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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑ –  ๑๕ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

       วันที่ 15 กันยายน 2564 นางปาริฉัตร จันทร์เพ็ง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร พร้อมด้วย 
นายอัครเดช นายอัคร  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช้านาญการ และ นายปิยวิทย์ กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิด
การประชุมวิชาการประมง ประจ้าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน”  
ซ่ึงก้าหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 17  กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ การถ่ายทอดสด YouTube Channel “การประชุมวิชาการ
ประมง ประจ้าปี 2564” ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายมีศักด์ิ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  
เป็นประธานโดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ดร .ถาวร ทันใจ รองอธิบดี
กรมประมง นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบ Video 
Conference เข้าร่วมงานในครั้งน้ี  
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑๖ - ๓๐ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

        วันที่ 16  กันยายน 2564 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร   
พร้อมด้วย นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช้านาญการ และ นายปิยวิทย์  กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการ
ประชุม  หัวข้อการน้าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting 
ณ ห้องประชุมกุลาด้า และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง กรมประมง โดยน้าเสนอผลงานวิจัยประกอบด้วย 9 สาขา 
ได้แก่ สาขาการประมงทะเล สาขาพันธุกรรมสัตว์น้้า สาขาโรคสัตว์น้้า สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด สาขาเศรษฐกิจ สังคม และ
ต่างประเทศ สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง และสาขา
อาหารสัตว์น้้า การน้าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รวม 74 เรื่อง และการแสดงนิทรรศการเสมือนจริงในหัวข้อ ก้าวสู่
การประมงท่ียั่งยืนปีที่ 95 DOF. moving forward together for sustainabilty 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑ –  ๑๕ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

       วันที่ 17 กันยายน 2564 นางปาริฉัตร จันทร์เพ็ง ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ก้าแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบรั้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑๖ –  ๓๐ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

     วันที่ 21 กันยายน พ. ศ. 2564 นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบพันธุ์สัตว์น้ า 
ให้แก่ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถิ่น เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑๖ –  ๓๐ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

     วันที่ 21 กันยายน พ. ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ผ่านประชุม Zoom Cloud 
Meeting และ YouTube Live I ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร  
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑๖ –  ๓๐ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

     วันที่ 28  กันยายน พ. ศ. 2564 เวลา 08.00 น.  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National 
Flag Day) ประจ าปี 2564 ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารส านักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
ก าแพงเพชร 


