
ศูนยปฏิบัติการที่ วัน/เดือน/ป สถานที่จัด จํานวนผูเขารับ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ที่จัดฝกอบรม ฝกอบรม การฝกอบรม

1 ศูนยบริหารศัตรูพืช (ชลบุรี) 1.การผลิตผักปลอดภัย 7-8 มิ.ย. 49 จังหวัดสระแกว 40 คน เปาหมายของศูนย

จากสารพิษ บริหารศัตรูพืช (ชลบุรี)

27-28 มิ.ย. 49 ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง 47 คน จํานวน 430 คน แตตัด 

(ชลบุรี) โอนใหศูนยฯ เนื้อเยื่อ

29-30 มิ.ย. 49 ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง 41 คน (ชลบุรี) จํานวน 182 คน 

(ชลบุรี) จึงเหลือ  614-182

26-27 ก.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 40 คน  = 432 คน

(ชลบุรี)

2-3 ส.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 41 คน

(ชลบุรี) รวม 209 คน

2.การผลิตเชื้อราไตรโค 5-6 เม.ย. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 35 คน

เดอรมา เพื่อคบวคุม (ชลบุรี)

โรคพืช 26-27 เม.ย. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 31 คน

(ชลบุรี)

14-15 มิ.ย. 49 ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง 37 คน 

(ชลบุรี) รวม 103 คน

3.การผลิตสมุนไพร 17-18 พ.ค. 49 กิ่งอําเภอบางเสาธง 44 คน

ควบคุมศัตรูพืช เพื่อ จังหวัดสมุทรปราการ

การคา 21-22 มิ.ย. 49 ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยง 57 คน

(ชลบุรี)

24-25 พ.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 41 คน

(ชลบุรี)

29-30 พ.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 41 คน

(ชลบุรี) รวม 183 คน

4.การผลิตหนอนนก 19-20 ก.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 5 คน

เพื่อการคา (ชลบุรี) รวม 5 คน

แผนการฝกอบรมโครงการคาราวานแกจน
ของ

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

ที่ ช่ือหลักสูตร หมายเหตุ



ศูนยปฏิบัติการที่ วัน/เดือน/ป สถานที่จัด จํานวนผูเขารับ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ที่จัดฝกอบรม ฝกอบรม การฝกอบรม
ที่ ช่ือหลักสูตร หมายเหตุ

5.การเลี้ยงกบ เพื่อ 5-6 ก.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 39 คน

การคา (ชลบุรี)

12-13 ก.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 39 คน

(ชลบุรี)

19-20 ก.ค. 49 ศูนยบริหารศัตรูพืช 36 คน

(ชลบุรี) รวม 114 คน

2 ศูนยฯ พืชสวน (ฉะเชิงเทรา) 1.การปลูกไมผล 9-10 มี.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 20 คน ศูนยฯ พืชสวน

อินทรียแบบผสมผสาน (ฉะเชิงเทรา) (ฉะเชิงเทรา) มี

16-17 มี.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 64 คน เปาหมายในสสข.3 รย

(ฉะเชิงเทรา) จํานวน 175 คน

25-26 เม.ย.49 ศูนยฯ พืชสวน 60 คน ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี)

ฉะเชิงเทรา เปนผูดําเนินการฝกอบรม

รวม 199 คน

1-2 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 55 คน

(ฉะเชิงเทรา)

2.การปลูกพืชสมุนไพร 12-13 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 42 คน

แบบผสมผสาน (ฉะเชิงเทรา) รวม 42 คน

3.การปลูกผักแบบไม 4-5 เม.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 25 คน

ใชดินแบบผสมผสาน (ฉะเชิงเทรา) รวม 114 คน

15-16 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 85 คน

(ฉะเชิงเทรา)

21-22 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 34 คน ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี)

(ฉะเชิงเทรา) เปนผูดําเนินการฝกอบรม

4.การสรางสวนมะมวง 18-19 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 51 คน

แบบผสมผสาน (ฉะเชิงเทรา)

30-31 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 55 คน ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี)

(ฉะเชิงเทรา) เปนผูดําเนินการฝกอบรม

21-22 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 50 คน

(ฉะเชิงเทรา) รวม 156 คน

รวมทั้งสิ้น               614 คน



ศูนยปฏิบัติการที่ วัน/เดือน/ป สถานที่จัด จํานวนผูเขารับ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ที่จัดฝกอบรม ฝกอบรม การฝกอบรม
ที่ ช่ือหลักสูตร หมายเหตุ

5.การปลูกผักพื้นบาน 20-21 เม.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 53 คน

แบบผสมผสาน (ฉะเชิงเทรา)

27-28 เม.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 42 คน

(ฉะเชิงเทรา)

3-4 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 65 คน

(ฉะเชิงเทรา)

9-10 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 55 คน

(ฉะเชิงเทรา)

19-20 มิย.49 ศูนยฯ พืชสวน 25 คน ศูนยฯเนื้อเยื่อ(ชลบุรี)

ฉะเชิงเทรา เปนผูดําเนินการฝกอบรม

รวม 240 คน

6.การสรางสวนชมพู/ 25-26 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 30 คน

ฝร่ัง/มะมวง ผสมผสาน (ฉะเชิงเทรา) รวม 30 คน

7.การผลิตบัวตัดดอก 5-6 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 3 คน

(ฉะเชิงเทรา) รวม 3 คน

8.การผลิตบอนสี 8-9 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 17 คน

(ฉะเชิงเทรา)

14-15 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน 54 คน

(ฉะเชิงเทรา) รวม 71 คน

3 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 1.การผลิดเห็ด 13-14 มี.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 63 คน

(ฉะเชิงเทรา)

20-21 มี.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน 55 คน

(ฉะเชิงเทรา)

25-26 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 31 คน

5-6 ก.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 60 คน

รวม 209 คน

2.การผลิตเห็ด, ไม 4-5 เม.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 72 คน

ประดับกระถาง, ขยาย รวม 72 คน

พันธุไมผล และขยาย

พันธุยางพารา

รวมทั้งสิ้น(ตามเปาหมาย 175  คน)



ศูนยปฏิบัติการที่ วัน/เดือน/ป สถานที่จัด จํานวนผูเขารับ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ที่จัดฝกอบรม ฝกอบรม การฝกอบรม
ที่ ช่ือหลักสูตร หมายเหตุ

3.การผลิตไมประดับ 25-26 เม.ย. 49 อําเภอบางบอ 42 คน

กระถาง, ขยายพันธุไม จังหวัดสมุทรปราการ รวม 42 คน

ผล และขยายพันธุยาง

พารา

4.การผลิตเห็ด, ไม 17-18 พ.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 74 คน

ประดับกระถาง และ รวม 74 คน

ขยายพันธุไมผล

5.การผลิตไมประดับ 21-22 มิ.ย. 49 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 45 คน

กระถาง, ขยายพันธุไม 13-14 ก.ค. 49 ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 55 คน

ผล และขยายพันธุยาง รวม 100 คน

พารา

6.การผลิตเห็ด และ 19-20 ก.ค. 49 อําเภอบานนา 62 คน

ขยายพันธุไมผล จังหวัดนครนายก รวม 62 คน

4 ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 1.การเลี้ยงผึ้งพันธุ 24-25 เม.ย. 49 อําเภอบางคนที 50 คน ยอดศูนยฯ ผึ้ง

จังหวัดสมุทรสงคราม (จันทบุรี) รวมทั้งสิ้น

20-21 มิ.ย. 49 อําเภออรัญประเทศ 60 คน 580 คน แบงเปนใน

จังหวัดสระแกว สสข. 3 รย จํานวน

22-23 มิ.ย. 49 อําเภอวังน้ําเย็น 40 คน 350 คน (ตรงตามเปา-

จังหวัดสระแกว หมาย) ในสสข.1 ชน

18-19 ก.ค. 49 ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 45 คน จํานวน 230 คน

8-9 ส.ค. 49 อําเภอโปงน้ํารอน 39 คน

จังหวัดจันทบุรี

10-11 ส.ค. 49 ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 52 คน

รวม 286 คน

2.การเลี้ยงชันโรง 4-5 ก.ค. 49 ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 48 คน

รวม 48 คน

3.การแปรรูป 24-25 เม.ย. 49 อําเภอบางคนที 30 คน

ผลิตภัณฑผ้ึง จังหวัดสมุทรสงคราม

16-17 พ.ค. 49 อําเภอวังมวง 60 คน

จังหวัดสระบุรี

         รวมทั้งสิ้น         559  คน



ศูนยปฏิบัติการที่ วัน/เดือน/ป สถานที่จัด จํานวนผูเขารับ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ที่จัดฝกอบรม ฝกอบรม การฝกอบรม
ที่ ช่ือหลักสูตร หมายเหตุ

23-24 พ.ค. 49 อําเภอวังมวง 50 คน

จังหวัดสระบุรี

25-26 พ.ค. 49 อําเภอวังมวง 40 คน

จังหวัดสระบุรี

27-28 มิ.ย. 49 อ. ตาพระยา,อ.โคกสูง 45 คน

จ.สระแกว

20-21 ก.ค. 49 ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 21 คน

รวม 246 คน

5 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 1.การปลูกพริก เพื่อ 20-21 เม.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 75 คน

การคา รวม 75 คน

2.การปลูกมะละกอ 16-17 พ.ค. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 72 คน

เพื่อการคา 23-24 พ.ค. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 72 คน

12-13 มิ.ย. 49 อําเภอแกลง 84 คน

จังหวัดระยอง รวม 228 คน

3.การปลูกกลวย เพื่อ 27-28 เม.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 110 คน

การคา รวม 110 คน

4.การปลูกพริก มะเขือ 1-2 พ.ค. 49 อําเภอกบินทรบุรี 48 คน

กลวย และมะละกอ จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อการคา 3-4 พ.ค. 49 อําเภอกบินทรบุรี 48 คน

จังหวัดปราจีนบุรี

18-19 พ.ค. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 40 คน

25-26 พ.ค. 49 อําเภอวัฒนานคร 75 คน

จังหวัดปราจีนบุรี

30-31 พ.ค. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 76 คน

1-2 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 76 คน

5-7 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 78 คน

8-9 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 30 คน

19-20 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 46 คน รวม 517 คน

      รวมทั้งสิ้น          580  คน



ศูนยปฏิบัติการที่ วัน/เดือน/ป สถานที่จัด จํานวนผูเขารับ

ดําเนินการจัดฝกอบรม ที่จัดฝกอบรม ฝกอบรม การฝกอบรม
ที่ ช่ือหลักสูตร หมายเหตุ

5.การผลิตเชื้อราไตโคร- 14-15 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 37 คน

เดอรมา เพื่อควบคุม รวม 37 คน

ศัตรูพืช

6.การผลิตสมุนไพร 21-22 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 57 คน 

ควบคุมศัตรูพืช เพื่อ รวม 57 คน

การคา

7.การผลิตผักปลอดภัย 27-28 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 47 คน

จากสารพิษ รวม 47 คน

8.การปลูกมะละกอ 27-28 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 1 คน

เพื่อการคา 29-30 มิ.ย. 49 ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 41 คน

รวม 42 คน

  รวมทั้งสิ้น             1,113 คน  

ยอดรวมทั้ง 5 ศูนยปฏิบัติการ     2,627     คน


