
YT 22/2561 

ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันท่ี  ๖ - ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสุริยันต จูทะรักษ และนางสาวดาริกา จัยวัฒน นักวิชาการประมง 

เขารวมสัมมนาโครงการสัมมนาการดําเนินงาน โครงการเกษตรอินทรีย ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โดยมี นายสนธิพันธ ผาสุขดี ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เปนประธาน ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  วันพุธท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให ศุภรัตน ขันงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยย้ิม เติมความสุขใหคนยโสธร” ปงบประมาณ 

๒๕๖๑ และสนับสนุนพันธุสัตวนํ้าแกตัวแทนชุมชน เพ่ือปลอยสูแหลงนํ้าสาธารณในชุมชน โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการ

จังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ บานสีสุก ตําบลดูลาด อําเภอทายมูล จังหวัดยโสธร 
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  วันท่ี  ๖ - ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมพิธีรับใบประกาศนียบัตร 

พรอมรับเข็มวิทยฐานะ ผูสําเร็จหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (นบร.) รุนที่ ๖ จาก ฯพณฯ องคมนตรี 

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ณ หองราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ พาเลซ กทม. โดยมี ทานสมบูรณ วงคกาด รองเลขาธิการ กปร. 

และกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ คณะผูดําเนินการ 

ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
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  วันท่ี  ๑๒ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยเจาหนาที่ของศูนยฯ  จัด

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องดานการประมง (Smart Farmer) ประจําป ๒๔๖๑ หลักสูตร โครงการฝกอบรม

พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer แกเกษตรกรจังหวัดยโสธร จํานวน ๔ รุน รวม ๒๐๐ ราย (อ.คําเขื่อนแกว อ.เมือง อ.คอวัง  

อ.มหาชนะชัย อ.ไทยเจริญ อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม และ อ.ปาต้ิว) 

 

 

ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันพุธท่ี  ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายใหนายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นายศุภรัตน ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจาหนาที่ของศูนยฯ เขารวมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตรการสนับสนุนเกษตรกรเขาสูการรับรองมาตรฐานจีเอพีแบบกลุม รุนที่ ๒ โดยมี นายเดชา รอดระรัง 

ประมงจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ โรงแรมเดอะกรีนปารคแกรนด จังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายศุภรัตน ขันงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมงานรวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน ณ กลุมเกษตรกรทํานานาโส ตําบลนาโส อําเภอกุดชุม จังหวัด

ยโสธร 

  วันพุธท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมประชุมคณะกรมการ

จังหวัด หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวา

ราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยเจาหนาที่ศูนยฯ รวม

ประชุมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคุมตามโครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน ปงบประมาณ 

๒๕๖๑ โดยมี นายประเสริฐ ม่ันศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน ณ หองประชุม ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 

  วันพุธท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นายศุภรัตน ขันงาม เขารวมประชุมคณะกรรมการประสานงานดานการประมง (Fisheries Coordinator ; 

FC) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุม

สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน ขันงาม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจาหนาที่ของศูนยฯ บูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในงานโครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และไดสนับสนุนพันธุสัตวนํ้า มอบแกตัวแทนหมูบานเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าสาธารณะชุมชน โดยมี นาย

นิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร บานหวาย 

ตําบลสามัคคี อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

  วันพุธท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน ขันงาม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต จูทะรักษ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ช้ีแจงเกษตรกร โครงการสงเสริมเกษตรเชิง

รุกดานการประมง (Zoning by Agri-Map) อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  
       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง

สัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) ประชุมขาราชการ เพื่อชี้แจงงานตาม

นโยบายกองวิจัยและพัฒนาการเพาะล้ียงสัตวน้ําจืด ณ หองประชุม

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด เขต ๕ (ยโสธร) 

 วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายศุภรัตน ขันงาม นักวิชาการประมง

ปฏิบัติการ เขารวมประชุมคณะกรรมการประสานงานดานการประมง 

(Fisheries Coordinator ; FC) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โดยมี นายประเสริฐ  ม่ันศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน ณ 

หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  
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