
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา                 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเยาวภา อุทาวงค์ นักวิชาการประมง และ              
นายเกรียงไกร ค าตะลบ เจ้าหน้าที่ประมง ออกพื้นที่ตรวจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า safety level รายใหม่ 
ณ ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒



ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเยาวภา อุทาวงค์ นักวิชาการ
ประมง และ นายเกรียงไกร ค าตะลบ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ ประมงอ าเภอธาตุพนม และ    
ประมงอ าเภอนาแก เข้าสร้างเสริมองค์ความรู้เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ พื้นที่ อ.ธาตุพนม และ อ.นาแก จ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒



ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา       
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเยาวภา อุทาวงค์ นักวิชาการประมง และ    
นายเกรียงไกร ค าตะลบ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับ ประมงอ าเภอเรณูนคร เข้าสร้างเสริมองค์ความรู้
เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ ต .โคกหินแฮ่ และ           
ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒



ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเยาวภา อุทาวง ค์ นักวิชาการประมง และ              
นายเกรียงไกร ค าตะลบ เจ้าหน้าที่ประมง เข้าสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒



ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
และพิธีเปิดงานวันดินโลก “World Soil Day” ณ บริเวณตลาดสุนทรี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
เป็นประธาน พร้อมน้าคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้าและประชาชนจังหวัดนครพนม 
ประกอบพิธีน้อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒



ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเยาวภา อุทาวงค์ นักวิชาการประมง และ 
นายเกรียงไกร ค าตะลบ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับประมงอ าเภอสว่างแดนดิน และส านักงานประมง
จังหวัดสกลนคร เข้าประชุมชี้แจงและสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒



ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม  ๔๘๐๐๐

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเยาวภา อุทาวง ค์
นักวิชาการประมง และ นายเกรียงไกร ค าตะลบ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับประมงอ าเภอ
เมืองสกลนคร และส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร เข้าประชุมชี้แจงและสร้างเสริมองค์
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการ
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ต .งิ้วด่อน 
อ.เมือง จ.สกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  5 / ๒๕๖๒


