
YT 148/2561 

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

วันที่ 6-7 กันยายน ๒๕๖๑ 
   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าจื ด เขต ๕ 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการ
ประมง ลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกรโครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์  อ า เภอค้อวัง และ     
ค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

วันที่ 7 กันยายน ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นางสาวพรรณทิพา สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจ าปีงบประมาณ 
2561” ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2561) ครั้งที่ 9 
โดยมี ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อ านวยการกองมาตรฐาน
งานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 กรุงเทพมหานคร 



YT 149/2561 

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

 
วันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๑  

      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น า โดย นายทวี วิพุทธานุมาศ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ ฟาร์มของ นางสมปอง มุลตองคะ บ้านต้องโพนสว่าง ต าบลฝั่ งแดง                       
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
          



YT 150/2561 

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

 วันที่ 10-11 กันยายน ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและการมีส่วน
ร่วม การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของสัตว์น้ า
ที่ปล่อยในแหล่งน้ าโครงการธนาคารผลผลิต
เกษตรด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 
2561  โ ดยมี  นายสนธิ พั น ธ์  ผาสุ ข ดี 
ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมือเสือ 
อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง      
สัตว์น้ าชายฝั่ง ชั้น 1 กรมประมง 

วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าจื ด เขต ๕ (ย โสธร )  มอบหมายให้                             
นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดยโสธร โดยมี             
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลต์ 
จังหวัดยโสธร 



YT 151/2561 

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

วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และร่วมพิจารณาเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมี นางสาวกาญจนรี 
พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กพจ.2 ชั้น 4 อาคารเชิดชาย                  
อมาตยกุล กรมประมง  

วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ตว์ น้ า จื ด เขต  ๕  (ย โสธ ร )  มอบหมายให้  นายประสิทธิ์            
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตาม
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และสุ่มชั่งน้ าหนัก 
ความยาว และวัดอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า ณ อ่างเก็บน้ า
ห้วยเทียม หมู่ที่ 3, 7, 9 และ 10 ต าบลโนนค้อ อ าเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี  



YT 152/2561

ที่ตั้ง  ๑84 หมู่ที่  ๒  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘

วันที่ 18 กันยายน ๒๕๖๑
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์ปลา  

เทพาคืนถ่ิน แม่น้้าพระยา จังหวัดชัยนาท” ซึ่งมี นายสนธิพันธุ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เป็นประธาน โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กรมประมง 

วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๑ ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ประชุม
ข้าราชการ เพ่ือชี้แจงงานตามนโยบายกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร)



YT 153/2561

ที่ตั้ง  ๑84 หมู่ที่  ๒  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘

วันท่ี 21 กันยายน ๒๕๖1 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 
พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 92 ปี เพ่ือเข้า
รับโล่รางวัล หน่วยผลิตสัตว์น้้าของกรมประมงที่มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ และกระบวนการผลิตตามหลักพันธุ์ ศาสตร์ พร้อมน้า
เกษตรกรจังหวัดยโสธร นายสมบัติ ชุมนุม ได้รับรางวัลเกษตรกรพัฒนาอินทรีย์ด้านการประมง 2561 และ รางวัลเกษตรกร
ปราดเปรื่อง smart farmer ด้านการประมง 2561 นายสุริยา หงส์ลอยวงษ์ รางวัลชมเชยเกษตรกรพัฒนาอินทรีย์ด้านการ
ประมง 2561 และร่วมยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ปลาตะเพียน และปลานิล จังหวัดยโสธร



YT 154/2561

ที่ตั้ง  ๑84 หมู่ที่  ๒  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘

วันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๑ 
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปผลการด้าเนินงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ยโสธรต่อ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมว่านเมล็ดปอเทืองเพ่ือวัน
ดินโลกของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ต.ลุมพุก อ.ค้าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร



YT 155/2561

ที่ตั้ง  ๑84 หมู่ที่  ๒  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘

วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๑
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
( ย โ ส ธ ร ) พร้ อมด้ ว ย  นายประสิ ท ธิ์ 
เชี่ ยวชาญธนกิจ  นั กวิ ชาการประมง
ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรเพ่ือส่งเสริม
อาชีพด้านประมง แก่เกษตรกรโครงการ
พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านกุดแห่ 
ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๑
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 
๕  ( ย โ ส ธ ร )  ป ร ะ ชุ ม ข้ า ร า ช ก า ร 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พนักงาน ลูกจ้าง เพ่ือ
ชี้แจงข้อราชการตามนโยบายกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ณ 
ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 



YT 156/2561

ที่ตั้ง  ๑84 หมู่ที่  ๒  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘

วันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า วันประมงแห่งชาติ ประจ้าปี 2561 (ครบรอบวันสถาปนากรมประมง 21 กันยายน ของทุกปี) 
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธี ณ อ่างเก็บน้้าห้วย พันหม บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่4         
ต้าบลกุดกุง อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 


