
 ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 

ณ บรเิวณสวนปาลมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

วันเสาร ท่ี 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00–12.00 น.  

     ประกวดโคลูกผสมยุโรป
          1. เพศเมีย ( 2 รุน รับสมัครเฉพาะโคท่ีมีเจาของอยูในพื้นท่ีจังหวัดศรสีะเกษ)

1.1. รุนอายุไมเกนิ 2 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล     รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

              1.2. รุนอายุ 2-4 ป รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล     รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

          2. เพศเมีย ( 2 รุน รับสมัครโคทุกพื้นท่ี)

2.1. รุนอายุไมเกนิ 2 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล      รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

              2.2.รุนอายุ 2-4 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล      รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

ติดตอ/สอบถามรายละเอยีดไดท่ี : 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ    โทร : 045-612928 E-mail : pvlo_sri@dld.go.th

เว็บไซด : http://www.pvlo-sri.dld.go.th

วันอาทิตย ท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น.  

     ประกวดโคลูกผสมบราหมัน
          1. เพศเมีย ( 2 รุน รับสมัครเฉพาะโคท่ีมีเจาของอยูในพื้นท่ีจังหวัดศรสีะเกษ)

1.1. รุนอายุไมเกนิ 2 ป  รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล     รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

              1.2. รุนอายุ 2-4 ป รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล     รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

          2. เพศเมีย ( 2 รุน รับสมัครโคทุกพื้นท่ี)

2.1. รุนอายุไมเกนิ 2 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

              2.2. รุนอายุ 2-4 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

วันจันทร ท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น.  

     ประกวดกระบอื
          1. เพศผู ( 2 รุน รับสมัครกระบอืท่ัวไป)

1.1. รุนอายุไมเกนิ 2 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

              1.2. รุนอายุ 2-4 ป  รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

          2. เพศเมีย ( 2 รุน รับสมัครกระบอืท่ัวไป)

2.1. รุนอายุไมเกนิ 2 ป   รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

              2.2. รุนอายุ 2-4 ป  รางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 3,000 บาท+โล     รางวัลที่ 3 เงนิสด 2.000 บาท+โล

วันอังคาร ท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น.  

     ประกวดแพะเนื้อ
          1. เพศผู (1 รุน รับสมัครแพะทุกพื้นท่ี)  

               1.1. รุนพอพันธุ ผลัดฟนไมเกนิ 3 คู  รางวัลที่ 1 เงนิสด 2,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,500 บาท+โล  รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+โล

          2. เพศเมีย (1 รุน รับสมัครแพะทุกพื้นท่ี)  

              2.1. รุนแมพันธุ ผลัดฟนไมเกิน 3 คู รางวัลที่ 1 เงนิสด 2,000 บาท+โล    รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,500 บาท+โล   รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+โล

การประกวดโคลูกผสมยุโรป โคลูกผสมบราหมัน  กระบอื แพะเนื้อ ไกพื้นเมอืง และสุนัข-แมวพันธุสวยงาม

เสวนาวชิาการดานปศุสัตว เร่ือง “ทศิทางปศุสัตวไทยยุค 4.0 และมุมมองดานการตลาด”

รางวัลที 1  โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)

 รางวัลที 2  โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา  บุญราช)

และอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต)

รางวัลที 3  โล่รางวัลจากผู้ ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช  สุระบาล)



ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 

ณ บรเิวณสวนปาลมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ติดตอ/สอบถามรายละเอยีดไดท่ี : 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ    โทร : 045-612928 E-mail : pvlo_sri@dld.go.th

เว็บไซด : http://www.pvlo-sri.dld.go.th

วันพฤหัสบด ีท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น.  

     ประกวดสุนัข-แมวพันธุสวยงาม  (รับสมัครสุนัข-แมวทุกพื้นท่ี)
          1. เพศผู (2 รุน)  

              1.1.  รุนเล็ก ไมจํากัดสายพันธุ  รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+โล  รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+ถวยรางวัล  รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+

                    ถวยรางวัล รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท 

              1.2. รุนใหญ ไมจํากัดสายพันธุ รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+โล  รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+ถวยรางวัล  รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+

                    ถวยรางวัล รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท 

          2. เพศเมีย (2 รุน)

              2.1.  รุนเล็ก ไมจํากัดสายพันธุ  รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+โล รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+ถวยรางวัล รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+                 

                     ถวยรางวัล รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท 

              2.2. รุนใหญ ไมจํากัดสายพันธุ รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+ โล  รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+ถวยรางวัล รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+

                     ถวยรางวัล รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท 

เสวนาทางวิชาการดานปศุสัตว เรื่อง “ทิศทางปศุสัตวไทยยุค 4.0 และมุมมองดานการตลาด”

วันพุธ ท่ี 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00–12.00 น.  

     ประกวดไกพื้นเมือง
          1. เพศผู (3 รุน)

1.1. ประดูหางดํา     รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+โล  รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+โล  รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+โล       

                                           รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท 

1.2. เหลอืงหางขาว   รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+โล  รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+โล  รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+โล

                                            รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท 

       1.3. คละสี(สวยงาม)  รางวัลที่ 1 เงนิสด 1,500 บาท+โล  รางวัลที่ 2 เงนิสด 1,200 บาท+โล  รางวัลที่ 3 เงนิสด 1.000 บาท+โล

                                            รางวัลชมเชย เงนิสด 500 บาท           


