
ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาต ิอ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้ นายศรไชย เคนโสม ต าแหน่ง
นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย นายรณยุทธ สารีพร ต าแหน่งนักวิชาการประมง
ลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ ด้าน             
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแก่เกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวต าบลหนองฮี
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปบาปาก จังหวัดนครพนม จ านวน 51 ราย
ตามแผนงาน/โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  100 / ๒๕๖3



ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาต ิอ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ออกพื้นที่
ติดตามผลการด าเนินงาน การเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอินทรีย์ จ านวน 50 ฟาร์ม พื้นที่
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  101 / ๒๕๖3



ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาต ิอ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่
ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ท าการตรวจรับพัสดุ(ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม) จ านวน 24 คันรถ 
ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน ปีงบประมาณ 2563 
เพื่อน าไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ า อ.เรณูนคร จ.นครพนม จ านวน 8 แห่ง ได้แก่
1.หนองแต้ ต.นาขาม 2.หนองขาม ต.นาขาม 3.ห้วยวังแดง ต.นางาม 4.ห้วยค าคล้า ต.นางาม
5.ห้วยค าต้อน ต.นางาม 6.ห้วยชลประทาน ต. โคกหินแฮ่ 7.ห้วยยางตอนบน ต . โคกหินแฮ่
8.หนองกุง ต. โคกหินแฮ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  102 / ๒๕๖3



ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาต ิอ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด นครพนม พร้อมด้วยส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร จ านวน 118 ราย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสระน้ าเพื่อ
การเกษตรในไร่นา (Farm Ponds) เพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ของเกษตรกร "ชุมชน
ชาวบ่อ" ในพื้นที่อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอ าเภอกุสุมาลย์
ร่วมมอบพันธุ์ปลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  103 / ๒๕๖3



ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาต ิอ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดนครพนม มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ เปียสูงเนิน ต าแหน่งนักวิชาการประมง พร้อม
ด้วยนายอนิรุธ บุญปลอด ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมงร่วมกับส านักงานประมงจังหวัด
นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ เกี่ยวกับ             
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แจกเอกสารวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สนับสนุนพันธุ์ปลากิน
พืช จ านวน 50 ถุง และพันธุ์ปลากัด จ านวน 100 คู่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่        
แบบบูรณาการ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม 
โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านหาดแพง บ้านหาดแพง หมู่ 1
ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  104 / ๒๕๖3



ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันศุกร์ ที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ท าการตรวจรับพัสดุ (ลูกพันธุ์กุ้ง
ก้ามกราม) จ านวน 21 คันรถ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน 
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อน าไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ า อ.เรณูนคร และ อ.นาแก จ.นครพนม 
จ านวน 7 แห่ง ได้แก่
1.หนองกุดฮี ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร 2.หนองหวาย ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร
3.หนองสระพัง ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร 4.หนองมะแปบ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร
5.หนองบัว ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร 6.หนองบัว ต.หนองบ่อ อ.นาแก
7.หนองกุดนาง ต.หนองบ่อ อ.นาแก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่  105 / ๒๕๖3



ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดนครพนม ๑๒  ม. ๒  ต.หนองญาติ อ.เมือง  จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. / โทรสาร.  042-503616 E-mail : ifnakhonphanom@yahoo.com

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ เปียสูงเนิน 
ต าแหน่งนักวิชาการประมง ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า , มอบ
ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เป็นเกษตรผสมผสานประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในพื้นที่บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมี
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อร่วม
บูรณาการในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ศพจ.นครพนม ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จ านวน 50
ถุง ในกิจกรรมครั้งนี้
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