
รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ

วิทยากรประจําจุด    นายบุญเชิด   คงดัน่

สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่ 4 หมูท่ี 7 ตําบล      หนองเพรางาย

อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   086-7577941

ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       4 ป

ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป

รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ

ภาพกิจกรรม

วิทยากรเกษตรกร



จุดถายทอดการผลิตผักปลอดภัยสารพษิ

4 ม.7 ต.หนองเพรางาย

วัดเสนียวงศ
ถนนบานกลวย-ไทรนอย

ถนนไทรนอย-ลาดปลาดุก

อบต.หนองเพรางาย



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การผลิตผักปลอดภยัจากสารพษิ

วิทยากรประจําจุด    นายสุเทพ     จนัทรชูชวย

สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่  18/1 หมูท่ี 1 ตําบล    ขุนศรี

อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   087-3632029

ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       3 ป

ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป

รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ

วิทยากรเกษตรกร



วัดยอดพระพิมล

โรงเรยีนไทรนอย

ถนนไทรนอย-วัดตนเชือก

โรงเรยีนไทรใหญ

จุดถายทอดการปลูกผักปลอดภัยจากสารพษิ 18/1 ม.1 ต.ขุนศรี



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ภาพกิจกรรม

วิทยากรเกษตรกร
ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การปลูกบอนสี , การปลูกไมดอกไมประดับ
วิทยากรประจําจุด    นายวิรัช    อาจเอี่ยม
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   9 หมูท่ี 6 ตําบล     ไทรนอย
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   084-3265139
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       20 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ



ที่วาการอําเภอไทรนอย

จุดถายทอดการปลูกบอนสี  
9 ม.6 ต.ไทรนอย

ถนนบางกรวย-ไทรนอย



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การปลูกไมดอกไมประดับ
วิทยากรประจําจุด    นายนพินธ    ศรีบุญขํา
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   11/7 หมูท่ี 6 ตําบล     ไทรนอย
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   081-9111065
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       5 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ

วิทยากรเกษตรกร

ภาพกิจกรรม



จุดถายทอดการปลูกไมดอกไมประดับ
11/7 ม.6 ต.ไทรนอย

ที่วาการอําเภอไทรนอย

โรงพยาบาลไทรนอย

ถนนบางกรวย-ไทรนอย



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

วิทยากรเกษตรกร

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การแปรรูปถนอมอาหาร ไดแก น้าํพริกแกงเผ็ด,
แกงเขียวหวาน,แกงสม
วิทยากรประจําจุด    นางลําสวน  ขาํใบ
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   38 หมูท่ี 7 ตําบล     ไทรนอย
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   02-9239368
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       11 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรม



ถนนบางกรวย- ไทรนอย

โรงเรยีนบานคลองฝรั่ง

จุดถายทอดการแปรรปูถนอมอาหาร

38 ม.7 ต.ไทรนอย

สะพานคลองฝรั่ง



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ภาพกิจกรรม

วิทยากรเกษตรกร

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง
วิทยากรประจําจุด    นายยวง     เขียวนิล
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   91/1 หมูท่ี 7 ตําบล     ราษฎรนิยม
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   02-9776943
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       3 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ



จุดถายทอดศูนยเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง

19/1 ม.7 ต.ราษฎรนิยม

คลองลากฆอน

แยกนพวงคบางบัวทอง



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ภาพกิจกรรม

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การเพาะพันธุและขยายพันธุบอนสี
วิทยากรประจําจุด    นายวิเชียร    สุดธูป
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   40/6 หมูท่ี 1 ตําบล     คลองขวาง
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   085-1483051
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       14 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ

วิทยากรเกษตรกร



ที่วาการอําเภอไทรนอย

จุดถายทอดการปลูกบอนสี
40/6 ม.1 ต.คลองขวาง

ถนนบางกรวย-ไทรนอย

โรงพยาบาลไทรนอย



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ภาพกิจกรรม

วิทยากรเกษตรกร

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   การผลิตปุยหมักอยางงาย , น้ําหมกัชีวภาพ , แกวมังกร
วิทยากรประจําจุด    นางสาวรัศมี    โกศัยสุนทร
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   40 หมูท่ี 1 ตําบล     ทววีัฒนา
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   081-6339236
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       2 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ



ที่วาการอําเภอไทรนอย

อบต.ทวีวัฒนา

จุดถายทอดการผลิตปุยหมกัชีวภาพ,การปลกูแกวมังกร
40 ม.1 ต.ทวีวัฒนา



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ภาพกิจกรรม

วิทยากรเกษตรกร

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   ไรนาสวนผสม
วิทยากรประจําจุด     นายสงเคราะห    ชูแตง
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   5/1 หมูท่ี 5 ตําบล     ทววีัฒนา
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   089-2154102
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       5 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ



ที่วาการอําเภอไทรนอย

จุดถายทอดไรนาสวนผสม
5/1 ม.5 ต.ทวีวัฒนา

ถนนไทรนอย-วัดตนเชือก



รายละเอียดจุดถายทอดเทคโนโลยี
***************

ภาพกิจกรรม

วิทยากรเกษตรกร

ชื่อจุดถายทอดเรื่อง   ไรนาสวนผสม
วิทยากรประจําจุด     นายสมชาย   นกรอด
สถานที่ดําเนินการ บานเลขที่   19/4 หมูท่ี 5 ตําบล     ไทรใหญ
อําเภอ   ไทรนอย       จังหวัด   นนทบุรี      โทร   087-3197584
ระยะเวลาในการดําเนินการมาแลว       3 ป
ชวงศึกษาดงูานที่เหมาะสม    ตลอดป
รูปแผนที่สถานที่ดําเนินการ



สุพรรณบรุีแยกนพวงค

บางบัวทอง

ลาดหลุมแกว

จุดถายทอดไรนาสวนผสม
19/4 ม.5 ต.ไทรใหญ


