
YT 80/2564 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายใหน้ายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ ลงพื้นท่ีในเขตอ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โครงการ
ส่งเสริมอาชพีประมง กิจกรรมส่งเสรมิเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning 
by Agri - Map) เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และมอบปัจจัยการ
ผลิตแก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรกร จ้านวน 17 ราย 



YT 81/2564 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่
ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ในเขตอ้าเภอกุดชุมและอ้าเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และ
มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจ้านวน 30 ราย 



YT 82/2564 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมทีมวิชาการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลีย้งปลาสวยงาม 
หลักสูตร “ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม” ประจ้าปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 เกษตรกร
เข้าร่วมจ้านวน 25 ราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ภายใต้มาตรการ 
DMHTTA เฝ้าระวังโควิด-19



YT 83/2564 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกับส้านักงาน
ประมงจังหวัดยโสธร ปล่อยพันธ์ุปลาน้้าจืด จ้านวน 500,000 ตัว ลงในล้าห้วยยาง ณ บ้านหนองเทา 
หมู่ที่ 4 ต้าบลนาแก อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิม          
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ้าปี 2564           
โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน



YT 84/2564 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด
โครงการร่วมลงขันชวนกันไปท้านาจังหวัดยโสธร พร้อมสนับสนุนพันธ์ุปลา และพันธ์ุกบ 
เพื่อปล่อย ณ แปลงนาทุ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านโคกกลาง ต้าบลลุมพุก อ้าเภอ           
ค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน 



YT 85/2564 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมทีมวิชาการของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพาะเลีย้งปลาสวยงาม 
หลักสูตร “ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม” ประจ้าปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 เกษตรกร
เข้าร่วมจ้านวน 25 ราย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ภายใต้มาตรการ 
DMHTTA เฝ้าระวังโควิด-19



YT 86/2564 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ เชี่ ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และ นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในเขตอ้าเภอกุดชุม            
ไทยเจริญ และเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมพฒันาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรม
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (รายเก่า) 
ปีงบประมาณ 2563 เกษตรกรจ้านวน 9 ราย รายละ 1,500 ตัว ร่วมกับประมงอ้าเภอ           
แต่ละพื้นที่



YT 87/2564 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนาเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จังหวัดยโสธร ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ณ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอทรายมูล 
อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เกษตรกร จ้านวน 30 ราย



YT 88/2564 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ เชี่ ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการลงพื้นที่ในเขตอ้าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมพัฒนา
เกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ (รายเก่า) ปีงบประมาณ 2562 เกษตรกรจ้านวน 5 ราย รายละ 1,000 ตัว



YT 89/2564 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่
ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ในเขตอ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ความรู้ดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และมอบปัจจัยการผลิต
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจ้านวน 15 ราย โดยมีนายอ้าเภอทรายมูล         
ให้เกียรติมอบปัจจัยการผลิต



YT 90/2564 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางดาริกา 
ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการส่งเสริม
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจ้านวน 5 ราย รายละ 3,000 ตัว ร่วมกับส้านักงานประมง
จังหวัดอุบลราชธานี



YT 91/2564 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร และนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด
กิจกรรม “Kick off แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จังหวัดยโสธร” พร้อมสนับสนุนพันธ์ุปลาเพื่อปล่อย ณ แปลงเกษตรกร นางพรรณี สืบศรี 
บ้านหนองคู ต้าบลหนองคู อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน และท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายคมสัน จ ารูญพงษ์ ร่วมในงานนี้ด้วย



YT 92/2564 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการด้าเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ุ
ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ผ่านทางระบบ Zoom 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน



YT 93/2564 

วันที่ 22 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ เชี่ ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และนางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจ้านวน      
5 ราย รายละ 3,000 ตัว ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี



YT 94/2564 

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ในเขตจังหวัดยโสธร (อ้าเภอทรายมูล เมือง และค้าเข่ือนแก้ว ) 
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri - Map) เพ่ือให้ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า และมอบปัจจัย
การผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรจ้านวน 36 ราย ร่วมกับส้านักงาน
ประมงจังหวัดยโสธร



YT 95/2564 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง               
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้ นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในเขต
จังหวัดยโสธร (อ้าเภอเลิงนกทา เมือง กุดชุม และไทยเจริญ ) โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน SL และ 
GAP ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า เพื่อท้าการวิเคราะห์หาสารตกค้าง
ในเนื้อสัตว์น้้า ให้ความรู้ ค้าแนะน้า ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 20 ราย



YT 96/2564 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร และนายประสิทธิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator ; FC) 
ภายในหน่วยงานบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางระบบ Zoom โดยมี นายศุภกิตต์ิ             
ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือและประสานงาน
โครงการบูรณาการของหน่วยงาน FC ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ฯ ได้รายงานความก้าวหน้า             
การปฏิบัติงานโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้้าจืดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด ตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ้าต้าบลม่วง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จัดโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลม่วง อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร          
ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต. ม่วง เกษตรกร รวม 120 ราย
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางดาริกา           
ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกร นายสมควร ค าดี ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอ              
ค้อวัง จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ปี 2564 และหลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ได้น้าความรู้ไปลงมือปฏิบัติ             
ต่อยอดอาชีพจนมีผลผลิตและรายได้อย่างต่อเน่ือง
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วันที่ 28 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางดาริกา           
ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกร นางสาวศรีอุบล ศรีระบุตร ต้าบลคูเมือง อ้าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ปี 2563 ได้น้าความรู้ไปลงมือปฏิบัติ เพาะเลี้ยงกบเป็นอาชีพมีผลผลิตและรายได้
อย่างต่อเน่ือง



วันที่ 29 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
และนางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร นายศราวุธ            
ชูพินิจ ต้าบลโคกนาโก อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
อาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2564 ได้น้าความรู้ไปลงมือปฏิบัติ            
ต่อยอดอาชีพเพาะเลี้ยงกบ มีผลผลิตและรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
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วันที่ 29 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
และนางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร นายวรวุฒิ สินโคกสูง 
ต้าบลกระจาย อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสง่เสริมอาชีพประมง 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2564 ได้น้าความรู้ไปลงมือเลีย้งสัตว์น้้า ในพื้นที่แปลง
เกษตรผสมผสาน และเพาะแหนแดงจ้าหน่ายให้แก่สมาชิกเครือข่าย
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วันที่ 29 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
และนางดาริกา ศรี วิชัย นัก วิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร นายสุวัฒน์              
พิสชาติ ต้าบลกระจาย อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
อาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2564 ได้น้าความรู้ไปลงมือเลี้ยงสัตว์น้้า
ในพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน
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วันที่ 29 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
และนางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร นายทรรธนกฤษ          
ป่ินค า ฟาร์มเกษตรกรมาตรฐาน GAP ด้านการประมง ต้าบลหนองหิน อ้าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร     
ปี 2564 ได้ความรู้เพิ่มเติมน้าไปพัฒนาฟาร์ม ต่อยอดอาชีพจนมีผลผลิตและรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ฟังรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร

YT 104/2564 



วันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง แนวปฏิบัติส้าหรับการแสดงฉลากสินค้า และเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มปลากัดไทย ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ประธาน
คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นประธาน   
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
มอบหมายให้นายประสิทธ์ิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการ
ประมง ลงพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ                 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
มอบหมายให้นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี    
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนพันธุ์ปลาแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรรวมทั้งหมด 20 ราย รายละ 1,500 ตัว ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัด
อุบลราชธานี
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