
YT 44/2561 

ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้้ า จื ด เ ข ต  ๕  ( ย โ ส ธ ร ) 
มอบหมายให้นักวิชาการและ
เจ้ าหน้ าที่  เ ก็ บข้ อมู ลสั ตว์ น้้ า
ทดลอง สุ่ มชั่ งน้้ าหนักและวัด
ขนาดสัตว์น้้าทดลอง ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์    
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร)  

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ และ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมและติดตามงานโครงการนโยบาย
ขอ งก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษต รแ ล ะส หก ร ณ์ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2561 เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสมโภชน ์
กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประมง เป็นประธาน ณ โรงแรมพิมาน 
การ์เด้น จ.ขอนแก่น 



YT 45/2561 

ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ 
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นางสาวดาริกา 
จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและให้ค้าแนะน้า
เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri-Map) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ร่วมกับประมง
จังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้  นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการด้าเนินงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ. ยโสธร ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 13 และ 
14 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่  



YT 46/2561 

ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 7-8 มกราคม  ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่แนะน้าและสร้างเสริมองค์ความรู้การจัดการ
ฟาร์มตามมาตรฐานและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอินทรีย์ อ้าเภอไทยเจริญ และ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี
ประมงอ้าเภอทั้ง 2 แห่ง ร่วมบูรณาการการท้างาน  



YT 47/2561 

ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ครั้งที่ 
1/2561 โดยมี นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้้ า จื ด เ ข ต  ๕  ( ย โ ส ธ ร ) 
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ น า ย ป ร ะ สิ ท ธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลง
พ้ืนที่สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดขนาด
สัตว์น้้ า  ตามโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
ร่ ว มกั บทา งส้ านั ก ง านประมง
จังหวัดสุรินทร์ ณ หนองยาง หมู่ที่ 
1 ,3 และ 10 ต้าบลยางสว่าง 
อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



YT 48/2561 

ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
เพาะ เลี้ ย งสั ตว์ น้้ า จื ด เขต  ๕ 
(ยโสธร )  ร่ วมประชุมการจัด
นิทรรศการและออกร้านงาน
กาชาดจังหวัดยโสธร ประจ้าปี 
2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ณ ห้อง
ประชุ มปลาส้ ม  ศาลากลา ง
จังหวัดยโสธรหลังใหม่  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ประชุมข้าราชการ 
เ พ่ือชี้แจงงานตามนโยบายกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืด  ณ ห้องประชุมศูนย์วิ จั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร)  



YT 49/2561 

ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง ให้ค้าแนะน้าเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ณ ไร่พญาแถน  ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง ลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลและให้ค้าแนะน้าเกษตรกร โครงการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง อ้าเภอค้อวัง และ อ้าเภอ
ค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 



YT 50/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่16 กมุภาพันธ ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ณ หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด

ยโสธร (หลังใหม) ช้ัน 5 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

 

วันที ่14-16 กมุภาพันธ ๒๕๖๑ 

      ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการ เพาะ เลี้ ย งสั ตว นํ้ าจื ด เขต  ๕ 

(ยโสธร )  มอบหมายให  นางสาวดาริกา 

จัยวัฒน นักวิชาการประมง เขารวมอบรม 

หลักสูตรผูตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

แบบกลุม ตามมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง 

แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าที่ ดี 

สําหรับฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (มกษ.7417-

2556) โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ (มกอช.) ณ โรงแรม

เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอน

เวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

 



YT 51/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันท่ี 15-22 กุมภาพนัธ ๒๕๖๑  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) สนับสนุนพันธุ
สัตวนํ้าจืดแกตัวแทนผูนําชุมชน  เพ่ือ

ปลอยสูแหลงสาธารณชุมชนในพ้ืนที่ 

อําเภอคําเขื่อนแกว และอําเภอปาต้ิว 

จังหวัดยโสธร 



YT 52/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่16-17 กมุภาพันธ ๒๕๖๑ 

       ผอ. ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) รวมโครงการสรางกระแส

การรับรูและการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรียและเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เกษตร

อินทรีย ด๊ี...ดีดีตอคุณ” ซึ่งมี นายวิวัฒน ศัลยกําธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน       ณ 

วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร  



YT 53/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่20 กมุภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน 

ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร

เพาะเลี้ ย งสัตว นํ้ าจื ด เขต ๕ 

( ย โ ส ธ ร )  เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการจังหวัด หัวหนา

สวนราชการประจําจังหวัด และ

นายอําเภอ ครั้งที่ 2/2561 ณ 

หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย 

ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันท่ี 14-16 กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน ขันงาม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นาย

สุริยันต จูทะรักษ นักวิชาการประมง เขา

รวมโครงการฝกอบรมเกษตรกรรายใหม

และเกษตรกรสัตวนํ้าสวยงามมืออาชีพ รุน

ที่  1 โดยกลุมวิจัยสัตว นํ้าสวยงามและ

พรรณไม นํ้ า  กอง วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด กรมประมง ณ หอง

ปทุมมาศ โรงแรมสุนีแกรนด อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี   



YT 54/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่19 กมุภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธิ์ 

เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสุริยันต จูทะรักษ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่

ตรวจประเมินโรงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี จีเอพี ของหนวยผลิตพันธุสัตวนํ้า

จืด โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดกาฬสินธุ 



YT 55/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่21-22 กมุภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธน
กิจ และ นายศุภรัตน ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวม

โครงการการฝกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพอแมพันธุสัตวนํ้า

ปรับปรุงพันธุ โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กรมประมง 

ณ โรงแรมสกายวิว รีสอรท จังหวัดบุรีรัมย 

วันท่ี 19-20 กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ .ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนย วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน 
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ช้ีแจงเกษตรกร

โครงการระบบสงเสริมแบบแปลงใหญ (สัตวนํ้าจืด) : ปลา

ตะเพียน หลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง การลด

ตนทุนและมาตรฐานฟารม” “การรวมกลุมการแปรรูปสัตวนํ้า” 

ป 2561 รวมกับประมงจังหวัดยโสธร ณ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  



YT 56/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายสุริยันต จูทะรักษ และ นางสาว

ดาริกา จัยวัฒน นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลและใหคําแนะนํา

เกษตรกร โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ณ บานทุงมน 

ตําบลทุงมน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 

วันที ่26 กมุภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด 

(Chief of Operation) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมี เกษตร

จังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ อาคารศูนยฝกอบรมและพัฒนาเกษตร 

สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 



YT 57/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธิ์ 

เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจาหนาที่ศูนยฯ สังเกตการณงานขายบัตรจับปลา “งานทอดแหจับปลา 

ป 2561” รวมกับทางสํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ณ อางเก็บนํ้าหวยเทียม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  



YT 58/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 
พร้อมหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม “กาแฟรับอรุณ” ณ 
โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร โดยมี ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธรเข้าร่วม 



YT 59/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมต้อนรับ นายสนธิพันธ์ 
ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด้าเนินงาน โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ้านาจเจริญ 
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