
YT 60/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์ฯ 
ร่วมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก “หนึ่งเดียวในโลก” 
ประจ้าปี 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ้าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ 
พ่อค้า ประชาชนร่วมงาน 

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๑ 
       ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมงานวันสถาปนา
จังหวัดยโสธร ครบรอบปีที่ 46 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์)  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีวางเครื่องสักการะขันหมากเบ็ง พ่อค้า ประชาชน ร่วมร้าถวาย  



YT 61/2561 

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

วันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๑  
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมกิจกรรมงาน 
“Yasothon Organic Fair 2018” ยโสธรออร์แกนิกแฟร์เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2561 โดยมี นายสุธี มากบุญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธาน ณ บริเวณสวนสาธารณะ บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ 



YT 62/2561 

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

วันที่ 6-7 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และทีมจาก
ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพ้ืนที่ติดตามเพ่ือคัดเลือก
เกษตรกรต้นแบบ ของ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) อ้าเภอเมือง อ้าเภอไทยเจริญ อ้าเภอป่าติ้ว 
และ อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 
วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นางสาวพรรณทิพา 
สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตาม
เร่งรัดผลงานวิจัย ซึ่งมี นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 6 (ขอนแก่น)  

 

วันที่ 6-7 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นางสาวพรรณทิพา 
สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “Smart Officer” รุ่นที่ 32 ซึ่งมี นายอดิเรก ตนพะยอม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 เป็นประธาน 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี    



YT 64/2561 

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

วันที่ 7-8 และ 10 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้  นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์  นักวิชาการ
ประมง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้ค าแนะน าเกษตรกร โครงการส่งเสริม
เกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว อ าเภอป่าติ้ว และ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
 

วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๑  
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่ างประโคน ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ 
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการ
อนุรักษ์ปลาล้าเซบายตอนกลาง ซึ่งมี นายอ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว เป็น
ประธานเปิดกิจกรรม ณ วังย่าแหว่ว ต้าบลนาแก อ้าเภอค้าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร  
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) 
และ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอเลิงนกทา และ อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 



YT 66/2561 

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

วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายศุภรัตน์ 
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่เตรียมโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร  
(Smart Organic Farm) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จังหวัดยโสธร 



YT 67/2561 

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

วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 
มอบหมายให้  นางสุมาลี  จันทะคูน  เจ้ า
พนักงานธุรการช้านาญงาน เข้าร่วมประชุมการ
สัมมนาประชาสัมพันธ์ กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ
ส้าหรับลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว (กสจ.) ณ ห้องบอลรูม โรงแรม
ลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
วันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๑ 

      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นางสุมาลี จันทะคูน เจ้าพนักงานธุรการช้านาญ
งาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัด 
และนายอ้าเภอ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลา
กลางจังหวัดยโสธร 
 

วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยค า 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.....” ส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) อ้าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 



YT 68/2561 

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

วันที่ 14-15 มีนาคม ๒๕๖๑  
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
เพาะ เลี้ ย งสั ตว์น้้ าจื ด เขต ๕ 
(ยโสธร)  มอบหมายให้  นาย
ประสิ ทธิ์  เ ชี่ ย วชาญธนกิ จ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายสุ ริ ยั นต์  จูทะรั กษ์  และ 
น า ง ส า ว ด า ริ ก า  จั ย วั ฒ น์ 
นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลและให้ค้าแนะน้าเกษตรกร 
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
 
  วันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๑  

      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
และให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม อ้าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  



YT 69/2561 

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

วันที่ 20-22 มีนาคม ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ 
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรข้อก้าหนดส้าหรับหน่วยรับรอง
และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC17065 : 2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตาม
ระบบคุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065 โดยกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบค้น ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 

วันที่ 21-23 มีนาคม ๒๕๖๑ 
       ผอ.  ทิพย์สุดา ต่ างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้
น า ง ส า ว พ ร ร ณ ทิ พ า  ส า ม า ร ถ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ
นางสาวอัญชลี เชื้อเหลือง พนักงาน
ผู้ช่วยประมง เข้าร่วมอบรมโครงการ
หลักสูตร “การเขียนข่าวและจัดท้า
ภาพข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 
3 ” ซึ่ ง มี  น า ย วิ สู ต ร  ศ ศิ วิ ม ล 
เลขานุการกรมประมง ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ ชวาลันรีสอร์ท 
อ้าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 



YT 70/2561 

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

วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ต้อนรับ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการ
เลี้ยงสัตว์น้้า พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด้าเนินงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์: พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อ้าเภอมหาชนะชัย และอ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีประมง
จังหวัด และ ผอ.ศูนย์ฯ ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมต้อนรับ 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖๑ 

    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ต้อนรับ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการ
เลี้ยงสัตว์น้้า พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด้าเนินงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว และเยี่ยมชมการเตรียมแปลงเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีประมงจังหวัด และ ผอ.ศูนย์ฯ ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมต้อนรับ 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 26-27 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า  ต่ า ง ป ร ะ โ ค น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นายศุภรัตน์  ขันงาม  นั กวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และ นางสาวดาริกา 
จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อมูลเรื่องการจัดชั้นคุณภาพ
ของแปลงใหญ่ประจ้าปี 2561 อ้าเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร 

วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ฯ โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น
ประธาน ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต้าบลดู่ลาด อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 27-28 มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมต้อนรับ นางสาวสุวิมล 
กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 ลงพืน้ท่ีตรวจราชการและติดตามงานโครงการ สร้างความชดัเจนใน
ขัน้ตอนการท างาน พร้อมให้ค าแนะน าชีแ้นะแนวทาง การท างานแก่หนว่ยงานกรมประมงในจงัหวดัยโสธร 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

     วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๑ 
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้นาย
ป ร ะ สิ ท ธิ์  เ ชี่ ย ว ช า ญ ธ น กิ จ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ
เจ้ าหน้ าที่ ศู นย์ ฯ  ลง พ้ืนที่ สุ่ มชั่ ง
น้้าหนักและวัดขนาดสัตว์น้้า ตาม
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง ร่วมกับทางส้านักงาน
ประมงจังหวัดสุรินทร์ ณ หนองยาง 
หมู่ที่ 1,3 และ 10 ต้าบลยางสว่าง 
อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ .ทิพ ย์สุดา  ต่ า งประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมเปิด
กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรกลาง 
ปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อม
หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดยโสธร โดยมี นาย
นิกร สุกใส ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด
ยโสธร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร อ้าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร นายเดชา รอดระรัง 
ประมงจังหวัด กล่าวรายงาน 
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ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่29 มนีาคม ๒๕๖๑ 

      ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นางสุมาลี จันทะคูน 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชี” โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปนประธาน โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพมหานคร 

วันที ่30 มนีาคม ๒๕๖๑ 

      ผอ .ทิพย สุ ด า  ต า งป ระ โ คน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) รวมประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองตัวช้ีวัดและ

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน ซึ่งมี นายสนธิพันธ 

ผาสุขดี ผู อํานวยการกองวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เปน

ประธาน ณ หองประชุม 102 ช้ัน 1 

อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง  


