
YT 101/2561 

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

วันที่ 30-31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ และ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26-2/2561 โดยสถาบันพัฒนาการด้าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส้านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  

วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง (แหล่งน้้าเก่าปี 2560) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน  
ณ ห้องพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ ์กรมประมง 



YT 102/2561 

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

วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ การวางข่ายจับผลผลิตของตัวแทน
ชุมชน ณ กุดร่องแห่ บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4 และ 8 ต้าบลบากเรือ อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓ พร้อมสุ่มชั่งวัด
อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิต ร่วมกับนางสาวกิ่งเทียน เรืองตนนอก หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร  



YT 103/2561 

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

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายศุภรัตน์   
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 ณ ต้าบล กุดเชียงหมี อ้าเภอ   
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ้านวน ๒0 ราย 
 



YT 104/2561 

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

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืด เขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้       
นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”
พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า แก่ พ้ืนที่ เป้าหมาย โดยมี   
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ 
วัดบ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 



YT 105/2561 

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

วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 
จังหวัดยโสธร โดยมี เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมประชุมหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย  
อมาตยกุล กรมประมง  



YT 106/2561 

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

 
วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลงพ้ืนที่สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกร ที่ได้รับการ
สร้างเสริมองค์ความรู้ฯ ไว้แล้ว ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กพจ.) ปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 10 ราย      
ของอ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 



YT 107/2561 

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

 
วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์   
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริม
เกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 อ.กุดชุม จ.ยโสธร จ้านวน ๒0 ราย 
 



YT 108/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘  
วันที่ 13-14 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์   
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริม
เกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 อ้าเภอทรายมูล ไทยเจริญ และเมือง  
จังหวัดยโสธร จ้านวน 36 ราย 
 



YT 109/2561 

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

วันที่ 12-15 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์    
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้ค้าแนะน้าเกษตรกรโครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) จ้านวน 35 ราย อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว เลิงนกทา ไทยเจริญ และเมือง จังหวัดยโสธร 



YT 110/2561 

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

วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
    ผ อ . ทิ พย์ สุ ด า  ต่ า ง ป ร ะ โ ค น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมาย
ใ ห้  น า ง ส า ว ด า ริ ก า  จั ย วั ฒ น์ 
นักวิชาการประมง มอบลูกพันธุ์กบ
โครงการฟ้ืนฟูสัตว์น้้ าจืดไทย แก่
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา 
ในพ้ืนที่พระราชด้าริ ต้าบลกุดแห่   
อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับประมง
จังหวัด นายเดชา รอดระรัง และทีมจากส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ณ ศาลากลางบ้านดอนผึ้ง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 



YT 111/2561 

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

วันที่ 14-15 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นางสาวพรรณทิพา สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
การประชุมวิชาการประมง ประจ้าปี 2561 หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพ่ือความมั่นคง มั่นคั่ง และ
ยั่งยืน” โดยมี ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีในการ
สัมมนา ณ โรงแรม  มิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น  



YT 112/2561 

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

วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์   
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริม
เกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 



YT 113/2561 

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

วันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอ้าเภอ จังหวัดยโสธร ครั้ง ท่ี 6/2561                
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

 
วันที่ 21-22 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้      
นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูลและให้ค้าแนะน้าเกษตรกรโครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 



YT 114/2561 

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

 
วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่สนับสนุนพันธุ์ปลา
กินพืชแก่เกษตรกร ที่ได้รับการสร้างเสริมองค์ความรู้ฯ ไว้แล้ว ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กพจ.) ปีงบประมาณ 
2561 จ้านวน 10 ราย ของอ้าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
  



YT 115/2561 

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

 
วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นท่ีสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยง    
แก่เกษตรกร โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ้าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ้านวน 30 ราย 
 



YT 116/2561 

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

วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด้าเนินงาน โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า โครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับทีมจากส้านักงานประมงจังหวัด
สุรินทร์ ณ หนองยาง ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้     
นางสุมาลี จันทะคูน เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน เข้า
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท้ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (บก.103) โดยกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ณ ห้องประชุมกุลาด้า กรมประมง  



YT 117/2561 

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

          วันท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรม “ด านา สามัคคี อินทรีย์ บ้านเฮา วิถียโสธร” ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพ
และกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประจ้าปี 2561 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานในพิธี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน ในการนี้ นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง     
สัตว์น้้าจืด นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัด     
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมปล่อย
พันธุ์สัตว์น้้าในแปลงโครงการ ณ บ้านโคกกลาง ต้าบลลุมพุก อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  



YT 118/2561 

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

         วันท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๖1 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด                    
นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า และคณะ ตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) 
ต้นไม้ประจ้ารัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) จากนั้นเข้าเยี่ยมชมจุดสาธิตศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยโสธร ตามงบประมาณจังหวัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมด้าเนินการในส่วนของกบอินทรีย์ 



YT 119/2561 

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

วันที่ 28-29 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยนายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2561 อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
จ้านวน 89 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 


