
YT 79/2562 

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

     วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประ
โคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฎิบัติ การ และ  นายสุ ริยั นต์  จูทะรักษ์ 
นักวิชาการประมง ลงพื้นท่ีคัดเลือกเกษตรกรท่ีประสบ
ผลส้าเร็จของโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง 
(Zoning by Agri-Map) ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอเลิงนกทา 
ไทยเจริญ กุดชุม และป่าติ้ว จังหวัดยโสธร   



YT 80/2562 

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

     วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด พร้อมคณะผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด ผู้อ้านวยการศูนย์เขตฯ 1-12 ผู้เชี่ยวชาญฯ 
และหัวหน้ากลุ่มฯ ประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยจากส้านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี 
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  ผู้อ้านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องบุษกร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
    วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เพื่อติดตาม
ผลการด้ า เนินงานโดยมี  นาย เฉลิมชัย  สุ วรรณรักษ์ 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด           
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลาด้ า  อาคารจุฬาภรณ ์          
กรมประมง 



YT 81/2562 

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

      วันที่ 6 พฤษภาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)     
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เสด็จ
ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร             
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรเข้าร่วมพิธี 



YT 82/2562 

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

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) รับการตรวจประเมิน
โรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืด ให้เป็นตามมาตรฐานจีเอพี (GAP: Good Aquaculture Practice) จากทีม
ตรวจของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 3 (สกลนคร) เพื่อยืนยันการเป็นโรงเพาะฟักที่มีมาตรฐาน          
ในการผลิตสัตว์น้้าพันธุ์ดีอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ประจ้าปีงบประมาณ 2562 



YT 83/2562 

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

     วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าท่ี ของศูนย์ฯเขต 5 (ยโสธร) และผู้อ้านวยการศูนย์ฯ ภายใน
เขต 5 ได้แก่ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอ้านาจเจริญ ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ฟังสรุปผลการ
ด้าเนินงานของศูนย์ฯ เขต 5 (ยโสธร) พร้อมปลูกต้นรวงผ้ึง (ต้นไม้ประจ้ารัชกาลท่ี 10) ณ ศพจ. เขต 5 (ยโสธร)  



YT 84/2562 

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

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)     
และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมร้าในขบวนประชารัฐ งานบุญบั้งไฟยโสธร ปี 2562 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม               
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนงานทุกภาคส่วน ภายในงานมีการจัดการแสดงมากมายทั้ง ขบวนมเหศักดิ์หลักเมืองขบวนศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร อีกทั้ง
การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงามจากชุมชน และการประกวดขบวนแห่บั้งไฟโบราณจาก 9 อ้าเภอ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้               
ได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศอย่างล้นหลาม 



YT 85/2562 

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

     วั น ที่  1 4 -1 5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2   ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า             
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลงานวิจัยที่ยังไม่
แล้วเสร็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) อ้าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น   

     วั น ที่  1 5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2                
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์ฯ ฟังสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ของนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต 5 (ยโสธร)  



YT 86/2562 

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

     วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านการประมง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2562 หลักสูตรพัฒนา
เกษตรกร Smart Farmer แก่เกษตรกรจังหวัดยโสธร จ้านวน 88 ราย อ้าเภอมหาชนะชัย และ
อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับประมงอ้าเภอมหาชนะชัย และค้อวัง 



YT 87/2562 

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

     วันที่  16 พฤษภาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา            
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้า
ร่วม ณ บ้านดงยาง ต .บากเรือ อ.มหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร 

   วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติ การร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 พร้อม
สนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จ้านวน 67 ราย โดยมี 
นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร    
เป็นประธาน ณ อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  



YT 88/2562 

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

   วั น ที่  2 1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2     
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต 5 (ยโสธร ) เข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ร า ช ก า ร ป ร ะ จ้ า จั ง ห วั ด  แ ล ะ
นายอ้าเภอ จังหวัดยโสธร ครั้ งที่ 
5/2562 โดยมี  นายนิกร สุกใส          
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ห้อง
ประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลา
กลางจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร  

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน               
จังหวัดขอนแก่น   



YT 89/2562 

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

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าจืด โดยมี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ บริเวณโรงเรียนบ้านปลาอีด หมู่ที่ 2 ต้าบลนาแก อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง             
ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์ม สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า พร้อมให้
ความรู้ แ ละแนะน้ า เกษตร โครงการอาหารปลอดภั ย                   
(Food Safety) ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
จ้านวน 10 ฟาร์ม 



YT 90/2562 

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

     ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562                  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม   
นักวิชาการประมงปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกรโครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Agri-Map) ปีงบประมาณ 2562 อ้าเภอเดชอุดม และอ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี จ้านวน 80 ราย ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  



YT 91/2562 

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

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2562   จังหวัดยโสธร จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ร้าถวายพระพร “ยโสธรรวมใจ ถวายองค์ราชัน” ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกิจกรรมฟ้อนร้าเทิดพระเกียรติในงานมหรสพสมโภช โดยมี นายนิกร 
สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดยโสธร 



YT 92/2562 

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

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ และ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา           
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด้าเนินเปิดป้าย “อาคารเรียน 
ศรีพิทยา” โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร จากนั้น ร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
หน่วยงานทุกหน่วยงาน และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรร่วมชมและให้ก้าลังใจนักแสดงทุกชุด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง 
จังหวัดยโสธร 
 
   



YT 93/2562 

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

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ รองเลขาธิการมูลนิธิชัย
พัฒนาและคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการด้าเนินงานของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
พร้อมบูรณาการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าจืดไทย (กบนา ปลาแก้มช้้า และปลาตะเพียน) เพ่ือปล่อยในแหล่งน้้าพ้ืนที่โครงการ 



YT 94/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
      วันที่ 30 พฤษภาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้  นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่
เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง โดยมี นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน ณ ศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง            
บ้านยางน้อย ต้าบลบึงแก อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
 

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพ่ือชี้แจงข้อราชการตามนโยบายกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด            
ณ ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  



YT 95/2562 

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

     วันที ่30 พฤษภาคม 2562                  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่
เกษตรกรโครงการ พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่
เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่    
อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา  
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้้ า จื ด เ ขต  5  ( ย โ ส ธ ร )  มอบหมาย ให้          
นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดี เนื่องใน
โอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 จังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน        
เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็ม
เมอรัลด์ จังหวัดยโสธร 



YT 96/2562 

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

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วม
พิธีประกาศก้าหนด ฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และก้าหนดเครื่องมือ วิธีการท้าการประมงน่านน้้าภายใน 
ประจ้าปี 2562 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ริมแม่น้้ามูลหน้าวัด
หลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  


