
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 152/2562 

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

     วันที่ 6 กันยายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วม
ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น้้า
เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและ          
กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ ณ ยโสธร บ้านกลาง - 
บ้านสระเกษ หมู่ 7 และ 10 ต้าบลโพธิ์ไทร อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 153/2562 

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

      วันที่ 9 กันยายน 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ 
ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น้้าและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร          
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทุกภาคส่วน
ร่วมการต้อนรับ ณ วัดกลางศรีไตรภูมิ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 154/2562 

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

     วันท่ี 10 กันยายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ มอบน้้าดื่มและอาหารแห้ง ให้ก้าลังใจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าระวังสถานการณ์          
น้้าท่วม ณ ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอุทกภัย ต้าบลบากเรือ                 
อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 155/2562 

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

     วันท่ี 13 กันยายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา 
ต่ างประโคน ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้ ว ย น า ย ป ร ะ สิ ท ธิ์  เ ชี่ ย ว ช า ญ ธ น กิ จ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดยโสธร 
ครั้งท่ี1/2562 โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน 
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร 



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 156/2562 

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

     วันที่  13 กันยายน 2562   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายจรัลธาดา              
กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัด
ยโสธรร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 157/2562 

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

     วันที่ 16 กันยายน 2562   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น  า วันประมงแห่งชาติ ประจ าปี 2562 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน ณ หนองร่องหินปูน หมู่ที่ 2 ต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ านวน 200,000 ตัว โดยมีนายอ าเภอกุดชุม 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการระดับจังหวัดและอ าเภอ ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ พร้อมประชาชนให้การต้อนรับ 
 



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 158/2562 

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

     วันที่ 17 กันยายน 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟ้ืนฟูพื นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดยโสธร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจ าปีพุทธศักราช 2562  โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด จิตอาสาประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม ณ วิมานพญาแถน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร  



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 159/2562 

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

     วันที่ 17-19 กันยายน 2562    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดเขต 5 (ยโสธร)  
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 160/2562 

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

     วั น ที่  1 7 -1 9  กั น ย า ย น  2 5 6 2     ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า             
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดเขต 
5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
นักวิชาการประมง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
บานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วย
ลงแรงประมง (CPUE)  ผลจับและมูลค่าสัตว์น  าที่ จับใช้
ประโยชน์ของแหล่งน  า  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น  าแบบมีส่วนร่วม) โดย
มี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด เป็นประธาน ณ โรงแรมเอบีน่า 
เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 



https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/welcome/rfa-yasothon  E-mail: yasofish@gmail.com  YT 161/2562 

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

     วันที่ 23 กันยายน 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด      
เขต 5 (ยโสธร)  เข้าร่วม “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” 
โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
จิตอาสา ประชาชนชาวจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโดมด้านหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร จากนั้น 
ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “ปล่อยปลาลงแหล่งน้้าธรรมชาติ” ณ ล้าน้้าทวน บริเวณวิมานพญาแถน 
อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
 


