
YT 132/2561 

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

   วันที่ 1-3 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ และ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถอดบทเรียน
การด้าเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี  

วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ติดตามการด้าเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
สวยงาม (ปลากัด) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  



YT 133/2561 

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

  วันที่ 2 สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์      
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรโครงการ
อาหารปลอดภัย (Food Safety) จ้านวน 10 ราย อ้าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  



YT 134/2561 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

วันที่ 6 และ 8 สิงหาคม 2561  
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยทีมนักวิชาการประมง
ของศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กพจ.) ปีงบประมาณ 2561 
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว และอ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จ้านวน 20 ราย 



YT 135/2561 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมพิธี
เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู เป็นประธาน 
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร จังหวัดยโสธร 



YT 136/2561 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

       วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย ์เอนกวิทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ เขต 5 (ยโสธร) พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจ้ารัชกาลที่10) พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
และส้านักงานประมงจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 
5 (ยโสธร) จากนั้น เข้าตรวจเยี่ยมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร  



YT 137/2561 

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

         วันที่ 10 สิงหาคม 2561    
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 
๕ (ยโสธร) ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง 
ระดับเขต ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานกรมประมง 
โดยมี นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ 
ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 เป็น
ประธาน ณ ห้องประชุมส้ านักงาน
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี   

วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร)  มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการด้าเนินงานโครงการปลาสวยงาม 
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นางอรุณี รอดลอย จากกลุ่มวิจัยสัตว์น้้า
สวยงามและพรรณไม้น้้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 



YT 138/2561 

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

   วันที่ 9-10 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่
ติดตามการด้าเนินงานเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กพจ.)          
ณ อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร    

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ น้าพันธุ์สัตว์น้้าไปร่วมปล่อยในงานพิธี โครงการ     
ฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจ้าปี 2561 โดยมี นายสัตวแพทย์ธนิตย์       
เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี ร่วมกับรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ ณ ท่าน้้า    
วัดส้มป่อยใหญ่ ต้าบลส้มป่อย อ้าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  



YT 139/2561 

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

         วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๑ ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร)      
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการด้าเนินการโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 
และ 14 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 และหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่  
         จากนั้น นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 13 เป็นประธาน ประชุมติดตามผลการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานกรมประมงจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 



YT 140/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘    
 วันที่ 15-16 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ประเมินความพร้อมของเกษตรกรโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
ปี 2561 ทีจ่ะรับการตรวจมาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ 2562 อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ้านวน 31 ฟาร์ม 
 

  วันที่ 20-22 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) มอบหมายให้   นายสุริยันต์      
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ 
นั กวิ ช าการประมง  ลง พ้ืนที่ ติ ดตาม
เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
อ้าเภอไทยเจริญ และเมือง จังหวัดยโสธร 



YT 141/2561 

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

   วันที่ 14-16 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะ เลี้ ย งสั ตว์ น้้ า จื ด เขต  ๕  (ย โ สธร )  มอบหมาย ให้          
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง โดยมี ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็น
ประธาน นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กล่าวรายงาน ณ โรงแรม
หนองคายธาวิลล่า อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  

 
วันที่ 26-28 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์     
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้านการประมง ประจ้าปี 2561 โดยมี นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน           
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
 



YT 142/2561 

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

  วันที่ 16 สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมพิธีเปิด “รณรงค์     
สร้างการรับรู้ และร่วมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร” โดยมี นายอ้าเภอค้อวัง เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ ณ บ้านดวน หมู่ที่ 7 ต้าบลน้้าอ้อม อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  



YT 143/2561 

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

               วันที่ 20 สิงหาคม 2561   
 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย       
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการธนาคาร
ผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 
2561 โดยมี ดร.ช านาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรม
ประมง เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกรมประมง   
พร้อมด้วย นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้ อ้านวยการ     
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และ
หน่วยงานผู้ รับผิดชอบโครงการเข้ าร่วมประชุม        
ณ ห้องพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  

วันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมประชุมหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
ครั้งที่6/2561 โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้อง
ประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง  



YT 144/2561 

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

    
วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๑  

      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้าโดย นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า ลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ณ ฟาร์มของ นายช่วย สาสุข ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
          



YT 145/2561 

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

 วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๑  
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกร  และเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้าโดย  นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์มของ นายสมบัติ ชุมนุม ซึ่งเข้าร่วมประกวด        
2 โครงการ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และโครงการ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ บ้านโนนประทาย ต้าบลหนองแหน อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 



YT 146/2561 

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

 
 
 

วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๑  
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและเกษตรกรดีเด่นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้าโดย  นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ณ ฟาร์มของ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ บ้านภูถ้้าพระ ต้าบลค้าน้้าสร้าง      
อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 
 
 
 
 

        
     วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา เพ่ือถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน ณ กุดกะเหลิบ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร รวม 500,000 ตัว 
 
 


