
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูป ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ เรื่องโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ .เมือง      
จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูป ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูป ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม                
อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูปโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูปโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องการแปรรูป ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม           
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูปโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูป ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม                 
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องการแปรรูป ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม         
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการแปรรูปโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม 
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการส ารวจการปลูกพึชอาหารสัตว์ของ นายทวี  แซ่ลี้ บ้านเลขที่ 

199/9 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหญ้าเนเปียร์

จ านวน 2 ไร่

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการส ารวจการปลูกพึชอาหารสัตว์ของ นายสมชาย  ขวัญเกิด บ้านเลขที่ 37 

หมู่ 7  ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหญ้าเนเปียร์จ านวน 4 ไร่

ส ำนักงำนปศุสัตว์จงัหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวดารัตน์ เชี่ยวพฤก 
บ้านเลขท่ี 17 หมู่ 5 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวสมมารถ  ผ่องใส บ้านเลขที่ 46 
หมู่ 5 ต าบลกลอนโด  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสมปอง  ค าเขียน บ้านเลขที่ 
246/2 หมู่ 5 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวมัด  แก้วดอนไพร บ้านเลขที่ 79 หมู่ 3
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายสมเกียติ  มงคล บ้านเลขที 
65 หมู่ 5 ต าบลจรเข้เผือก   อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 
12 เมษายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายนริศ  รุ่วสว่าง  บ้านเลขที่ 97 หมู่ 7                
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายจรัญ  รอดแสง บ้านเลขที่ 
2/1 หมู่ 7  ต าบลกลอนโด     อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 
18 เมษายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางล าพวน  ต่อมสูง บ้านเลขที่ 33 หมู่ 8  
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายประทิน  คงคากูล บ้านเลขที่ 
36/6 หมู่ 1 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 
21 เมษายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายอาทร หอมโปร่ง บ้านเลขที่ 39 หมู่ 1  ต าบลหนองไผ่   
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวกันยา  เกษร บ้านเลขที่ 
9809 หมู่ 5 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวยุพิน  เกษร บ้านเลขที่ 6 หมู่ 5                     
ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นายศักดิ์สิทธิ์ พนมชัยสว่าง บ้านเลขท่ี366 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์            
ในวันที่ 3 เม.ย.60

นาย นิมิต กลั่นสัตบุตร บ้านเลขท่ี39 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 24 ตัว แปลงหญ้า 1 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์       
ในวันที่ 4 เม.ย.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นายประพัฒน์ สาธรวัฒนกุล บ้านเลขที่ 306/3 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน           
จ.กาญจนบุรี โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้าน
การเลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 5 เม.ย.60

นายเสน่ห์ ฟักศรี บ้านเลขท่ี113 ม.5 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 46 ตัว แปลงหญ้า3 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์             
ในวันที่ 6 เม.ย.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นายชาตรี เหยี่ยวแหยม บ้านเลขท่ี112 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 50 ตัว แปลงหญ้า 6 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 7 เม.ย.60

นายชาญวิทย์ ช่วงชัย  บ้านเลขที่483/3 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โค 25 ตัว แปลงหญ้า 1 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                    
ในวันที่ 8 เม.ย.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นางกุหลาบ แย้มสระโส บ้านเลขท่ี553 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 10 เม.ย.60

นายอัมรินทร์ อ่ิมเปี่ยม บ้านเลขท่ี90 ม.5 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 25 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 18 เม.ย.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นายบุญธรรม พุฒเอก บ้านเลขท่ี65 ม.7 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 46 ตัว แปลงหญ้า 4 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 19 เม.ย.60

นายสมบุญ ดอนเจดีย์ บ้านเลขท่ี65/1 ม.7 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 50 ตัว แปลงหญ้า 6 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์              
ในวันที่ 20 เม.ย.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน เมษำยน  ๒๕60

นายขจรศักดิ์ ม่วงกล้วย บ้านเลขท่ี 12/1 ม.1ต. ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้า 3ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์             
ในวันที่ 24 เม.ย.60

นางทองห่อ ใจเย็น บ้านเลขท่ี 89 ม.7 ต.พนมทวนอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                 
ในวันที่ 25 เม.ย.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประจ าเดือนเมษายน 
วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที ่7 เมษายน 2560 นาย นิพนธ์  มากสุดใจประชาสัมพันธ์

เก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจบุรี 

 
 



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60

วนัองัคาร ท่ี ๑๘ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั 
ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัพฤหัสบดี ท่ี ๒๐ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกข้อมูลฟาร์มโคเน้ือ กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60

วันพุธที่  5  เม.ษ. ๖๐ นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพื้นที่เพื่อส ำรวจกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อ.พนมทวน  จ.กำญจนบุรี เพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ – โคนม 
สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60

วนัศุกร์ ท่ี ๒๘ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคเน้ือ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่ม
จงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60
วนัพุธ ท่ี ๒๖ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 

อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั 
ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัพฤหสับดี ท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคเน้ือ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือน
กลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60

วนัศุกร์ ท่ี ๒๑ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั 
ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัองัคาร ท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคเน้ือ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือน
กลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60

วนัจนัทร์ ท่ี ๑๐ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั 
ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัองัคาร ท่ี ๑๑ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่ม
จงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



  รายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจ าเดือนเมษายน 2560 

วันท่ี 3,5,10,18,21,27 เดือนเมษายน 2560 ประชาสัมพันธ์,ให้ความรู้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมขายสินค้า

ปศุสัตว์ 

                         

             

วันท่ี 4,19,24,28 เดือนเมษายน 2560 เก็บข้อมูลเกษตรกรและความก้าวหน้าโครงการ 

            

 

 

 



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60
วนัจนัทร์ ท่ี ๓ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 

อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั 
ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัพุธ ท่ี ๕ เม.ย. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจฟาร์มโคเน้ือ กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ 
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่ม
จงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน เมษำยน ๒๕60

วันศุกร์ ที่ 7 เม.ษ. ๖๐  นางอัสนี   แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคนม  กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



  

 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประจ าเดือนเมษายน 

                วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 นาย นิพนธ์  มากสุด

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรอ าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี 



  

 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าเดือนเมษายน 

                          วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที ่21 เมษายน 2560 นาย นิพนธ์  มากสุดใจ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรอ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจะบุรี 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

ประจ ำเดอืนเมษำยน 
 เมื่อวันที่  3 เมษายน   2560 ถึงวันที่  5เมษายนและ 7 เมษายน   2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์
เพ็ชร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุ
สัตว ์
( การแปรรูปโคเนื้อ )  แก่เกษตรกรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประจ ำเดอืนเมษำยน 
 เมื่อวันที่  10 เมษายน   2560 ถึงวันที่  12 เมษายน  2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์( การแปรรูปโค
เนื้อ )  แก่เกษตรกรอ าเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประจ ำเดอืนเมษำยน 
 เมื่อวันที่  18 เมษายน   2560 ถึงวันที่  21 เมษายน  2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์( การแปรรูปโค
เนื้อ )  แก่เกษตรกรอ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประจ ำเดอืนเมษำยน 
 เมื่อวันที่  24 เมษายน   2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน  2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์( การแปรรูปโค
เนื้อ )  แก่เกษตรกรอ าเภอด่านมะขามเตี้ย   จังหวัดกาญจนบุรี 
 



  

 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าเดือนเมษายน 

           วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 นาย นิพนธ์  มากสุดใจประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

เกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจบุรี 

 




