
     วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ. ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดก าแพงเพชรมอบหมายให้ นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย  
นายปิยวิทย์  กุลฉิม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวิษณุวัตร  สุดหาญ  นักวิชาการประมง  จัดอบรมและเป็น
วิทยากรอบรม  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในพื้นที่ หมู่ 8 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 50 ราย พื้นที่ หมู่ 2  
ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 32 ราย พื้นที่ หมู่ 7 ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 34 ราย  รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 115 ราย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี  ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

     วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร และ
ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จังหวัดก าแพงเพชร 
ประจ าปี 2563 ณ บึงทับแรต หมู่ 4 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  



     วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ. ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดก าแพงเพชรมอบหมายให้ นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย  
นายปิยวิทย์  กุลฉิม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวิษณุวัตร  สุดหาญ  นักวิชาการประมง  จัดอบรมและเป็น
วิทยากรอบรม  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในพื้นที่ หมู่ 8 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 50 ราย พื้นที่ หมู่ 2  
ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 32 ราย พื้นที่ หมู่ 7 ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 34 ราย  รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 115 ราย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี  ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

     วันที่ 18, 22 และ 24  กันยายน พ.ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร มอบหมายให้นายปิยวิทย์  กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นายวิษณุวัตร 
สุดหาญ นักวิชาการประมง เข้าพื้นที่  อ าเภอลานกระบือ , อ าเภอทรายทองวัฒนา และ อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชรเพื่อมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2563  



     วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ. ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดก าแพงเพชรมอบหมายให้ นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย  
นายปิยวิทย์  กุลฉิม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวิษณุวัตร  สุดหาญ  นักวิชาการประมง  จัดอบรมและเป็น
วิทยากรอบรม  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในพื้นที่ หมู่ 8 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 50 ราย พื้นที่ หมู่ 2  
ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 32 ราย พื้นที่ หมู่ 7 ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 34 ราย  รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 115 ราย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี  ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

             วันที่  22, 25, 29 และ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวดวงกมล  สุขเกษม 
นักวิชาการประมง เข้าอ าเภอ ปางศิลาทอง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอ คลองขลุง อ าเภอเมือง อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อมอบใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 ให้กับเกษตรกร จ านวน 111 ราย 



     วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ. ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดก าแพงเพชรมอบหมายให้ นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย  
นายปิยวิทย์  กุลฉิม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวิษณุวัตร  สุดหาญ  นักวิชาการประมง  จัดอบรมและเป็น
วิทยากรอบรม  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในพื้นที่ หมู่ 8 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 50 ราย พื้นที่ หมู่ 2  
ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 32 ราย พื้นที่ หมู่ 7 ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 34 ราย  รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 115 ราย 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี  ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

             วันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2563 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร มอบหมายให้ นายอัครเดช นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมง
ช านาญการ เข้าพื้นที่แหล่งน้ า สระประมงบ้านบึงกอก หมู่ที่ ๘  ต าบลท่าพุทรา  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย โครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้ าเก่าปี ๒๕62 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 


