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วันที�  17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนํ �าจืดนครราชสีมา สนบัสนนุพนัธุ์ปลากินพืช  
ให้แก่เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ  "5 ประสาน สืบ
สาน เกษตรทฤษฎีใหม ่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 
2561" แก่เกษตรกร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 199 รายๆ ละ 1,500 ตวัรวม 
298,500 ตวั รวมสนับสนุนพันธุ์ปลาถึงปัจจุบันได้ 
จํานวน 3,696 ราย

วนัที� 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนํ �าจืดนครราชสีมา สนบัสนนุพนัธุ์ปลากิน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 194 หมู 5 ต.สุรนาร ีอ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร/โทรสาร 0-4493-3581-2 Website : www4.fisheries.go.th/if-korat/ 

วนัที� 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนํ �าจืดนครราชสีมา สนบัสนนุพนัธุ์ปลากิน
พืช  ให้แก่ เกษตรกรผู้ เ ข้า ร่วมโครงการ  "5 
ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายใน
หลวง ปีงบประมาณ 2561" แก่เกษตรกร อําเภอ
โนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 120 รายๆ 
ละ 1,500 ตัวรวม 180,000 ตัว รวมสนับสนุน
พนัธุ์ปลาถึงปัจจบุนัได้ จํานวน 3,816 ราย

วันที� 18 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน
โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์นํ �าใน
แหล่งนํ �าจืด ตามแผนงานพื �นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรม
พฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรสตัว์นํ �าในแม่นํ �า
มลู จงัหวดันครราชสีมา



วนัที� 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนํ �าจืดนครราชสีมา สนบัสนนุพนัธุ์ปลากิน
พืช   ใ ห้แก่ เกษตรกรผู้ เ ข้า ร่วมโครงการ  5 
ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายใน
หลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C  (รายเดิม) ปี 
2560  อําเภอสีคิ �ว จงัหวดันครราชสีมา จํานวน 
120 รายๆ ละ 1,500 ตวั รวม 180,000 ตวั

วนัที� 17-20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศนูย์วิจยั
และพฒันาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา  ออกตรวจ
รับรองการผลิต และผลผลิตสัต ว์ นํ �า  ตาม
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี �ยงสัตว์นํ �า อําเภอบ้าน
เหลื�อม อําเภอโนนสงู และอําเภอชมุพวง จงัหวดั

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 194 หมู 5 ต.สุรนาร ีอ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
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เหลื�อม อําเภอโนนสงู และอําเภอชมุพวง จงัหวดั
นครราชสีมา

วันที� 20-21 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศูนย์วิจัย
และ พัฒนาประมง นํ �า จืดนครราชสี มา  ออก
ปฏิบตัิงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากร
สัตว์นํ �าในแหล่งนํ �าจืด ตามแผนงานพื �นฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
กิจกรรมพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรสตัว์นํ �า
ในอา่งเก็บนํ �าเขื�อนลําตะคอง จงัหวดันครราชสีมา



วันที� 24 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ 
พ นักง า นราช การ  แ ล ะ เ จ้ าห น้า ที� 
ศูน ย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ �า จืด
นครราชสีมา ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ �ง 
ต้นไ ม้ประ จําพระองค์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที�  10 ในพื �นที�
ศูน ย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ �า จืด
นครราชสีมา

วนัที� 25 กรกฎาคม 2561 ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ร่วมกับสํานกังานประมงจงัหวัด
นครราชสีมา และศนูย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงนํ �าจืดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) จดัพิธี
ปลอ่ยพนัธุ์สตัว์นํ �าเพื�อเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื�องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ณ  อ่างเก็บนํ �าบงึกระโตน หมู่ 8 บ้านบงึกระโตน (หนองปันนํ �า) 
ตําบลประทาย อําเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา พื �นที� 3,500 ไร่ ในการนี �ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงนํ �า
จืดนครราชสีมา ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์นํ �า จํานวน 500,000 ตวั
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จืดนครราชสีมา ให้การสนบัสนนุพนัธุ์สตัว์นํ �า จํานวน 500,000 ตวั


