ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ. ศ. 2563 นางปาริ ฉัตร จันทร์ เพ็ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ าจื ด ก าแพงเพชรมอบหมายให้ นายอั ค รเดช นาคประดิ ษ ฐ์ นั ก วิ ช าการประมงช านาญการ พร้ อ มด้ ว ย
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อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จานวนเกษตรกร 34 ราย รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 115 ราย
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วันที่ 22, 25, 29 และ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 นางปาริฉัตร จันทร์เพ็ง ผู้อานวยการ
ศูน ย์วิ จัย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้าจืด ก าแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวดวงกมล สุข เกษม
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สั ต ว์ น้ าจื ด ก าแพงเพชรมอบหมายให้ นายอั ค รเดช นาคประดิ ษ ฐ์ นั ก วิ ช าการประมงช านาญการ พร้ อ มด้ ว ย
ลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อ มอบใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ น้า โครงการยกระดับคุณภาพ
นายปิยวิทย์ กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวิษณุวัตร สุดหาญ นักวิชาการประมง จัดอบรมและเป็น
มาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 ให้กับเกษตรกร จานวน 111 ราย
วิทยากรอบรม โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจาปีงบประมาณ
2563 ในพื้น ที่ หมู่ 8 ต าบลนาบ่อ ค า อาเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนเกษตรกร 50 ราย พื้ น ที่ หมู่ 2
ตาบลบึงทับแรต อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร จานวนเกษตรกร 32 ราย พื้นที่ หมู่ 7 ตาบลคลองสมบูรณ์
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จานวนเกษตรกร 34 ราย รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 115 ราย
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วั น ที่ 24 กั น ยายน พ.ศ. 2563 นางปาริ ฉั ต ร จั น ทร์ เ พ็ ง ผู้ อ านวยการศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาแพงเพชร มอบหมายให้ นายอัครเดช นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมง
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