
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) ด้าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                  
ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้กับเกษตรกร ในวันท่ี 4 มกราคม 2560 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี                          
    พันธุป์ลานิล ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 80,000 ตัว พันธ์ุปลายี่สกเทศ  ขนาด 3-5 ซม.  
    จ้านวน 155,000 ตัว  
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
    พันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 48,000 ตัว พันธุ์ปลายี่สกเทศ  ขนาด 3-5 ซม.  
    จ้านวน 101,500 ตัว  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจ าสัปดาห์                                           วันที่ 1-16 มกราคม 2560 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) ด้าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                  
ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้กับเกษตรกร ในวันท่ี 4 มกราคม 2560 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี                          
    พันธุป์ลานิล ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 50,000 ตัว พันธ์ุปลายี่สกเทศ  ขนาด 3-5 ซม.  
    จ้านวน 70,000 ตัว  
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
    พันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 30,000 ตัว พันธุ์ปลายี่สกเทศ  ขนาด 3-5 ซม.  
    จ้านวน 45,000 ตัว  



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) ด้าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่                  
ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้กับเกษตรกร ในวันท่ี 5 มกราคม 2560 
 - สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
   พันธ์ุปลานิล  ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 25,000 ตัว พันธ์ุปลาตะเพียน ขนาด 3-5 ซม.      
   จ้านวน 50,00 ตัว 
 - สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   
   พันธุป์ลานิล ขนาด 3-5  ซม. จ้านวน 37,000 ตัว พันธ์ุปลาตะเพียน  จ้านวน 73,000 ตัว 
 - สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
   พันธุป์ลานิล ขนาด 3-5  ซม. จ้านวน 25,000 ตัว พันธ์ุปลาตะเพียน จ้านวน 35,000 ตัว  



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) ด้าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 
2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้้า ให้กับเกษตรกร  ในวันท่ี 11 มกราคม 2560 ดังนี้ 
  -   สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      พันธุป์ลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 12,500 ตัว 
  -   สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา    
      พันธุป์ลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.  จ้านวน 40,000 ตัว 
  -   สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
      พันธุป์ลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.  จ้านวน 125,000 ตัว 
  -   สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      พันธุป์ลาตะเพียนขาว  ขนาด 3-5 ซม. จ้านวน 75,000 ตัว      
   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                       พันธุป์ลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.  จ้านวน 75,000 ตัว 
  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       พันธุป์ลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.  จ้านวน 19,500 ตัว 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) ด้าเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่                  
ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าให้กับเกษตรกร ในวันท่ี 12 มกราคม 2560 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา                          
    พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.      จ้านวน 28,000 ตัว 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอเมืองแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.           จ้านวน 59,000 ตัว 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.             จ้านวน 56,500 ตัว 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
      พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.             จ้านวน 99,500 ตัว 
 -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       พันธ์ุปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.            จ้านวน 57,500 ตัว 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ต้าบลบึง 

อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ในวันท่ี 12 มกราคม 2559 โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าในกิจกรรมดังกล่าว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต7 (ชลบุรี) 44/1 ม. 11 ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 038-341166 ,038-342230  E-mail : ifchonburi@hotmail.co.th 

Website : http://www4.fisheries.go.th/rfa-chonburi 
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