
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  5 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์  มากสุดใจ  ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แก่เกษตรกรอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้                  
ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตาม
เป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.เมือง จ.
กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้                  
ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตาม
เป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การจัดการอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
โคนม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การจัดการอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
โคนม  อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ โคนม  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โค
นม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โคเนื้อ
เพ่ือขุน ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์โคเนื้อเพ่ือขุน ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ .ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ตาม
เป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
การจัดการอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
โคนม  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
จัดการอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม                 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการส ารวจการปลูกพึชอาหารสัตว์ของ นางมลิ  ปานปน บ้านเลขที่ 

139/3 หมู่ 1  ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหญ้าเนเปียร์

จ านวน 2 ไร่

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการส ารวจการปลูกพึชอาหารสัตว์ของ นายมานิตย์  อุดมสินค้า บ้านเลขที่ 

252 หมู่ 3 ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหญ้าเนเปียร์จ านวน 

2 ไร่

ส ำนักงำนปศุสัตว์จงัหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการส ารวจการปลูกพึชอาหารสัตว์ของ นายสุนทร  เธีนรสกุลวงค์ 
บ้านเลขท่ี 229 หมู่ 7 ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหญ้าเน
เปียร์จ านวน 2 ไร่

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการส ารวจการปลูกพึชอาหารสัตว์ของ นายสง่า ดงขันตะ บ้านเลขที่ 98/2 
หมู่ 2 ต าบลกลอนโด   อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกหญ้าเนเปียร์จ านวน 30 ไร่

ส ำนักงำนปศุสัตว์จงัหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายดิษกรณ์  หอมสุวรรณ 
บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ 3 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี                         
ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางเทียบ  นนทารี บ้านเลขที่ 85/2 
หมู่ 1 ต าบลกลอนโด  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายกรอง  เขียวเปลื้อง 
บ้านเลขท่ี 98/3 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคาร
ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายบุญรอด  ต่อมสูง บ้านเลขที่ 22 
หมู่ 1 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายสามารถ  เหมพันธ์ บ้านเลขที่ 
92/5 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางระเบียบ  วิจิตรจันทร์ บ้านเลขที่ 
6 หมู่ 7 ต าบลกลอนโด  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายบัญชา  เขียวเปลื้อง  บ้าน
เลขที 98 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสุขใจ  แย้มวงษ์ บ้านเลขที่ 28 หมู่ 6 ต าบล
กลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวเจริญศรี หงษ์ประเสริฐ 
บ้านเลขท่ี 40 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวจินตหรา  ก้านเหลือง 
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก

ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางอารีย์  อยู่สถิต บ้านเลขที่ 73 
หมู่  ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออก
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสุรีย์รัตน์  ศักดิ์สงวน  บ้านเลขที่ 
214/3 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

นายชาติประเสริฐ ศรีทองประเสริฐ  บ้านเลขที่ 340 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.
กาญจนบุรี โคเนื้อ36 ตัว แปลงหญ้า 6 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยง
สัตว์ ในวันที่ 2 พ.ค.60

นางอนงค์ ปลีบุตร บ้านเลขท่ี441/1 ม.3 ที่ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 28 ตัว แปลงหญ้า 3 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์         
ในวันที่ 3 พ.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

น.ส.เพ็ญศรี เพาะทรัพย์เจริญ บ้านเลขท่ี265/2 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 50 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์               
ในวันที่ 4 พ.ค.60

นางมะลิ สุวรรณดี บ้านเลขท่ี484 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 29 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์              
ในวันที่ 5  พ.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

นายภักดิพิ์สุทธิ์ ทัสนงาม บ้านเลขท่ี17/3 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 32 ตัว แปลงหญ้า 4 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์             
ในวันที่ 8 พ.ค.60

นายเสถียร์ ค าหาญผล บ้านเลขที่10 ม.17 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 52 ตัว แปลงหญ้า 5 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์            
ในวันที่ 9 พ.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

นายสมโภชน์ รอดภัย บ้านเลขท่ี91/2 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 23 ตัว แปลงหญ้า 7 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์              
ในวันที่ 10 พ.ค.60

นางลูกเกษเทศนูย์ บ้านเลขท่ี34 ม.10 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ15 ตัว แปลงหญ้า 2 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์              
ในวันที่ 11 พ.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

น.ส.สมใจ กลั่นบุศย์ บ้านเลขท่ี215/3 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 45 ตัว แปลงหญ้า 3 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                   
ในวันที่ 15 พ.ค.60

น.ส.อรณิชพัฒนมาศ บ้านเลขท่ี252/2 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 35 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์         
ในวันที่ 16 พ.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน พฤษภำคม  ๒๕60

นายวิทยา สาธรวัฒนกุล บ้านเลขท่ี306/1 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 40 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                    
ในวันที่ 18  พ.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ –โคนมกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ – โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมแผงขายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ  อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
กาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60
วนัพฤหัสบดี ท่ี ๑๘ พ.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพื้นท่ีส ารวจการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพั้นท่ี

สาธารณะ  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือน
กลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 10 ไร่



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60
วนัองัคาร ท่ี ๑๖ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ – โคนมกลุ่ม

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

วนัพุธ ท่ี ๑๗ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ –โคนมกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม 
สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60

วนัพฤหสับดี ท่ี ๑๑ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ – โคนมกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม 
สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 1๕ พ.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ –โคนมกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ – โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60

วนัจนัทร์ ท่ี ๘ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ – โคนมกลุ่มเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัองัคาร ท่ี ๙ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ –โคนมกลุ่มเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60

วนัพฤหสับดี ท่ี ๔ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ – โคนมกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม 
สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม ๒๕60

วนัจนัทร์ ท่ี ๑ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกข้อมูลฟาร์มโคเน้ือ – โคนมกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม 
สร้างเศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี

วนัพุธ ท่ี ๓ พ.ค. ๖๐ นางอสันี  แสงจนัทร์ ลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจขอ้มูลฟาร์มโคเน้ือ –โคนมกลุ่มเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงโคเน้ือ – โคนม อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพื่อด าเนินการตามโครงการโคเน้ือ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขบัเคล่ือนกลุ่มจงัหวดั ของส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  8,9,11 พฤษภาคม  นายนิพนธ์  มากสุดใจ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลง
พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เร่ืองการป้องกันโรคในฟาร์ม แก่เกษตรกรอ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  5 พฤษภาคม 2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ  แก่
เกษตรกรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวัดกาญจนบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่   8,9,11 พฤษภาคม   นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการอาหารสัตว์ส าหรับโคเนื้อ แก่เกษตรกรอ าเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรีรี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  19 พฤษภาคม 2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องการการจัดการอาหารโคเนื้อ  แก่เกษตรกร
อ าเภอไทรโยค   จงัหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  26 พฤษภาคม 2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องการการจัดการอาหารโคเนื้อและการจัดการ
แปลงพืชอาหารสัตว์  แก่เกษตรกรอ าเภอด่านมะขามเตี้ย   จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2560 นางสาววรรณเครือ  วงค์เพ็ชร ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องการการจัดการอาหารโคเนื้อและการจัดการ
แปลงพืชอาหารสัตว์  แก่เกษตรกรอ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  19 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์  มากสุดใจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการการจัดการอาหารโคเนื้อ  แก่เกษตรกรอ าเภอไทร
โยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ประจ ำเดือนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  26 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์  มากสุดใจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย  แก่เกษตรกรอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย   จังหวัดกาญจนบุรี 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 
 เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม   2560 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์  มากสุดใจ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องการการจัดการอาหารโคเนื้อและการจัดการฟาร์ม  แก่
เกษตรกรอ าเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี 



รายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ของส านกังานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 

วันท่ี 1,3,5,8,9,15,22,23,29 เดือนพฤษภาคม 2560 จัดอบรมประชาสัมพันธ์เกษตรกรในการเล้ียงสัตว์ 

พร้อมท้ังให้ความรูก้ับเกษตรกรที่สนใจ 

      

   

     

 

 



วันท่ี 2,12,30 เดือนพฤษภาคม 2560 ออกส ารวจเกษตรกรผู้มีความสนใจจะประกอบอาชีพเล้ียงโค 

 

 

 

วันท่ี 11,18,19,31 เดือนพฤษภาคม 2560 เก็บข้อมูลเกษตรกร ความต้องการ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา

ในโครงการโคเนื้อ-โคนม 

   

 

   



วันท่ี 11,18,19,31 เดือนพฤษภาคม 2560 แจกโปสเตอร์เอกสาร เชิญชวนเกษตรกร ผู้สนใจจะร่วมขายของ

สินค้าปศุสัตว์ 

    0 




