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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

         วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน และ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุม VDO Conference โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการ
ประมง) เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดยโสธร 

 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา  ต่างประ
โคน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 
5 (ยโสธร) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ช่วยกันบูรณะพ้ืนผิว
ถนนภายในศูนย์ฯ ที่ช ารุด เสียหาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

        วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา  ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2562 โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
ผอ .ทิ พย์ สุ ด า  ต่ า งปร ะ โคน  และ     
น า ย ป ร ะ สิ ท ธิ์  เ ชี่ ย ว ช า ญ ธ น กิ จ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 
5 (ยโสธร) เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้าน
คอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
ยโสธร โดยมี  นายประเสริฐ ลือชาธนา
นนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น
ประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ข้าราชการ หน่วยงานทุกองค์กร 
ณ หอประชุมวิถี อีสาน ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน และ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกับส านักงาน
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคาร
สัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 6 บ้านโพนเมืองมะทัน ต าบล
หนองเหล่า อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายประเสริฐ 
ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ พ่อค้า 
และประชาชน   ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 วันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน  นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมนิทรรศการวัน
ดินโลก ประจ าปี 2562 เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น
ประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรจังหวัดยโสธร ข้าราชการ และประชาชน ณ สถานีพัฒนาท่ีดิน
ยโสธร ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจื ด เขต 5 
(ยโสธร) น าทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม
งาน “วันกีฬาแห่งชาติ” จั งหวัดยโสธร 
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับหน่วยงานกรม
อ่ืนๆ ภายในจังหวัด โดยมี นายสมเพชร 
สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร 

        วันที่  16 ธันวาคม 2562 
ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า  ต่ า ง ป ร ะ โ ค น  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมพิธี
ม อบ เ งิ น ช่ ว ย เ หลื อ เ กษ ตร ก ร
ผู้ประสบภัยด้านการประมง จาก
พายุโซนร้อน “โพดุล และคาจิกิ” 
จัดโดยส านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร โดยมี น.ส.สิริมา วัฒโน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น
ประธาน ณ หอประชุมอ าเภอมหา
ชนะชัย จังหวัดยโสธร  
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ที่ต้ัง  184  หมูที่  2  ตําบลบากเรอื  อําเภอมหาชนะชยั  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท  045-756-608 

        วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน นายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ

เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต 5 (ยโสธร) รวมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบูรณาการหนวย

แพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พรอมสนับสนุนพันธุสัตวนํ้าแกแหลงนํ้าชุมชนเปาหมายในพ้ืนที่ โดย

มี นายสมเพชร สรอยสระคู รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ วัดนาถม ตําบลดงแคนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว 

จังหวัดยโสธร  
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ที่ต้ัง  184  หมูที่  2  ตําบลบากเรอื  อําเภอมหาชนะชยั  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท  045-756-608 

              วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต 5 (ยโสธร) จัดกิจกรรม “งานบุญตุมโฮม 

พี่นองผองเพื่อน กีฬาสามัคคี” เน่ืองในวันครบรอบกอต้ังศูนยฯ รวมกันทําบุญเลี้ยงพระ แขงขันกีฬา และรวมรับประทาน

อาหาร เพ่ือสงเสริมประเพณีบุญ และสรางความสามัคคีในหนวยงาน 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

       วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ร่วมงานรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุอินทรีย์ ปกป้องอนาคต ลดการเผา ลดการชะล้างดิน ลด
ต้นทุน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 พร้อมน้าเกษตรกรเข้ารับมอบใบรับรองการผลิตสัตว์น้้าอินทรีย์ อ้าเภอ
เมือง จ้านวน 5 ราย โดยมี นายวราวุธ  ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบ ณ 
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ ต้าบลดู่ทุ่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
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