
YT 67/2562 

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

      วันที่ 3 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)               
และหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมเดินแบบผ้าไทย ในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร และโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาด
วัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน นางพวงค้า ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่า                  
บ้านสิงห์ท่า ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 



YT 68/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
      วันที่ 4 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาร่วมกันพัฒนาท้าความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะใกล้หน่วยงาน พร้อมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน
ต้นไม้สากล และไม้ประดับตามแนวรั้วหน่วยงาน เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้วงเตรียมการวันพิธีส้าคัญ 



YT 69/2562 

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

     วันที่ 6 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วย
ข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายนิกร สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน 
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน จังหวัดยโสธร ประจ้าปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร 



YT 70/2562 

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

      วันที่ 7 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมาย
ให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สังเกตการณ์งานขายบัตรจับปลา พร้อมสุ่ม
ชั่งวัด อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิต แหล่งน ้าโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ปี 2562 ณ กุดร่องแห่                     
บ้านดอนผึ ง หมูท่ี่ 4 และ 8 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 



YT 71/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
        วันที่ 6 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน           
ในพิธี ณ ท่าค้าทอง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน 
        วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562  ร่วมพิธีท าน้ าอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษกของจังหวัดยโสธร ในงานพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร               
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนจังหวัด
ยโสธรเข้าร่วม 
 



YT 72/2562 

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

         วันที่ 9 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม สรงน้้าพระพุทธรูป รดน้้าขอพรและขออโหสิกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ             
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2562 เพ่ือสืบสานประเพณีไทย  



YT 73/2562 

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

          วันที่ 9-10 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการประมง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2562 
หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer แก่เกษตรกรจังหวัดยโสธร อ้าเภอเมืองยโสธร และอ้าเภอเลิงนกทา บูรณาการ
ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร จ้านวน 2 รุ่น  



YT 74/2562 

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

         วันที่ 11 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม สรงน้้าพระพุทธรูป รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ ขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ เพ่ือสืบสาน
ประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2562  
 



YT 75/2562 

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

     วันที่ 22 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนนโยบาย
ส้าคัญ (Chief of Operation) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2562                      
โดยมี  นายกั งสดาล ส วัสดิ์ ชั ย  เ กษตรจั งหวัด ยโสธร              
เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

       วันที่ 22 -25 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการธนาคาร
สินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่กรมประมงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานโครงการ ประจ้าปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายถาวร จิระโสภรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการ
สัมมนา นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
โรงแรมบุรีเทล อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  



YT 76/2562 

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

      วันที่ 24 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)                 
ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ในโอกาสลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
งานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดศรีสะเกษ พร้อมคณะ 



YT 77/2562 

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

     วันท่ี 26 เมษายน 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ และ นางสาวดาริกา 
จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพื้นท่ีสร้างเสริมองค์
ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอินทรีย์ แก่เกษตรกรบ้าน
เ ก า ะ แ ก ด  ต้ า บ ล โ พ ธิ์ ไ ท ร  อ้ า เ ภ อ โ พ ธิ์ ไ ท ร              
จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 20 ราย 



YT 78/2562 

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

      วันที่ 30 เมษายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วย นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” 
พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่พ้ืนที่เป้าหมาย ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานเข้าร่วม           
ณ วัดบ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 ต้าบลแคนน้อย อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  


