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โรคและภภมคว มค กสนของสสตวยนานล

โครงการววจยบ
ปป 2547

มาตรฐานการใชคจลค นว ทรรยโย ปรไบโอตวกในการเลรยล งกคงค กคลาดนา ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว

ปป 2548

โครงการยหอย การใชคจลค นว ทรรยโย ปรไปโอตวกทรผท าห นการฉายรสงสรกบส การเลรยล งกคงค กคลาดนา ( หสวหนคาโครงการยหอย ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานปรมาณภเพพอท สสนตว

ปป 2548

ประสวทธวภาพของสารสกสดใบหภกวางเพพอท ควบคคมเชพอล แบคทรเรรยในปลากสด ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสถาบสนววจยส และพสฒนาแหหงมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย

ปป 2546-2548 ปรสวตในลภกปลาบบกและปลาบบก ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานกองทคนสนสบสนคนการววจยส
ปป 2547-2550 การใชคของเหลพอจากอคตสาหกรรมและวสสดคพนลพ บคานเปปนอาหารสสตวยนานล ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2547-2550 การใชคพชพ ผลเกษตรกรรมคคณภาพตทาน และวสชพพชเปปนอาหารสสตวยนานล ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2548-2549 การพสฒนาการผลวตสารสกสดบรตาค -กลภแคนจากยรสตยเพพอท กระตคนค ภภมคว มค กสนของกคงค (ทคนทนาการววจยส ภายใตคแผนงานววจยส แบบบภรณาการทางดคานยาเคมรภณ
ส ฑย และวสสดค
อคปกรณยทางการแพทยย) ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว
ปป 2549

การใชค Bacillus spp. เพพอท ยสบยสงล เชพอล แบคทรเรรยกหอโรคในกคงค กคลาดนา ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2549

การถหายทอดเทคโนโลยรการเพาะเลรยล งปลานวลแปลงเพศ ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2549

การศบกษาระบบภภมคว มค กสนของกคงค กคามกรามและยรนทรคท วบคคม ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2550
การใชคขมวนล ชสนรหวมกสบฟฟาทลายโจรในอาหารปลาดคกลภกผสมตหอการเตวบโต
การจสบกวนเชพอล โรค และสรในเนพอล ปลา ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2550

การศบกษาการตวดเชพอล Streptococcus ในปลานวลและการพสฒนาวสคซรนเพพอท การปฟองกสนโรค ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2550

ความหลากชนวดและการแพรหกระจายของปรสวต และจคลนว ทรรยจย ากปลาทะเลในจสงหวสดชลบครร ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2548-2550 การพสฒนาการผลวตสารสกสดบรตาค -กลภแคนจากยรสตยเพพอท กระตคนค ภภมคว มค กสนของกคงค (ภายใตคแผนงานววจยส แบบบภรณาการดคานยาและเคมรภณ
ส ฑย) ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดค
รสบทคนจากสนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว
ปป 2550

การใชคสารสกสดเบตคากลภแคนจากยรสตยในการกระตคนค ภภมคว มค กสนของกคงค ขาวแวนนาไม ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว

ปป 2548-2551 การใชคสารสกสดจากขมวนล ชสนกสบกคงค ขาว (Litopenaeus vannamei) ( หสวหนคาโครงการยหอย ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2548-2551 การววจยส และพสฒนาสมคนไพรขมวนล ชสนแบบครบวงจรเพพอท สภอห ตค สาหกรรม ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2551

การใชคสารยภจนร อลเปปนยาสลบสนาหรสบสสตวยนานล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานกองทคนสนสบสนคนการววจยส

ปป 2551

การใชคสารยภจนร อลสสงเคราะหยเปปนยาสลบสสตวยนานล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2551

การแพรหกระจายของปรสวตทรพท บในปลานลาน จพดจากอหางเกกบนลาน บางพระ จสงหวสดชลบครร ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2552
การศบกษาคคณลสกษณะของ Complemetary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยรน Bactericidal Permeability-Increasing Protein (BPI) ในปลานวล
(Oreochromis niloticus) ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2552
การศบกษาโครงสรคาง Complementary DNA ของยรน Major Histocompatibility Complex Class I alpha และการตคานทานตหอโรค Streptococcosis ใน
ปลานวล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2551-2552 การใชคสารยภจนร อลเปปนยาสลบสนาหรสบสสตวยนานล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานกองทคนสนสบสนคนการววจยส
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ปป 2553-2554 การแยกและศบกษาหนคาทรขท องเลคตวนในปลานวลทรพท บหลสงจากกระตคนค ดควยแบคทรเรรย Streptococcus agalactiae ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงาน
พสฒนาการววจยส การเกษตร (องคยการมหาชน)
ปป 2553-2555 การพสฒนาวสคซรนในการปฟองกสนเชพอล Flavobacterium columnare และการตอบสนองยรนทรเท กรยท วของกสบภภมคว มค กสนในปลานวล (Oreochromis niloticus) ( ผภค
รหวมโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานคณะกรรมการการอคดมศบกษา
ปป 2553

การถหายทอดเทคโนโลยรการปฟองกสนและการควบคคมโรคในการเลรยล งปลานวล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2553
การศบกษาคคณสมบสตขว องสารตคานแบคทรเรรยจากเชพอล Bacillus sp.และการประยคกตยใชคในปลานวล (Oreochromis niloticus Linn.) ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคน
จากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2553
การศบกษาโครงสรคางทางอณภวทว ยาของ Complementary DNA (cDNA) และการตอบสนองทางภภมคว มค กสนของยรน Anti-lipopolysaccharide factor ในกคงค กคาม
กราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2554
การศบกษาโครงสรคางอณภวทว ยาของ Complementary DNAs (cDNAs) และการแสดงออกของยรน Caspase-3 และ Granzyme ในปลานวล ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดค
รสบทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2554-2556 การคสดเลพอก RNA aptamer เพพอท ยสบยสงล การตวดเชพอล ไวรสสหสวเหลพอง และพสฒนาววธกร ารตรวจสอบไวรสสหสวเหลพอง ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส
มก.
ปป 2553-2558 การพสฒนาเทคโนโลยรชวร ภาพทางการเพาะเลรยล งสสตวยนานล และการจสดการความเสรยท งของผลวตภสณฑยสตส วยนานล จากการเพาะเลรยล ง ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคด
หนคนววจยส ภายใตคโครงการความรหวมมพอระหวหางไทย-ญรปท นปค (NRCT-JSPS)
ปป 2555
แหหงชาตว

โครงการขคอมภลเพพอท จสดทนาแนวทางการปฏวบตส ตว ามมาตรฐาน GAP ฟารยมเลรยล งกคงค ทะเล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานมาตรฐานสวนคคาเกษตรและอาหาร

ปป 2555-2556 การววจยส เชวงสสงเคราะหยเกรยท วกสบมาตรฐานการผลวตสวนคคาปลานวลตลอดหหวงโซหเพพอท สนสบสนคนการขสบเคลพอท นยคทธศาสตรยความปลอดภสยอาหาร ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดค
รสบทคนจากสนานสกงานกองทคนสนสบสนคนการววจยส
ปป 2555-2560 Development of Aquaculture Technology for Food Security and Food Safety for the Next Generation in Thailand ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคน
จากJIRCAS
ปป 2555-2560 การพสฒนาเทคโนโลยรการเพาะเลรยล งสสตวยนานล เพพอท ความมสนท คงและความปลอดภสยทางอาหาร ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากSATREPS Program, JICA และ
JST
ปป 2555

การศบกษาคหาบหงชรคล วามเครรยดในปลานวล (Oreochromis niloticus Linn.) ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2555
บทบาทของววตามวนซรตอห การตอบสนองทางภภมคว มค กสนแบบไมหจาน เพาะเจาะจงและแบบจนาเพาะเจาะจงของปลานวล (Oreochromis niloticus, Linn.) ( หสวหนคา
โครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2556-2559 การศบกษายรนควบคคมความรคนแรงของแบคทรเรรยกหอโรคชนวด Streptococcus agalactiae ทรแท ยกจากฟารยมเลรยล งปลานวล ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคด
หนคนววจยส มก.
ปป 2556-2557 การพสฒนาเทคโนโลยรชวร ภาพทางการเพาะเลรยล งสสตวยนานล และการจสดการความเสรยท งของผลวตภสณฑยสตส วยนานล จากการเพาะเลรยล ง ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคน
อคดหนคนววจยส ภายใตคโครงการความรหวมมพอระหวหางไทย-ญรปท นปค (NRCT-JSPS)
ปป 2556-2557 การพสฒนาเทคโนโลยรชวร ภาพทางการเพาะเลรยล งสสตวยนานล และการจสดการความเสรยท งของผลวตภสณฑยสตส วยนานล จากการเพาะเลรยล ง ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจาก
สนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว
ปป 2557
โครงการศบกษาขคอมภลแนวทางในการบสงคสบใชคมาตรฐาน GAP ฟารยมเลรยล งกคงค ทะเล (มกษ 7401) ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานมาตรฐานสวนคคาเกษตร
และอาหารแหหงชาตว (มกอช.)
ปป 2557
การศบกษาชนวดของเชพอล โรคทรเท ปปนสาเหตคของการตายของปลานวล (Oreochromis niloticus) ในระยะตหางๆ ในสภาวะปปจจคบนส ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคน
อคดหนคนววจยส มก.
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ปป 2557-2559 การพสฒนาโปรตรนเพพอท ควบคคมโรคไวรสสของกคงค ทะเลจากสาหรหายดควยววธรร คร อมบวแนนทย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2557-2558 การพสฒนาเทคโนโลยรชวร ภาพทางการเพาะเลรยล งสสตวยนานล และการจสดการความเสรยท งของผลวตภสณฑยสตส วยนานล จากการเพาะเลรยล ง ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจาก
สนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว (วช.)
ปป 2558-2559 การพสฒนาเทคโนโลยรการเพาะเลรยล งสสตวยนานล เพพอท ความมสนท คงและความปลอดภสยทางอาหาร (เทคโนโลยรการจสดการสคขภาพเพพอท การปฟองกสนโรคในการเพาะเลรยล ง
สสตวยนานล ) ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากJICA-JST (SATREPS program)
ปป 2558-2559 การววเคราะหยหลสกการและการสสงเคราะหยความรภจค ากปราชญยปลานวลเพพอท การพสฒนาการเพาะเลรยล งปลานวลแบบยสงท ยพน ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสก
งานกองทคนสนสบสนคนการววจยส
ปป 2558-2560 การพสฒนาเทคโนโลยรการเพาะเลรยล งสสตวยนานล เพพอท ความมสนท คงและความปลอดภสยดคานอาหารสนาหรสบอนาคต ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากJICA-JST
(SATREPS Program)
ปป 2558-2561 การจนาแนกสายพสนธยร
ธย โนไทปปของแบคทรเรรย Vibrio vulnificus ในปลากะรสงเสพอเพพอท การพสฒนาวสคซรนชนวดเชพอล ตายและดรเอกนเอวสคซรน ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคน
จากสนานสกงานพสฒนาการววจยส การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การพสฒนาเทคโนโลยรชวร ภาพทางการเพาะเลรยล งสสตวยนานล และการจสดการความเสรยท งของผลวตภสณฑยสตส วยนานล จากการเพาะเลรยล ง ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจาก
สนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว (วช.)
ปป 2559

การประเมวนผลกระทบสวงท แวดลคอมของการเลรยล งปลานวลกระชสงในบหอดวน ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2559-2561 การพสฒนาวสคซรนจนาเพาะตหอโรค Streptococcosis ในปลานวลดควยเทคนวค Reverse vaccinology ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2560
การศบกษาความหลากหลายทางพสนธคกรรมเชพอล สเตรปโตคอคคสสอกาแลคตวเอคสายพสนธคกย อห โรคในปลานวลและปลานวลแดงทรพท บในประเทศไทย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส
ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2560
ผลของโปรตรน CC chemokine ตหอระบบภภมคว มค กสนและการตคานทานโรค Streptococcosis ในปลานวล (Oreochromis niloticus) ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคน
จากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2560-2563 การพสฒนาววธกร ารใหควคส ซรนทางการกวนเพพอท ปฟองกสนโรคสเตรปโตคอคโคซวสในปลานวลดควยการใชคสาหรหายปรสบปรคงพสนธคย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคน
ววจยส มก.
ปป 2561

การพสฒนาววธกร ารแปลงเพศปลานวล โดยใชคตวส ยสบยสงล เอนไซมย aromatase ชนวดไมหใชหสเตรยรอยดย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2560-2562 การพสฒนาววธกร ารใหควคส ซรนทางการกวนเพพอท ปฟองกสนโรคสเตรปโตคอคโคซวสในปลานวลดควยการใชคสาหรหายปรสบปรคงพสนธคย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคน
ววจยส มก.
ปป 2562

การพสฒนาระบบนนาสหงนาโนวสคซรนควบคคมโรคในปลานวลดควยแรหดนว ขาวขนาดนาโน ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2562
การสรคาง single domain antibody (sdAbs) - phage display library เพพอท การพสฒนาชคดทดสอบสารตกคคางในสสตวยนานล ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคด
หนคนววจยส มก.
ปป 2562
นวสตกรรมและพสนธควศว วกรรมการผลวตหคองสมคดแอนตวบอดรชนวดพวเศษทรมท คร วามหลากหลายสภงดควยฟาจดวสเพลยย เพพอท การประยคกตยใชคในการพสฒนาชคดทดสอบและการ
รสกษาโรค ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2562
พสนธควศว วกรรมการผลวตหคองสมคดแอนตวบอดรชนวด IgNAR ดควยฟาจดวสเพลยยจาก ปลากระดภกอหอน การใชคนวสตกรรมการเพวมท ความหลากหลายของแอนตวบอดร
การพสฒนาชคดทดสอบและการรสกษาโรคในสสตวยนานล ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

และ

ปป 2560-2562 การศบกษารภปแบบและการจสดการแหลหงอาศสยภายในแหลหงนลาน เขพอท นสวรกว ตว เตว พพอท การขยายพสนธคตย ามธรรมชาตวของปลาตะโกก ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากการ
ไฟฟฟาฝปายผลวตแหหงประเทศไทย (กฟผ.)
ปป 2561-2562 การพสฒนาศสกยภาพการผลวตนลาน หมสกจากพพชเพพอท การเลรยล งปลาชหอนตามภภมปว ญ
ป ญาเกษตรกร ( หสวหนคาโครงการ ) ไดครบส ทคนจากสถาบสนววจยส ววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยรแหหงประเทศไทย (วว.)
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ปป 2562-2563 การผลวตโมโนโคลนอลแอนตวบอดรและการพสฒนาววธกร ารทางอวมมภโนววทยาเพพอท ใชคตรวจววนจว ฉสยเชพอล แบคทรเรรย Streptococcus agalactiae ในปลานวล ( ผภรค วห ม
โครงการ ) ไดครบส ทคนจากสนานสกงานพสฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหหงชาตว (สวทช.)
ปป 2563

เงวนอคดหนคนโครงการศภนยยนวสตกรรมวสคซรนและชรวภสณฑยในสสตวย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

ปป 2564
การพสฒนาวสคซรน ระบบนนาสหงวสคซรน และโปรไบโอตวคสย เพพอท ควบคคมโรคในสสตวยนานล
(Development of delivery system and probiotics for the control of
aquatic animals) ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2564

การววจยส และพสฒนาชรวภสณฑยทางสสตวแพทยย ( ผภรค วห มโครงการ ) ไดครบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดสบชาตว
- สคปราณร พบงท แพง, Kangsadan Boonprab, Suriyan Tunkijjanukij, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Efficientcy of bacteria isolated from fish
ponds on controlling of pathogenic bacteria, Streptococcus agalactiae in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", Agricultural Science Journal (วารสารววทยา
ศาสตรยเกษตร) 38 (6) (2007) 571-580
- Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Ruangvit Yoonpundh, ภาววณร แกควกรภด, "Effects of dietary yeast fermentation on growth performance and
disease resistance of young Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", วารสารมหาววทยาลสยนเรศวร - (ฉบสบพวเศษ) (2012) 34-40
- ภสทรวดร เอรยดเตกม, Yaowapha Waiprib, Pongtep Wilaipun, Nontawith Areechon, Masashi Maita, ผศ.ดร.อนสนตย ทองทา, "Optimization of cultural process
conditions for chitinase production by a soil isolate Streptomyces shandonggensis CTI105 using response surface methodology", Kasetsart University
Fisheries Research Bulletin 40 (3) (2016)
- Ho Thi Truong Thy, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, กรทวพยย กสนนวการย, 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
ระดสบนานาชาตว
- 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
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "The Effect of Peptidoglycan on Immune Response in Black Tiger Shrimp
(Penaeus monodon Fabricius)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 181-187
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "Application of Bacillus spp. Isolated from the Intestine of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon
Fabricius) from Natural Habitat for Control Pathogenic Bacteria in Aquaculture
", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (1) (2007) 125-132
- Truong Thy Ho, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Songsri Mahasawasde, "Identification and Antibiotic Sensitivity Test of the Bacteria
Isolated from Tra Catfish(Pangasianodon hypophthalmus [Sauvage, 1878])Cultured in Pond in Vietnam", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยา
สารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (5) (2008) 54-60
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "A Survey of Parasitic Copepods in Marine Fishes from the Gulf of Thailand, Chon Buri Province
", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (5) (2008) 40-48
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "Parasitic Diversity of Siluriform Fishes in Mekong River, Chiang Rai Province", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (5) (2008) 34-39
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- Bundit Yuangsoi, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Nontawith Areechon, "Validated TLC-Densitometric Analysis for Determination of
Carotenoids in Fancy Carp (Cyprinus carpio) Serum and the Application for Pharmacokinetic Parameter Assessment", Songklanakarin Journal of Science
and Technology 30 (6) (2008) 693-700
- Sita Poonsawat, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Masashi Maita, Makoto Endo, "Polymorphism of Major Histocompatibility Complex
Class I alpha cDNA and Resistance against Streptococcosis of Six Strains of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus)", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (2) (2009) 348-357
- Nattakul Yaemsooksawat, Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Suphol Puntuma-o-pas, Chaweng Thongtuak, "Effect of dietary protein level
on growth and immunity of Litopenaeus vannamei, Boone 1931.", Songklanakarin Journal of Science and Technology 31 (1) (2009) 15-20
- Ponpornpisit, A, Nontawith Areechon, Kono, T, Kitao, Y, Sakai, M, Katagiri, T, Endo, M, "Detection of Mycobacteriosis in guppy, Poecilia reticulata, by
loop-mediated isothermal amplification method", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS 29 (1) (2009) 3-9
- Rungkan Klahan, Nontawith Areechon, Ruangvit Yoonpundh, Arunee Engkagul, "Characterization and Activity of Digestive Enzymes in Different Sizes of
Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (1) (2009) 143-153
- Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Uton Charoendat, Doungdaw Chantasart, "Efficay of eugenol as an anesthetic for Nile tilapia
(Oreochromis niloticus Linn.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 132-140
- Uton Charoendat, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Doungdaw Chantasart, "Efficacy of Synthetic Eugenol as an Anesthetic for Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus Linn.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 120-131
- Yuangsoi, B., Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Pratak Tabthipwon, "The use of natural carotenoids and growth performance, skin
pigmentation, and immune response in fancy carp (Cyprinus carpio)", Journal of Applied Aquaculture 22 (3) (2010) 267-283
- 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)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (5) (2010) 850-858
- Yuangsoi, B., Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Pratak Tabthipwon, "The pigmenting effect of different carotenoids on fancy carp (Cyprinus
carpio)", Aquaculture Nutrition 17 (2) (2011) e306-e316
- 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
- Prapansak Srisapoome, Aung Toe, Nontawith Areechon, "Molecular characterization and immunological response analysis of a novel transferrin-like,
pacifastin heavy chain protein in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)", Fish & Shellfish Immunology 33 (4) (2012)
801-812
- Wannapha Rangsin, Nontawith Areechon, Ruangvit Yoonpundh, "Digestive enzyme activities during larval development of striped catfish,
Pangasianodon hypophhalmus (Sauvage, 1878)", Kasetsart Journal (Natural Science) 046 (2) (2012) 217-228
- Seel-audom, M., Krongpong, L., Futami, K., Gonรงalves, A.T., Katagiri, T., Nontawith Areechon, Endo, M., Maita, M., "Toxicity and absorption of dietary
leucomalachite green in Nile tilapia Oreochromis niloticus", Fisheries Science 79 (1) (2013) 119-127
- Sasimanas Unajak, Orathai Sawatdichaikul, นภสทร สองทวร, ศวรลว กส ษณย รสตนาบรรยง, อสญชลร 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
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- วรรษวดา พภชห ยส , 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
- Chumpol Srithong, Yont Musig, Nontawith Areechon, Wara Taparhudee, "Water quality and growth performance of hybrid catfish (Clarias
macrocephalus X C. gariepinus) comparisons in two type of water recirculating system and a water exchange system", Kasetsart University Fisheries
Research Bulletin 39 (3) (2015) 57-69
- Phongchate Pichitkul, Yont Musig, Prapansak Srisapoome, Wara Taparhudee, Suriyan Tunkijjanukij, Pratak Tabthipwon, Nontawith Areechon,
"Comparative assessment of plasma cortisol and heat shock protein 70 expression as indicators of temperature stress in Nile tilapia (Oreochromis
niloticus)", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 39 (1) (2015) 12-28
- Sasimanas Unajak, ณสฐดว า พลมณร, ณภสทร สองทวร, Kornsorn Srikulnath, Prapansak Srisapoome, อสมา เกรยรตวอรหามกคล, 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
- นางสาวฉสตรศวรนว ทรย นาคหฤทสย, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Molecular characterization, functional analysis, and defense mechanisms
of two CC chemokines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to severely pathogenic bacteria", DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE
IMMUNOLOGY 59 (-) (2016) 207-228
- 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)
- สายใจ แกควอหอน, Nontawith Areechon, Penkhae Wanchaitanawong, "Effects of Pediococcus pentosaceus PKWA-1 and Bacillus subtilis BA04 on growth
performances, immune responses and disease resistance against Aeromonas hydrophila in nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Chiang Mai Journal
of Science 43 (5) (2016) 997-1006
- 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
- กรทวพยย กสนนวการย, ดร.ดวงใจ พวสทค ธวธต าราชสย, Prapansak Srisapoome, รศ. สพ.ญ. ดร. เจนนคช วหองธวสชชสย, 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
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, "Efficacy of viable Bacillus pumilus isolated from farmed fish on immune responses and increased
disease resistance in Nile tilapia(Oreochromis niloticus): Laboratory and on-farm trials", Fish and Shellfish Immunology 67 (-) (2017) 199-210
- 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
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, Ratree Wongpanya, "Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant
river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposure", Fish and Shellfish
Immunology 80 (-) (2018) 357-375
- 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 รอดคนา, 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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- 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
- Kulabtong, S., Idsariya Wudtisin, Nontawith Areechon, Ruangvit Yoonpundh, "Changes in phytoplankton populations within integrated culture systems
of caged nile tilapia with open-pond pacific white shrimp and giant freshwater prawn", International Journal of Agricultural Technology 15 (3) (2019)
425-444
- 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
- นายสรอรรถ อนาพสน, 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
- 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
- Duangjai Pisuttharachai, Warrapong Nalinanon, Nontawith Areechon, "Effects of Dietary Supplementation with Broccoli Sprouts (Brassica oleracea) on
the Hematology and Immunological Responses of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", Journal of Fisheries and Environment 44 (1) (2020) 65-75
- Pattarawit Kerddee, Ha Thanh Dong, Putita Chokmangmeepisarn, Channarong Rodkhum, Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, Jorge
Del-Pozo, Pattanapon Kayansamruaj, "Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased
freshwater-reared barramundi Lates calcarifer", Diseases of Aquatic Organisms 140 (-) (2020) 119-128
- 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)
- 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
- อสณศยา พคมห จสนทรย, สคขวร นว กรอบทอง , สวทธวรกส ษย รอยตระกภล, Orathai Sawatdichaikul, Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono, Nontawith Areechon, Sasimanas Unajak,
"Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Scientific report 10 (1) (2020)
- Piyanut Chirawithayaboon, Nontawith Areechon, Oraporn Meunpol, "Hepatopancreatic antioxidant enzyme activities and disease resistance of Pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed diet supplementedwith garlic (Allium sativum) extract.", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 54 (4)
(2020) 377-386
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดสบชาตว
- Ong-ard Lawhavinit, Win Surachetpong, เบญจมาศ อวนทรศรร, Nontawith Areechon, "Efficiency of chitosan to Vibrio spp. isolated from diseased black tiger
shrimp, Penaeus monodon Fabricius in Thailand", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
- Chatchai Thaitoongchin, Nontawith Areechon, Songsri Mahasawasde, Ruangvit Yoonpundh, สาธวต บคญนคอม, "Role of vitamin C and E on reproduction of
nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus)", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
- Nontawith Areechon, "Antibacterial activity and toxicity of Indian almond (Terminalia catappa) extract in Siamese fighting fish (Betta splendens
Regan)", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
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- เถลวงเกรยรตว สมนบก, Nontawith Areechon, Suntaraporn Limsakul, Songsri Mahasawasde, "Bacterial contamination and decontamination attempt in
artemia cysts", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
- Prapansak Srisapoome, กววน ปคญโญกคล, Ratchanee Hongprayoon, Nontawith Areechon, "Passive immunization of anti-Vibrio harveyi egg yolk
immunoglobulin against luminous disease in black tiger shrimp (Penaeus monodon)", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
- Nontawith Areechon, Suriyan Tunkijjanukij, Suntaraporn Limsakul, พชรวดร เลาหะมงคลรสกษย, "Application of vitamin C as immunostimulant in black tiger
shrimp (Penaeus monodon Fabricius)", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
- Niti Chuchird, Likhit Chuchit, Nontawith Areechon, "Application of microorganism as probiotic in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius)
culture", การประชคมววชาการ ครสงล ทร4ท 4 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2006)
- บสณฑวต ยวงสรคอย, Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Arunee Engkagul, "Effect of Betaine on Growth Performances Digestive Enzymes Activity
and Protein Synthesis in Giant Tiger Shrimp (Penaeus monodon ,Fabricius) Post Larvae (P15-60)", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual
Conference : Fisheries (2006)
- Nontawith Areechon, "Application of Vaccine to Prevent Disease Caused by Streptococcus agalactiae in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคม
ทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- Nontawith Areechon, "Application of Bacillus spp. Lsolated from the Intestine of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) from Natural
Habitat for
Control Pathogenic Bacteria in Aquaculture", การประชคมทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- Nontawith Areechon, "Effects of Feed Suppiemented with B-glucan on the Expression of Immune-related Genes, Bacterial and Viral Resistances in
Black Tiger
Shrimp (Penaeus monodon Fabricius)", การประชคมทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- Nontawith Areechon, "Gene Expression Analyses in Head Kidney and Spleen of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Infected with Streptococcus
agalactiae by
Expressed Sequence Tags (ESTs) Technique", การประชคมทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "การใชคประโยชนยจากแบคทรเรรยสกคล Bacillus spp. ทรแท ยกไดคจากลนาไสคกงค กคลาดนาจากแหลหงธรรมชาตว ในการควบคคม
แบคทรเรรยกหอโรคใน
การเพาะเลรยล งสสตวยนานล
", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 สาขาประมง
(2007)
- Nontawith Areechon, "Application of Turmenric (Curcuma longa Linn.) Extract in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Culture", การประชคม
ทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- Nontawith Areechon, "Study on Identification and Antimicrobial Sensitivity Test of Streptococcus spp. Isolated from Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus)", การประชคมทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- Nontawith Areechon, "Discovery and Sequence Analyses of Immune-related Genes Expressed from Hemocytes of Giant Freshwater Prawn
(Macrobrachium
rosenbergii)", การประชคมทางววชาการมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 45 (2007)
- อรคณศวรร ศรรบญ
ค แสน, Supawadee Poompuang, ดคจฤดร ปานพรหมมวนทรย, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Cloning, characterization of
complementary DNA and expression of transferrin gene of gunther's walking catfish (Clarias macrocephalus Gunther)", การประชคมทางววชาการ
ของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
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- เอกพล วสงคะฮาต, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Molecular cloning, characterization and expression analysis of a cDNA encoding
interleukin-8 (IL-8) in nile tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "การสนารวจชนวดของปรสวตโคพรพอดทรพท บในปลาทะเลจากอหาวไทย บรวเวณจสงหวสดชลบครร
", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "ความหลากหลายของปรสวตทรพท บในปลาอสนดสบ Siluriformes ในแมหนานล โขง จสงหวสดเชรยงราย
", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- Jintana Salaenoi, Nontawith Areechon, รพรพร ฤกษพคฒ,ว "Accumulated carotenoid over the molting cycle of mud crab (Scylla serrata)", การประชคมทาง
ววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- จวณณพสต สนารองพสนธค,ย Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Effects of mannan-oligosaccharide as feed supplement on growth, survival and
disease resistance of nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus) fry", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- มวนตรา ศรลอคดม, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Efficacy of Bacillus spp. isolated from the intestine of Pacific white shrimp (Litopenaeus
vannamei Boone) on the control of Vibrio harveyi", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Songsri Mahasawasde, "Identification and antibiotic sensitivity test of the bacteria isolated from tra
catfish (Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)) in pond cultured in Vietnam", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- พรพวมล ทววแพ, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Characterization of complementary cDNA (cDNA) and expression analysis of serine
proteinase inhibitor (SPI) from giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46
(2008)
- นวนวตยย คลหองแคลหว, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Molecular cloning, characterization of complementary DNA (cDNA) and expression of
antimicrobial peptide in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- ทรงทรสพยย อรคณกมล, Nontawith Areechon, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, Duenrut Chonudomkul, "Application of microalgae Schizochytrium
limacinum for the nursing of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone) larva and its effects on stress tolerance and disease resistance", การ
ประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 46 (2008)
- Narutai Wanchooplao, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Nontawith Areechon, "Utilization of protein hydrolysates from Eri silkworm pupae
(Philosamia ricini) in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 47 (2009)
- Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, อคทร เจรวญเดช, ดวงดาว ฉสนทศาสตรย, "The efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for tilapia
(Oreochromis niloticus Linn.) fry", การประชคมทางววชาการ ครสงล ทรท 47 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2009)
- Angkanalak Janganan, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Molecular characterization and expression analysis of complementary DNA
(cDNA) encoding granzyme gene in nile tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 47 (2009)
- Mar, Myat khine, Nontawith Areechon, Silva, Sena S. De, Nguyen, Thuy, Prapansak Srisapoome, "Cloning, characterization and expression analysis of
a cDNA encoding granulin gene in nile tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 47 (2009)
- Suwinai Pankao, Nontawith Areechon, Kaoru Hamano, Iso Tsutsui, Prapansak Srisapoome, "Acute toxicity, immune stimulation and antiviral activity
analyses of lignin in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 47 (2009)
- Prapansak Srisapoome, Mayuree Chaiyawat, Nontawith Areechon, "Efficacy of Bacillus pumilus AQBS01 on immune responses and antibacterial
activity against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 49 (2011)
- ณสฐพงษย ปานขาว, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Molecular characterization and expression of complementary DNA encoding
O-methyltransferase in giant freshwater prawn", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 49 (2011)
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- ฉสตรศวรนว ทรย นาคหฤทสย, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Molecular characterization and expression analysis of a cDNA encoding CC
chemokine gene in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 49 (2011)
- ปารวนทรย คาระวร, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Ruangvit Yoonpundh, "Effects of dietary nucleotides on growth and disease resistance of
Nile tilapia fry (Oreochromis niloticus Linn.)", การประชคมทางววชาการ ครสงล ทรท 50 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2012)
- ภสทรณสช สควรรณมณร, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Wara Taparhudee, "Effect of vitamin C on growth and disease resistance of Nile
tilapia larvae(Oreochromis niloticus Linn.)", การประชคมทางววชาการ ครสงล ทรท 50 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2012)
- อหอง โท, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Structural analysis of a cDNA encoding iron binding protein; Pacifastin heavy chain gene in giant
freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", การประชคมทางววชาการ ครสงล ทรท 50 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย (2012)
- กวตตวศกส ดวต ดรมานพ, Wara Taparhudee, Nontawith Areechon, "Toxicity and Efficacy as Anesthetic of Isoeugenol in Striped Catfish Fingerling(Pangasianodon
hypophthalmus, Sauvage)", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 52 (2014)
- ธารทวพยย วหองไวไพโรจนย, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "ประสวทธวภาพของวสคซรน Streptococcus agalactiae ทรเท ตรรยมดควยววธร
ตหางกสนตหอภมภ ธมกส
คว ค นของปลานวล (Oreochromis niloticusLinn.)", การประชคมววชาการ ครสงล ทรท 53 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย สาขาประมง (2015)
- ฉสตรศวรนว ทรย นาคหฤทสย, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Overexpression and Functional Analysis of Two Recombinant CC Chemokine
Proteins onPhagocytic Activities of Phagocytes in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", การประชคมทางววชาการ มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงล ทรท 54 (2016)
ระดสบนานาชาตว
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, "Gene Expression Analyses in Head Kidney and Spleen of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Infected
with Streptococcus agalactiae by Expressed Sequence Tags (ESTs) Technique", The 5th World Fosheries Congress (2008)
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, Wikrom Rungsin, Uthairat Na-Nakorn, "Discovery of Genes Associated with Sexual Differentiation and
Determination in Androgenic Gland of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) by Expressed Sequence Tags (ESTs) Technique",
The 5th World Fisheries Congress 2008. Yogohama Japan (2008)
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, "Characterization and Expression Analysis of a Complementary DNA (cDNA) encoded Serine Proteinase
Inhibitor (SPI) Gene of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", The 5th World Fisheries Congress 2008 (2008)
- Yaowapha Waiprib, Nontawith Areechon, นางรสงสวมา สภตรอนสนตย, นางสาวภสทรวดร เอรยดเตกม, Masashi Maita, "Inhibition of Vibrio spp.by low molecular weight
chitosan products prepared from cellulase hydrolysis", JSPS-NRCT International Symposium (2010)
- Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, Ruangvit Yoonpundh, Uton Charoendat, Doungdao Chantasart, Masashi Maita, "Stress control in food
and ornamental fish by the application of anesthetics", JSPS-NRCT International Symposium 2010 (2010)
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, นายเอกพล วสงคะฮาด, "Transcriptomes Analyses in Head Kidney and Spleen of Nile Tilapia (Oreochromis
niloticus) Artificially Infected with Streptococcus agalactiae by Expressed Sequence Tags (ESTs) Technique", International Fisheries Symposium 2011
(2011)
- Watchariya Purivirojkul, Nontawith Areechon, "The Potential application of Indian almond (Terminalia catappa) leaf extract in Siamese fighting fish
(Betta splendens Regan) culture", 64th International Symposium on Crop Protection (2012)
- Prapansak Srisapoome, Aung Toe, Nontawith Areechon, "Structural characterization and expression analysis of a cDNA encoding novel pacifastin
heavy chain gene in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1878)", International Fisheries Symposium (IFS2013) (2012)
- Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, Aung Toe, "STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF A cDNA ENCODING NOVEL
PACIFASTIN HEAVY CHAIN GENE IN GIANT FRESHWATER PRAWN, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)", International Fisheries Symposium
(IFS2013) (2012)
พวมพยครสงล ลหาสคดเมพอท 12/4/64

หนคา 10 จาก 13

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.นนทววทยย อารรยชย น

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาเพาะเลรยล งสสตวยนานล คณะประมง บางเขน

- Riza Rahman Hakim, Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, "Effect of Undetoxified and Detoxified Jatropha curcas Kernel Meal on Growth
Performance, Enzyme Activity and Immune response in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus", INTERNATIONAL CONFERENCE OF AQUACULTURE
INDONESIA (ICAI) 2012 (2012)
- Sasimanas Unajak, กรณยทพว กรรณวกา, อสมา เกรยรตวอรหามกคล, Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono, Nontawith Areechon, "Molecular epidemiology of Streptococcus
agalactiae in Thailand for the Development of Novel Vaccine for Nile tilapia Culture", 3rd International Fisheries Symposium (2013)
- Nontawith Areechon, Sasimanas Unajak, Prapansak Srisapoome, Win Surachetpong, กรทวพยย กสนนวการย, ธารทวพยย วหองไวไพโรจนย, 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)
- Phawini Kaeogrud, Prapansak Srisapoome, Ruangvit Yoonpundh, Sasimanas Unajak, Dr. Ikuo Hirono, Dr. Masashi Maita, Nontawith Areechon,
"Influence of dietary yeast fermentation on growth, disease resistance and non-specific immunity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", 10th
International Symposium on Tilapia in Aquaculture (2013)
- นางสาวฉสตรสวรนว ทรย นาคหฤทสย, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "MOLECULAR CHARACTERIZATION AND EFFECT OF BACTERIAL INFECTION
ON INTERLEUKIN-8 GENES IN NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)", 3rd International Fisheries Symposium (2013)
- Sirirat Kosolwach, Orapint Jintasataporn, Idsariya Wudtisin, Busaba Yongsmith, Nontawith Areechon, "Effect of Mona Rice on Coloration, Growth and
Cholesterol of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei Boone.", 3rd International Fieheries symposium (2013)
- Yaowapha Waiprib, เปรมกมล ภภแกคว, Pongtep Wilaipun, อนสนตย ทองทา, Nontawith Areechon, Masashi Maita, "Antibacterial properties of low molecular
weight chitosan prepared from different sources with different range of molecular weight", The 10th Asia Pacific Chitin and Chitosan Symposium (2013)
- Yaowapha Waiprib, ภสทรวดร เอรยดเตกม, อนสนตย ทองทา, Pongtep Wilaipun, Nontawith Areechon, Kunihiko Futami, Masashi Maita, Ikuo Hirono, "Optimization
of chitinase production from Streptomyces sp. using response surface methodology", NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2013 (2013)
- ภสทรวดร เอรยดเตกม, Yaowapha Waiprib, อนสนตย ทองทา, Pongtep Wilaipun, Nontawith Areechon, Kunihiko Futami, Masashi Maita, Ikuo Hirono, "PROCESS
OPTIMIZATION FOR CHITINASE PRODUCTION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY", International Fisheries Symposium 2013 (2013)
- อสมา เกรยรตวอรหามกคล, ธสญนสนทย วรรณาทอง, Chotika Yokthongwattana, Ikuo Hirono, Hedehiro Kondo, Nontawith Areechon, Sasimanas Unajak,
"Development of protein expression in algae as a delivery system for the control of white spot syndrome virus", 3rd International Fieheries symposium
(2013)
- ธารทวพยย วงศยไวไพโรจนย, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Win Surachetpong, กรณยทพว ยย กรรณวกา, 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)
- กรทวพยย กรรณวกา, 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)
- 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)
-ธNutnicha
ย
Sookchaiyaporn, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Isolation and characterization of Bacillus spp. from
intestine of Nile tilapia to use as probiotics", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013 (2013)
- ธารทวพยย วงศยไวไพโรจนย, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Win Surachetpong, กรณยทพว ยย กรรณวกา, 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)
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- ภาววณร แกควกรภด, Prapansak Srisapoome, Ruangvit Yoonpundh, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "Influence of dietary yeast fermentation on
growth, disease resistance and non-specific immunity of Nile tilapia Oreochromis niloticus", NRCT-JSPS asian core program symposium 2013 (2013)
- นางสาวฉสตรศวรนว ทรย นาคหฤทสย, Nontawith Areechon, Prapansak Srisapoome, "Functional And Gene Structural Analysis Of Two Cc Chemokines in Nile
tilapia (Oreochromis niloticus)", International Fisheries Symposium (2015)
- Chamaiporn Chalongkhwan, Phiangfhun Inthasaeng, Sittiruk Roytrakul, Nontawith Areechon, NAPAPOL POOPANITPAN, Sasimanas Unajak, "ANTIGENIC
PROTEINS IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF PROBIOTIC-Bacillus sp. AS A DELIVERY SYSTEM FOR STREPTOCOCCOSIS CONTROL IN NILE TILAPIA
(Oreochromis niloticus)", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (2016)
- Nutnicha Sookchaiyaporn, Prapansak Srisapoome, Sasimanas Unajak, Nontawith Areechon, "EFFECT OF PROBIOTICS ISOLATED FROM NILE TILAPIA
(Oreochromis niloticus Linn.)ON GROWTH, INNATE IMMUNITY AND INHIBITION OF PATHOGENIC BACTERIA", Asian-Pacific Aquaculture 2016 (2016)
- Ho Thi Truong Thy, Nguyen Huu Thinh, Nguyen Nhu Tri, Ong Moc Quy, Korntip Kannika, Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, Sasimanas
Unajak, "THE EFFECTS OF PROBIOTICS MIXTURE Bacillus amyloliquefaciens 54A AND B. pumilus47B ON THE GROWTH PERFORMANCES, INNATE
IMMUNITY AND STRESS RESPONSEOF STRIPED CATFISH (Pangansianodon hypophthalmus) IN LABORATORY CONDITION", Asian-Pacific Aquaculture 2016
(2016)
- Nontawith Areechon, Korntip Kannika, Tarntip Wongwaipairote, Prapansak Srisapoome, Ikuo Hirono, Hidehiro Kondo, Sasimanas Unajak,
"STREPTOCOCCOSIS VACCINE BASED ON SEROTYPING OF Streptococcusagalactiae ISOLATES FROM TILAPIA CULTURE SYSTEM IN THAILAND",
Asian-Pacific Aquaculture 2016 (2016)
- Chamaiporn Chalongkhwan, Phiangfhun Inthasaeng, Sittiruk Roytrakul, Ikuo Hirono, Nontawith Areechon, Sasimanas Unajak, "IDENTIFICATION OF
IMMUNOREACTIVE PROTEINS IN Streptococcus agalactiae ISOLATED FROM NILE TILAPIA", Asian-Pacific Aquaculture 2016 (2016)
- Atitaya Hoihuan, Thararat Phurahong, Patcharee Soonson, Paiboon Bunlipatanon, Jumroensri Thawonsuwan, Varin Tanasomwang, Nontawith
Areechon, Sasimanas Unajak, "MOLECULAR GENOTYPING OF Vibrio vulnificus ISOLATED FROM BROWNMARBLEDGROUPER (Epinephelus fuscoguttatus)",
The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42) (2016)
- Sasimanas Unajak, Asama Kiataramgul, Thanyanan Wannathong, Rapeepat Mavichak, Chotika Yokthongwattana, Nontawith Areechon,
"DEVELOPMENT OF Chlamydomonas reinhardtii FOR CONTROL WHITE SPOT SYNDROMEVIRUS IN SHRIMP (Penaeus vannamei)", Asian-Pacific
Aquaculture 2016 (2016)
- Pattanapon Kayansamruaj, Pattarawit Kerddee, Prapansak Srisapoome, Nontawith Areechon, Channarong Rodkhum, Nopadon Pirarat, "Occurrence of
mass mortality in the freshwater farmed Asian seabass (Lates calcarifer ) concurrentlyinfected with Flavobacterium columnare and infectious spleen
and kidney necrosis virus (ISKNV)", Flavobacterium 2018 (2018)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวสลประเภทบคคคล-นสกววจยส ผภสค รคางสรรคยผลงานววจยส ตรพมว พยระดสบนานาชาตว ปป 2557
ประจนาปป 2559 จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- การเขรยนขคอเสนอโครงการนวสตกรรมสายอคดมศบกษา ประจนาปป 2559 ประจนาปป 2559 เรพอท ง "สาหรหายลภกผสมเพพอท ควบคคมโรคไวรสสตสวแดงจคดขาวในกคงค " จาก สนานสหงานคณะ
กรรมการววจยส แหหงชาตว (วช.)
- ผลงานนวสตกรรมสายอคดมศบกษา รางวสลระดสบ ดรมาก ประจนาปป 2559 เรพอท ง "สาหรหายลภกผสมเพพอท ควบคคมโรคไวรสสตสวแดงจคดขาวในกคงค " จาก สนานสกงานคณะกรรมการววจยส แหหงชาตว
(วช.)
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- รางวสลชมเชย การนนาเสนอผลงานววจยส โครงการววจยส ทคนอคดหนคนววจยส มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ประจนาปป 2559 เรพอท ง "Development of Protein Expression in Algae as
a Delivery System for the Control of White Spot Syndrome Virus" จาก สถาบสนววจยส และพสฒนาแหหงมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- Grand Winner for TECH PLANTER DEMO DAY in THAILAND ประจนาปป 2560 เรพอท ง "Development of practical vaccine formulation for control
streptococcosis disease" จาก Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญรปท นปค
- JT Award ประจนาปป 2560 เรพอท ง "Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease" จาก Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศ
ญรปท นปค
- รางวสลรองชนะเลวศ อสนดสบ 1 ในโครงการ "รางวสลนสกควดสวงท ประดวษฐยรนหค ใหมห" ประจนาปป 2561 ประจนาปป 2561 เรพอท ง "ชคดตรวจสอบไนโตรฟภแรนในสสตวยนานล " จาก สนานสกงานคณะ
กรรมการววจยส แหหงชาตว
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวสลระดสบดร การประชคมววชาการครสงล ทรท 44 มหาววทยาลสยเกษตรศาตรย สาขาประมง ประมง ประจนาปป 2550 เรพอท ง "การใชคแอนตวบอดรจากไขหแดงเพพอท การปฟองกสนโรคแบคทรเรรย
เรพองแสงในกคงค กคลาดนา" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสลระดสบดร การประชคมววชาการครสงล ทรท 46 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย สาขาประมง ประมง ประจนาปป 2552 เรพอท ง "การศบกษาคคณลสกษณะของ complementary DNA (cDNA)
และการแสดงออกของยรน Interleukin8 (IL8) ในปลานวล (Oreochromis niloticus)" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสลชมเชย การประชคมววชาการ ครสงล ทรท 47 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ประมง ประจนาปป 2553 เรพอท ง "ประสวทธวภาพของสารยภจนร อลสสงเคราะหยในการสลบลภกปลานวล
(Oreochromis niloticus Linn.)" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสลระดสบชมเชย การประชคมววชาการครสงล ทรท 47 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ประมง ประจนาปป 2553 เรพอท ง "การศบกษาโครงสรคางทางอณภวทว ยาของ Complementary DNA
(cDNA) และการแสดงออกของยรน Granzyme ในปลานวล (Oreochromis niloticus)" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสล ระดสบดรเดหนการประชคมววชาการ ครสงล ทรท 49 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ประมง ประจนาปป 2555 เรพอท ง "การศบกษาประสวทธวภาพของแบคทรเรรย Bacillus pumilus AQBS01
ตหอระบบภคมคว มค กสนและการยสบยสงล แบคทรเรรย Streptococcus agalactiae ทรกท อห โรคในปลานวล (Oreochromis niloticus)" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสลระดสบชมเชย การประชคมววชาการครสงล ทรท 49 มหาววทยาลสยเกษตรศสาตรย ประมง ประจนาปป 2555 เรพอท ง "การศบกษาโครงสรคางทางอณภวทว ยาของ Complementary DNA
และการแสดงออกของยรน CC Chemokine ในปลานวล (Oreochromis niloticus)" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสลระดสบดร การประชคมววชาการครสงล ทรท 49 มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ประมง ประจนาปป 2555 เรพอท ง "คคณลสกษณะทางอณภวทว ยา Complementary DNA และการแสดงออก
ของยรน Omethyltransferase ในกคงค กคามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)" จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
- รางวสล เสนอผลงานระดสบดร ภาคบรรยาย ประมง ประจนาปป 2560 เรพอท ง "การศบกษาการแสดงออกและหนคาทรท ของโปรตรนลกผสม CC chemokines 2 ชนวด ตหอกระบวนการกลพ
นกวนสวท งแปลกปลอมของเซลลย เมกดเลพ อดขาวในปลานวล (Oreochromis niloticus) "ภ จาก มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย
ผลงานววจยส นรเล ปปนรายการรวบรวมระหวหางปป 1 มกราคม 2547 - 12 เมษายน 2564
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หนคา 13 จาก 13

