
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60
วันจันทร์ ที่ ๓ ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ ๔ ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60

วันพุธ ที่  ๕  ก.ค. ๖๐  นางอัสนี   แสงจันทร์   ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.พนมทวน   จ.กาญจนบุรี  เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม   สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด   ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดี  ที่  ๖  ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60
วันศุกร์ ที่  ๗  ก.ค. ๖๐ นางอัสนี   แสงจันทร์  ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ กลุ่มเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.พนมทวน    จ.กาญจนบุรี  เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม   สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด  ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ ๑๑ ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจการปลูกพืชอาหารสัตว์ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60
วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมและส ารวจฟาร์มโคเนื้อ–

โคนม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ– โคนม อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ –
โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคาร ที่ ๑8 ก.ค. ๕๙ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ – โคนมกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ – โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60

วันพุธ ที่ ๑๙ ก.ค. ๕๙ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ – โคนมกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ – โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อน
กลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ส.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ– โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ– โคนม กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ– โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ ที่ ๒1 ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อ– โคนม กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ– โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้าง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕60
วันอังคาร ที่ ๒๕ ก.ค. ๖๐ นางอัสนี  แสงจันทร์ ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจฟาร์มโคเนื้อ– โคนม กลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ– โคนม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินการตามโครงการโคเนื้อ – โคนม สร้างเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แปลงพืชอาหารสัตว์ อาหาร TMR แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  โคนม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แปลงพืชอาหารสัตว์ อาหาร TMR แก่เกษตรกร  ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  โค
นม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แปลงพืชอาหารสัตว์ อาหาร TMR แก่เกษตรกร  ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคนม              
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การปลูกพืชอาหารสัตว์การท า TMR สายพันธ์โคเนื้อ แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้าง
เศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี
ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
ปลูกพืชอาหารสัตว์การท า TMR สายพันธ์โคเนื้อ แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ    
โคนม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามเป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัด ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์และ
จัดการฝึกอบรมโครงการโคเนื้อ โคนม (แปรูป) ณ อาคารแสดงสินค้าปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตาม
เป้าหมายโครงการโคเนื้อ - โคนมสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2560



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน

บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางบุญศรี  เที่ยงตรง  บ้านเลขที่ 5/11 หมู่ 10 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายวศิลป บุญศิริ บ้านเลขที่ 58/5 หมู่ 1 ต าบล
กลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน

บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสาวอรพิน สาหร่าย  บ้านเลขที่ 59 หมู่ 9 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางกี่  นาสมาตร บ้านเลขที่ 25 หมู่ 7 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน

บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายอนุรักษ์  อ้ึงเจริญ  บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2           
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายวัลลภ  กระจะจ่าง บ้านเลขที่ 122/6 หมู่ 7 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน

บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายรุ่ง  รอดสืบ  บ้านเลขที่ 40 หมู่ 7 ต าบลกลอนโด          
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ทอง  บ้านเลขที่ 87/3 หมู่ 2 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60
นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน

บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นางสมหมาย  ขุนแสน  บ้านเลขที่ 100/6 หมู่ 2               
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นางสาวจิรนันท์ ดงขันตะ เจ้าหน้าที่ส ารวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล ออกปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลฟาร์มโคเนื้อและท าใบประวัติโคของ นายมนเทียน  ไชยตาแสง บ้านเลขที่ 100/4 หมู่ 2 
ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี

ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

นางส าเนียง อินพลา  บ้านเลขท่ี 382 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย ไร่ 1 บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                
ในวันที่ 3 ก.ค.60

น.ส.นารี กลั่นบุศย์ บ้านเลขท่ี 216 /3 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
โคเนื้อ 22 ตัว แปลงหญ้า รูซี 5ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 4 ก.ค.60



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

นาง ฉลวย มัธวิน  บ้านเลขที่ 217/1 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
โคเนื้อ 15  ตัว แปลงหญ้าเนเปีย 2 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 5 ก.ค..60

นาย โกศล กลั่นบุศย์ บ้านเลขท่ี 216 ม.3 ต.พนมทวนอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
โคเนื้อ 50 ตัว แปลงหญ้าเนเปีย2 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์ 
ในวันที่ 6 ก.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

นายทองปลิว ภุมรินทร์ บ้านเลขท่ี212 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 21 ตัว แปลงหญ้า 5 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์              
ในวันที่ 7 ก.ค.60

นางค าพี จิตธรรม บ้านเลขท่ี54 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 30 ตัว แปลงหญ้า 3 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์     
ในวันที่ 11ก.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

นางพเยาว์ หมื่นนรา บ้านเลขท่ี 443 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 15 ตัว แปลงหญ้า 6 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                
ในวันที่ 12 ก .ค.60

นางวาณี ศรีเผือก หมื่นนรา บ้านเลขที่ 213 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 25 ตัว แปลงหญ้า 3 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์  
ในวันที่ 13 ก.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

นางกรชนก บุญส่ง  บ้านเลขที่317 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 40 ตัว แปลงหญ้า 4 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์                
ในวันที่ 17 ก.ค.60

นายสุชาติ บุญรัตน์ บ้านเลขท่ี15 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โคเนื้อ 26 ตัว แปลงหญ้า 1 งาน บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์        
ในวันที่ 18 ก.ค. 60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี



ประจ ำเดือน กรกฎำคม  ๒๕60

นายสันดร มั่นใจ บ้านเลขท่ี15/1 ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
โคเนื้อ 15 ตัว แปลงหญ้า 3 ไร่ บันทึกข้อมูลฟาร์มตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงสัตว์             
ในวันที่ 19 ก.ค.60

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวดักำญจนบุรี


