki, T, Watanabe, U, Takeyama, H, Hattori, M, Suda, W, Hikima, J, Sakai, M, Sasimanas Unajak, Rapeepat, M, "Relationship between intestinal
flora and cytokine gene expression in intestine of tilapia administered with probiotics", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY 53 (2016) 119-120
- Sujiwattanarat, P, Pongsanarakul, P, Temsiripong, Y, Temsiripong, T, Thawornkuno, C, Uno, Y, Sasimanas Unajak, Matsuda, Y, Kiattawee
Choowongkomon, Kornsorn Srikulnath, "Molecular cloning and characterization of Siamese crocodile (Crocodylus siamertsis) Copper, zinc
superoxide dismutase (CSI-Cu,Zn-SOD) gene", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE
PHYSIOLOGY 191 (-) (2016) 187-195
- Aeksiri, N., Chompunuch Warakulwit, Supa Hannongbua, Sasimanas Unajak, Kiattawee Choowongkomon, "Use of Capillary Electrophoresis to
Study the Binding Interaction of Aptamers with Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103 N/Y181C) HIV-1 RT: Studying the Binding Interaction of
Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT with Aptamers by Performing the Capillary Electrophoresis", Applied Biochemistry
and Biotechnology 182 (2) (2017) 546-558
- Ho Thi Truong Thy, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, Ravi Fotedar, Korntip Kannika, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Effects of the
dietary supplementation of mixed probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens 54A, and Bacillus pumilus 47B on growth, innate immunity and stress
responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)", Fish and Shellfish Immunology 60 ("-") (2017) 391-399
- กรทวพ ยย กลนนวก ารย, ดร.ดวงใจ พวส ท
อ ธวธ
ธ าราชลย, Prapansak Srisapoome, รศ. สพ.ญ. ดร. เจนนอช วนองธวลชชลย, Assoc. Prof. Dr. Hidehiro Kondo, Professor Dr.
Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Molecular serotyping, virulence gene profiling and pathogenicity of Streptococcus agalactiae
isolated from tilapia farms in Thailand by multiplex PCR", Journal of Applied Microbiology 122 (6) (2017) 1497-1507
- Sorravis Lapbenjakul, Watcharaporn Thapana, Panupon Twilprawat, Narongrit Muangmai, Mr.Thiti Kanchanaketu, Yosapong Temsiripong,
Sasimanas Unajak, Surin Peyachoknakul, Kornsorn Srikulnath, "High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater
crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand", PLOS ONE 12 (9) (2017)
- 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
- Tepparin, S., Sasimanas Unajak, Hirono, I., Kondo, H., Nontawith Areechon, "Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by
montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)", Journal of Fisheries and Environment 42 (3) (2018) 26-38
- Pattanapon Kayansamruaj, Chayanit Soontara, Sasimanas Unajak, Ha Thanh Dong, ชาญณรงคย รอดคตา, Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono, Nontawith
Areechon, "Comparative genomics inferred two distinct populations of piscine pathogenic Streptococcus agalactiae, serotype Ia ST7 and serotype III
ST283, in Thailand and Vietnam", Genomics 111 (6) (2019) 1657-1667
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- นายสรอรรถ อตาพลน, Sasimanas Unajak, Cheewarat Printrakoon, Nontawith Areechon, "Feeding-regimen of ?-glucan to enhance innate immunity and
disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare", Fish and Shellfish
Immunology 87 (-) (2019) 120-128
- Amphan, S., Sasimanas Unajak, Cheewarat Printrakoon, Nontawith Areechon, "Feeding-regimen of ฮฒ-glucan to enhance innate immunity and
disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare", Fish and Shellfish
Immunology 87 (-) (2019) 120-128
- Amphan, S, Sasimanas Unajak, Cheewarat Printrakoon, Nontawith Areechon, "Feeding-regimen of beta-glucan to enhance innate immunity and
disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnare", FISH & SHELLFISH
IMMUNOLOGY 87 (2019) 120-128
- Nutnicha Sookchaiporn, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia
Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteria", Fisheries Science 86 (2) (2020) 353-365
- Pattanapon Kayansamruaj, Nontawith Areechon, Sasimanas Unajak, "Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the
sustainability of SE Asia aquaculture", Fish & shellfish immunology 103 (-) (2020) 73-87
- Kiataramgul, A, Maneenin, S, Purton, S, Nontawith Areechon, Hirono, I, Brocklehurst, TW, Sasimanas Unajak, "An oral delivery system for
controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgae", AQUACULTURE 521 (2020)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sasimanas Unajak, Kiattawee Choowongkomon, Jutamas SUNTHORNCHOT, Piyachat MEESAWAT, Anussorn WISESSING, Sirigade RUEKIT,
"Development of radiation feed for commercial product and isolation of trypsin and chymotrypsin isoform from Nile tilapia intestine, Oreochromis
niloticus", JSPS-NRCT JOINT SEMINAR (2009)
- Suradet Aroonluke, Sasimanas Unajak, Amornrat Promboon, "Characterization of Cocoonase from Bombyx mori and its Expression in Bacterial
Expression System", ASEAN Sericulture Conference 2010 (2010)
- กลญญาณลฐ เศรษฐรลก ษา, อลจฉรา แพมณช, Printip Wongthai, จลนทวมา จเรสวทธวก ล
อ ชลย, Kiattawee Choowongkomon, สวทธวร ก
ล ษย รอยตระกมล , Sasimanas Unajak,
"Identification of differentially expressed proteins in Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) infected with Staphylococcus aureus, Aeromonas
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- Watcharaporn Thapana, Surin Peyachoknakul, Sasimanas Unajak, Kiattawee Choowongkomon, Charin Thawornkuno, Yosapong Temsiripong,
Yoichi Matsuda, Kornsorn Srikulnath, "Gene Expression of Peroxiredoxin in Crocodylus siamensis", The First East Regional Meeting of the
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analysis of YLSNF1 gene deletion mutant of Yarrowia lipolytica on hydrophobic substrate media", The 6th International Conference on Biochemistry
and Molecular Biology (BMB2018) (2018)
อนอส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนอส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2557 เรชอ
ช ง "สมต รอาหารสตาหรลบเลชย
ย งปลานวล " จาก สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว และมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ช รตค
ว ณ
อ /เชวด ชมเ ก ย
ช รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- รางวลล ประเภทบอคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- บอคลากรทชส
ช รขางชชอ
ช เสชยงหรชอไดขร บ
ล รางวลล จากองคยก รภายนอก ประจตาปป 2560 จาก คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- การเขชยนขขอเสนอโครงการนวลต กรรมสายออด มศศก ษา ประจตาปป 2559 ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "สาหรนายลมก ผสมเพชอ
ช ควบคอมโรคไวรลส ตลวแดงจอด ขาวในกองข " จาก สตานลห
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
- ผลงานนวลต กรรมสายออด มศศก ษา รางวลล ระดลบ ดชมาก ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "สาหรนายลมก ผสมเพชอ
ช ควบคอมโรคไวรลส ตลวแดงจอด ขาวในกองข " จาก สตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
- รางวลล ชมเชย การนตาเสนอผลงานววจย
ล โครงการววจย
ล ทอนออด หนอนววจย
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "Development of Protein Expression in
Algae as a Delivery System for the Control of White Spot Syndrome Virus" จาก สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- Grand Winner for TECH PLANTER DEMO DAY in THAILAND ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "Development of practical vaccine formulation for control
streptococcosis disease" จาก Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญชป
ช น
ปอ
- JT Award ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease" จาก Leave a Nest Co., Ltd. จาก
ประเทศญชป
ช น
ปอ
- นวส ต
ว ทชส
ช รขางชชอ
ช เสชยง หรชอไดขร บ
ล รางวลล จากองคยก รภายนอก ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "สาหรนายลมก ผสมเพชอ
ช ควบคอมโรคไวรลส ตลวแดงจอด ขาวในกองข " จาก คณะววทยาศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- ผลงานนวลต กรรมการววจย
ล ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "สาหรนายลมก ผสมเพชอ
ช ควบคอมโรคไวรลส ตลวแดงจอด ขาวในกองข " จาก คณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล รองชนะเลวศ อลนดลบ 1 ในโครงการ "รางวลล นลก ควด สวงช ประดวษฐยรน
นอ ใหมน" ประจตาปป 2561 ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "ชอด ตรวจสอบไนโตรฟมแรนในสลต วยนาตย " จาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
- Best poster award ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Virtual screening for potential inhibitors against yellow head virus (YHV)" จาก Tokyo University of Marine
Science and Technology

ผลงานววจย
ล นชเย ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2551 - 2 ตอล าคม 2563

พวมพยครลงย ลนาสอด เมชอ
ช 2/10/63

หนขา 7 จาก 7

