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รวมทกุประเภท 14981
ประเภทท ำนำ 8860

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำก้ำนเหลือง ท ำนำ 98 นำแก นครพนม
2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำกุดฉิม ท ำนำ 75 ธำตุพนม นครพนม
3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกสวำ่ง ท ำนำ 280 ปลำปำก นครพนม
4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกหนิแฮ่ ท ำนำ 206 เรณูนคร นครพนม
5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำจ ำปำ ท ำนำ 110 ท่ำอุเทน นครพนม
6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำบอ่สงครำม ท ำนำ 324 ศรีสงครำม นครพนม
7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำลำด ท ำนำ 184 เรณูนคร นครพนม
8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธำตุพนม ท ำนำ 123 ธำตุพนม นครพนม
9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธำตุพนมเหนอื ท ำนำ 161 ธำตุพนม นครพนม
10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำขมิ้น ท ำนำ 152 โพนสวรรค์ นครพนม
11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำขำม ท ำนำ 109 เรณูนคร นครพนม
12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำคู่ ท ำนำ 349 นำแก นครพนม
13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำคูณใหญ่ ท ำนำ 156 นำหวำ้ นครพนม
14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงัว ท ำนำ 73 บำ้นแพง นครพนม
15 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงัวพฒันำ ท ำนำ 105 นำหวำ้ นครพนม
16 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงำม ท ำนำ 276 เรณูนคร นครพนม
17 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำดี ท ำนำ 40 นำทม นครพนม
18 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำทม ท ำนำ 50 นำทม นครพนม
19 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำทรำย ท ำนำ 102 เมืองนครพนม นครพนม
20 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเขือ ท ำนำ 236 ปลำปำก นครพนม
21 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำเลียง ท ำนำ 211 นำแก นครพนม
22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำหนำด ท ำนำ 116 ธำตุพนม นครพนม
23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำหวับอ่ ท ำนำ 142 โพนสวรรค์ นครพนม
24 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นแก้ง ท ำนำ 170 นำแก นครพนม
25 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นค้อ ท ำนำ 136 โพนสวรรค์ นครพนม
26 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นจอมมณี ท ำนำ 63 นำแก นครพนม
27 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นนำดี ท ำนำ 76 เรณูนคร นครพนม
28 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นผ้ึง ท ำนำ 106 เมืองนครพนม นครพนม
29 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นศรีทน ท ำนำ 88 ปลำปำก นครพนม
30 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบำ้นเอื้อง ท ำนำ 328 ศรีสงครำม นครพนม
31 กลุ่มเกษตรกรท ำนำปลำปำก ท ำนำ 141 ปลำปำก นครพนม
32 กลุ่มเกษตรกรท ำนำไผ่ล้อม ท ำนำ 189 บำ้นแพง นครพนม
33 กลุ่มเกษตรกรท ำนำฝ่ังแดง ท ำนำ 211 ธำตุพนม นครพนม
34 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิต์ำก ท ำนำ 212 เมืองนครพนม นครพนม
35 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนทอง ท ำนำ 176 เรณูนคร นครพนม
36 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนทอง ท ำนำ 78 บำ้นแพง นครพนม
37 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนแพง ท ำนำ 231 ธำตุพนม นครพนม
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38 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนสวรรค์ ท ำนำ 173 โพนสวรรค์ นครพนม
39 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนสวำ่ง ท ำนำ 52 ศรีสงครำม นครพนม
40 กลุ่มเกษตรกรท ำนำมหำชัย ท ำนำ 276 ปลำปำก นครพนม
41 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยอดชำด ท ำนำ 308 วงัยำง นครพนม
42 กลุ่มเกษตรกรท ำนำรำมรำช ท ำนำ 31 ท่ำอุเทน นครพนม
43 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเรณู ท ำนำ 248 เรณูนคร นครพนม
44 กลุ่มเกษตรกรท ำนำวงัยำง ท ำนำ 153 วงัยำง นครพนม
45 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสำมผง ท ำนำ 280 ศรีสงครำม นครพนม
46 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองเทำใหญ่ ท ำนำ 159 ปลำปำก นครพนม
47 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองบอ่ ท ำนำ 175 นำแก นครพนม
48 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองโพธิ์ ท ำนำ 230 วงัยำง นครพนม
49 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองย่ำงช้ิน ท ำนำ 360 เรณูนคร นครพนม
50 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแวง ท ำนำ 299 บำ้นแพง นครพนม
51 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองสังข์ ท ำนำ 99 นำแก นครพนม
52 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหำดแพง ท ำนำ 134 ศรีสงครำม นครพนม

ประเภทท ำไร่ 242
53 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่โพนจำน ท ำไร่ 33 โพนสวรรค์ นครพนม
54 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่อุ้มเหม้ำ ท ำไร่ 209 ธำตุพนม นครพนม

ประเภทท ำสวน 4913
55 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงค ำแม่นำงดอนหอ ท ำสวน 120 นำทม นครพนม
56 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงค ำไฮหำดแพง ท ำสวน 90 ศรีสงครำม นครพนม
57 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงโคกสวำ่งร่วมใจ ท ำสวน 126 ปลำปำก นครพนม
58 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลโพนทอง ท ำสวน 207 บำ้นแพง นครพนม
59 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลโพนสวำ่ง ท ำสวน 46 ศรีสงครำม นครพนม
60 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลศรีสงครำม ท ำสวน 115 ศรีสงครำม นครพนม
61 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำงัว ท ำสวน 122 นำหวำ้ นครพนม
62 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำโด ท ำสวน 76 นำทม นครพนม
63 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นหนองดู่ ท ำสวน 42 โพนสวรรค์ นครพนม
64 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นหนองสำหร่ำย ท ำสวน 77 ท่ำอุเทน นครพนม
65 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลพนอม ท ำสวน 123 ท่ำอุเทน นครพนม
66 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงโพนบก ท ำสวน 100 โพนสวรรค์ นครพนม
67 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงหนองนกทำ ท ำสวน 32 ศรีสงครำม นครพนม
68 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงดงกระแสนสำมัคคี ท ำสวน 31 บำ้นแพง นครพนม
69 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงดอนดู่-ไชยบรีุ ท ำสวน 40 ท่ำอุเทน นครพนม
70 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลท่ำจ ำปำ ท ำสวน 102 ท่ำอุเทน นครพนม
71 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลบำ้นแก้ง ท ำสวน 74 นำแก นครพนม
72 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงไทญ้อนำดี ท ำสวน 31 นำทม นครพนม
73 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำทม-เหล่ำส้มปอ่ย ท ำสวน 98 นำทม นครพนม
74 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำหนองแคน ท ำสวน 51 ศรีสงครำม นครพนม
75 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำหวับอ่ ท ำสวน 79 โพนสวรรค์ นครพนม
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76 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นค้อ ท ำสวน 201 โพนสวรรค์ นครพนม
77 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นดอนต้ิวสำมัคคี ท ำสวน 123 ท่ำอุเทน นครพนม
78 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นตำล-บำ้นกลำง ท ำสวน 86 ท่ำอุเทน นครพนม
79 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบำ้นอีอูด ท ำสวน 89 ศรีสงครำม นครพนม
80 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงปลำปำก ท ำสวน 53 ปลำปำก นครพนม
81 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลไผ่ล้อม ท ำสวน 127 บำ้นแพง นครพนม
82 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบำ้นนำผักปอด ท ำสวน 35 ท่ำอุเทน นครพนม
83 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองแวง ท ำสวน 286 บำ้นแพง นครพนม
84 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงโพธิต์ำก ท ำสวน 30 เมืองนครพนม นครพนม
85 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงร่วมใจพฒันำ ท ำสวน 205 เมืองนครพนม นครพนม
86 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงหนองบอ่ค ำพี้ ท ำสวน 332 นำแก นครพนม
87 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงอุ่มเหม้ำ ท ำสวน 759 ธำตุพนม นครพนม
88 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนค ำเตย ท ำสวน 64 เมืองนครพนม นครพนม
89 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนโพนจำน ท ำสวน 118 โพนสวรรค์ นครพนม
90 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำค ำสวำ่ง ท ำสวน 43 ศรีสงครำม นครพนม
91 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำนำค ำ ท ำสวน 206 ศรีสงครำม นครพนม
92 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำโนนตำล ท ำสวน 273 ท่ำอุเทน นครพนม
93 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบำ้นหนองหญ้ำปล้อง ท ำสวน 101 นำแก นครพนม

ประเภทเลี้ยงสัตว์ 966
94 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวท่์ำอุเทน เล้ียงสัตว์ 79 ท่ำอุเทน นครพนม
95 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวน์ำงำม เล้ียงสัตว์ 61 เรณูนคร นครพนม
96 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวโ์นนตำล เล้ียงสัตว์ 52 ท่ำอุเทน นครพนม
97 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวพ์นอม เล้ียงสัตว์ 61 ท่ำอุเทน นครพนม
98 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวพ์ะทำย เล้ียงสัตว์ 38 ท่ำอุเทน นครพนม
99 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวเ์หล่ำพฒันำ เล้ียงสัตว์ 103 นำหวำ้ นครพนม
100 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวโ์คกสูง เล้ียงสัตว์ 70 ปลำปำก นครพนม
101 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์ำเข เล้ียงสัตว์ 66 บำ้นแพง นครพนม
102 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวโ์พธิต์ำก เล้ียงสัตว์ 57 เมืองนครพนม นครพนม
103 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวศ์รีสงครำม เล้ียงสัตว์ 51 ศรีสงครำม นครพนม
104 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ำมผง เล้ียงสัตว์ 102 ศรีสงครำม นครพนม
105 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์นองญำติ เล้ียงสัตว์ 50 เมืองนครพนม นครพนม
106 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์นองแวง เล้ียงสัตว์ 176 บำ้นแพง นครพนม


