
วันพฤหัสบดีที่ 1  มิ.ย. 60  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  นำงอัสนี  แสงจันทร์ เจ้ำหน้ำที่ส ำรวจ
พัฒนำปรับปรุงฟำร์มบันทึกข้อมูล    ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟำร์มโคนม  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  อ .ด่ำน
มะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ – โคนม  สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ของส ำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. ๖0 นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจแปลงพืชอำหำรสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ  อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



วันจันทร์ที่  5  มิ.ย. 60  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี  นำงอัสนี  แสงจันทร์ เจ้ำหน้ำที่ส ำรวจพัฒนำ
ปรับปรุงฟำร์มบันทึกข้อมูล  ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจฟำร์มโคเนื้อที่มีบ่อแก๊สชีวภำพ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อ .ด่ำน
มะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน มิถุนำยน ๒๕60

วันอังคำรที่ 6 มิ.ย. ๖0 นำงอัสนี  แสงจันทร์   ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจฟำร์มโคเนื้อ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันอังคำรที่  ๑3  มิ.ย. ๖0  นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจฟำร์มโคเนื้อ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี

วันศุกร์ที่  ๑6  มิ.ย. ๖0  นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมสถำนที่จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ ในเขต 
อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕60

วันพฤหัสบดีที่  22  มิ.ย. ๖0  นำงอัสนี  แสงจันทร์   ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลกลุ่มเกษตรกรฟำร์ม
โคนมที่มีบ่อแก๊สชีวภำพ  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
กำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕60

วันศุกร์ที่  23  มิ.ย. ๖0  นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจฟำร์มโคนม  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม สร้ำงเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. ๖0  นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจฟำร์มโคเนื้อที่มีบ่อแก๊สชีวภำพ 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม 
สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันศุกร์ที่  30  มิ.ย. ๖0 นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพื้นที่เพ่ือส ำรวจแหล่งขำยพืชอำหำรสัตว์ส ำหรับเลี้ยง
โคเนื้อ และ โคนม ในเขตพ้ืนที่  อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม 
สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันศุกร์ที่  9  มิ.ย. ๖0  นำงอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจแหล่งขำยพืชอำหำรสัตว์ส ำหรับเลี้ยง
โคเนื้อ และ โคนม ในเขตพ้ืนที่  อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย  จ.กำญจนบุรี  เพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรโคเนื้อ -โคนม 
สร้ำงเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕60

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม                 
ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมาย
โครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ -
โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันพุธที่7 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม 
ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมาย
โครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ -
โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันศุกร์ที่9 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ใน
พ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมาย
โครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่14 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ 
- โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ -
โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ -
โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนม
สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนม
สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนม
สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนม
สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนม
สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 นางสาวศศิชา สายศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ในพ้ืนที่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนม
สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕60

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสร้อยทิพย์  บัวบาน  บ้านเลขที่ 204/1 หมู่ 11 ต าบลจร                
เข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายทวี  แซ่ลี้  บ้านเลขที่ 199/9 หมู่ 2 ต าบลกลอนโด        
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายสังวาลย์  ใจอดทน  บ้านเลขที่ 235/5 หมู่ 2                     
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสุรีรัตน์  มีใจมั่น  บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ 1 ต าบลจร                 
เข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงานบันทึก

ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายอนุสรณ์  บัวนิล บ้านเลขที 27 หมู่ 8 ต าบลจรเข้เผือก   

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงานบันทึก

ข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายโกมล  สาหร่าย  บ้านเลขที่ 2/4 หมู่ 1  ต าบลจรเข้เผือก 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายสมชาย  ขวัญเกิด  บ้านเลขที่ 37 หมู่ 7  ต าบลจร              
เข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางคนึง  บุญศิริ  บ้านเลขที่ 117 หมู่ 2  ต าบลกลอนโด      
อ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายณรงค์  นิติพันธ์ บ้านเลขที่ 200/3 หมู่ 2  
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวล าไย  เชื้อโต บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 ต าบลกลอน
โด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวจิรนันท์  ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายสุนทร  เธีนรสกุลวงค์ บ้านเลขที่ 229 หมู่ 7 
ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  ๒๕60

นายไมตรี ดอนไพรอ่อน บ้านเลขท่ี 13 ม.17 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 12 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 5 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการ              
เลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 2 มิ.ย. 60

นางสายหยุด ชีวังกูล บ้านเลขท่ี 112/1 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 1 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้าน                 
การเลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 5 มิ.ย.60



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นายอนุชา บุญมา บ้านเลขท่ี 16/2 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 20 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 20 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้าน          
การเลี้ยงสัตว์ ในวันที่  6 มิ.ย.60

นายสมโภช ดอนไพรอ่อน บ้านเลขท่ี 18 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 12ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 5 ไร่บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการ
เลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 8 มิ.ย. 60



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นายเชน เสนียวงศ์ บ้านเลขท่ี 16/1 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 5 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้าน        
การเลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 12 มิ.ย.60

นางทองเพียร ดอนไพรอ่อน บ้านเลขท่ี 111 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 2 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 1 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                
ในวันที่ 13 มิ.ย.60



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวอ านวย ดอนไพรอ่อน บ้านเลขท่ี 112/2 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 10 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์            
ในวันที่ 15 มิ.ย.60

นายศิริพงษ์ วิสุทธิชัยยะกุล บ้านเลขท่ี 117 ม.10 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 60 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยง

สัตว์ ในวันที่16 มิ.ย.60



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นางสาวนันทกาญจน์ โคบุตร บ้านเลขที่ 59 ม.17 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 8 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 

ในวันที่ 20 มิ.ย.60

นายสมบัติ  วิเศษสิงห์ บ้านเลขท่ี 101/1 ม.4 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 10 ตัว แปลงหญ้ารูซี่และถั่วฮามาต้า 2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า   

ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 21 มิ.ย.60



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

นายปัญญา  สิทธิสุข บ้านเลขท่ี 80 ม.16 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 12 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 12 ไร่  แปลงหญ้าแพงโกล่า 2 ไร่ แปลงหญ้ากินรี 5 ไร่ 
บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า  ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 22 มิ.ย.60


