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ประเภทท านา  49  แหง่

1 กลุม่เกษตรกรท านากา้นเหลอืง ท านา '103 2 - กา้นเหลอืง นาแก นครพนม 48130 - 25410305 นพ.88/2541 31-ม.ีค.

2 กลุม่เกษตรกรท านากดุฉมิ ท านา '21/52 2 - กดุฉมิ ธาตพุนม นครพนม 48110 - 25410216 นพ.77/2541 31-ม.ีค.

3 กลุม่เกษตรกรท านาโคกสวา่ง ท านา '11/1 1 - โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม 48160 - 25401226 นพ.49/2540 31-ม.ีค.

4 กลุม่เกษตรกรท านาโคกหนิแฮ่ ท านา '36 11 - โคกหนิแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48120 0 4258 3349 25410122 นพ.61/2541 31-ม.ีค.

5 กลุม่เกษตรกรท านาทา่จ าปา ท านา '56/1 1 - ทา่จ าปา ทา่อเุทน นครพนม 48120 06 2156 7588 25510217 นพ.43/2524 31-ม.ีค.

6 กลุม่เกษตรกรท านาทา่บอ่สงคราม ท านา '179 6 - ทา่บอ่สงคราม ศรสีงคราม นครพนม 48150 08 6235 5663 25220622 นพ.37/2522 31-ม.ีค.

7 กลุม่เกษตรกรท านาทา่ลาด ท านา '10 3 - ทา่ลาด เรณูนคร นครพนม 48170 619317192 25410122 นพ.63/2541 31-ม.ีค.

8 กลุม่เกษตรกรท านาธาตพุนม ท านา '124 3 - ธาตพุนม ธาตพุนม นครพนม 48110 - 25410216 นพ.72/2541 31-ม.ีค.

9 กลุม่เกษตรกรท านาธาตพุนมเหนอื ท านา '98 8 - ธาตพุนมเหนอื ธาตพุนม นครพนม 48110 08 7232 2128 25410216 นพ.73/2541 31-ม.ีค.

10 กลุม่เกษตรกรท านานาขมิน้ ท านา '86 1 - นาขมิน้ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 25510113 นพ.56/2541 31-ม.ีค.

11 กลุม่เกษตรกรท านานาขาม ท านา '78 9 - นาขาม เรณูนคร นครพนม 48120 08 7926 6907 25410122 นพ.60/2541 31-ม.ีค.

12 กลุม่เกษตรกรท านานาคู่ ท านา '165 2 - นาคู่ นาแก นครพนม 48130 0 4257 1380 25510509 นพ.6/2516 31-ม.ีค.

13 กลุม่เกษตรกรท านานาคณูใหญ่ ท านา '34/47 1 - นาคณูใหญ่ นาหวา้ นครพนม 48180 09 3647 3437 25410316

นพ.

101/2541 31-ม.ีค.

14 กลุม่เกษตรกรท านานางัว ท านา '21/1 8 - นางัว บา้นแพง นครพนม 48140 08 8745 1182 25410122 นพ.70/2541 31-ม.ีค.

15 กลุม่เกษตรกรท านานางัวพัฒนา ท านา '66/1 1 โพธิช์ยั นางัว นาหวา้ นครพนม 48180 06 3730 5023 25490516 นพ1/2549 31-ม.ีค.

16 กลุม่เกษตรกรท านานางาม ท านา '19/2 3 - นางาม เรณูนคร นครพนม 48170 828365969 25200715 นพ.30/2520 31-ม.ีค.

17 กลุม่เกษตรกรท านานาดี ท านา '14 5 - หนองซน นาทม นครพนม 903534652 25510226 นพ1/2551 30-เม.ย.

18 กลุม่เกษตรกรท านานาทม ท านา '5 1 - นาทม นาทม นครพนม 48150 - 25510621 นพ.29/2520 31-ม.ีค.

19 กลุม่เกษตรกรท านานาทราย ท านา '64 4 - นาทราย เมอืงนครพนม นครพนม 48000

08 0837 7130, 

06 2530 3007 25410223 นพ.85/2541 31-ม.ีค.

20 กลุม่เกษตรกรท านานามะเขอื ท านา '12 6 - นามะเขอื ปลาปาก นครพนม 48160 - 25410122 นพ.69/2541 31-ม.ีค.

21 กลุม่เกษตรกรท านานาเลยีง ท านา '5 1 - นาเลยีง นาแก นครพนม 48130 - 25510305 นพ.91/2541 31-ม.ีค.

22 กลุม่เกษตรกรท านานาหนาด ท านา '149 2 - นาหนาด ธาตพุนม นครพนม 48110 088-3085595 25410216 นพ.74/2541 31-ม.ีค.

23 กลุม่เกษตรกรท านานาหัวบอ่ ท านา '118 8 - นาหัวบอ่ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 25510113 นพ.53/2541 31-ม.ีค.

24 กลุม่เกษตรกรท านาบา้นแกง้ ท านา '8 3 - บา้นแกง้ นาแก นครพนม 48130 - 25510305 นพ.90/2541 31-ม.ีค.

25 กลุม่เกษตรกรท านาบา้นคอ้ ท านา '155 1 - บา้นคอ้ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 25511216 นพ.48/2540 31-ม.ีค.

26 กลุม่เกษตรกรท านาบา้นจอมมณี ท านา '54 4 - พมิาน นาแก นครพนม 48130 - 25481031 นพ1/2548 31-ม.ค.

27 กลุม่เกษตรกรท านาบา้นนาดี ท านา '108 3 - หนองยา่งชิน้ เรณูนคร นครพนม - 25550612 นพ 31-พ.ค.
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28 กลุม่เกษตรกรท านาบา้นผึง้ ท านา '91 13 - บา้นผึง้ เมอืงนครพนม นครพนม 48000

08 2835 2298, 

08 2224 5822 25410320

นพ.

111/2541 31-ม.ีค.

29 กลุม่เกษตรกรท านาบา้นเอือ้ง ท านา '9/32 2 - บา้นเอือ้ง ศรสีงคราม นครพนม 48150 081 263 7104 25410305 นพ.98/2541 31-ม.ีค.

30 กลุม่เกษตรกรท านาปลาปาก ท านา '7/1 1 - ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 - 25410122 นพ.68/2541 31-ม.ีค.

31 กลุม่เกษตรกรท านาไผล่อ้ม ท านา '117/1 1 - ไผล่อ้ม บา้นแพง นครพนม 48140 - 25410216 นพ.80/2541 31-ม.ีค.

32 กลุม่เกษตรกรท านาฝ่ังแดง ท านา '211 5 - ฝ่ังแดง ธาตพุนม นครพนม 48110 - 25410216 นพ.78/2541 31-ม.ีค.

33 กลุม่เกษตรกรท านาโพธิต์าก ท านา '103 1 - โพธิต์าก เมอืงนครพนม นครพนม 48000 09 7219 6627 25410320

นพ.

115/2541 31-ม.ีค.

34 กลุม่เกษตรกรท านาโพนทอง ท านา '45 1 - โพนทอง บา้นแพง นครพนม 48140 09 1362 1248 25410122 นพ.70/2541 31-ม.ีค.

35 กลุม่เกษตรกรท านาโพนทอง ท านา '77 2 โพนทอง เรณูนคร นครพนม 48170 08 7987 0004 25410122 นพ.64/2541 31-ม.ีค.

36 กลุม่เกษตรกรท านาโพนแพง ท านา '101 1 - โพนแพง ธาตพุนม นครพนม 48110 - 25410216 นพ.79/2541 31-ม.ีค.

37 กลุม่เกษตรกรท านาโพนสวรรค์ ท านา '98 2 - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 25410113 นพ.54/2541 31-ม.ีค.

38 กลุม่เกษตรกรท านาโพนสวา่ง ท านา '44 1 - โพนสวา่ง ศรสีงคราม นครพนม 48150 08 6232 8275 25410305 นพ.97/2541 31-ม.ีค.

39 กลุม่เกษตรกรท านายอดชาด ท านา '168 1 - ยอดชาด วังยาง นครพนม 48130 - 25410108 นพ.51/2541 31-ม.ีค.

40 กลุม่เกษตรกรท านารามราช ท านา '36 10 - รามราช ทา่อเุทน นครพนม 48120 09 4475 8272 25410319

นพ.

109/2541 31-ม.ีค.

41 กลุม่เกษตรกรท านาเรณู ท านา '41 1 - เรณู เรณูนคร นครพนม 48120 - 25510122 นพ.58/2541 31-ม.ีค.

42 กลุม่เกษตรกรท านาวังยาง ท านา '1 2 - วังยาง วังยาง นครพนม 48130 - 25410223 นพ.82/2541 31-ม.ีค.

43 กลุม่เกษตรกรท านาสามผง ท านา '55 13 - สามผง ศรสีงคราม นครพนม 48150 - 25410305 นพ.94/2541 31-ม.ีค.

44 กลุม่เกษตรกรท านาหนองเทาใหญ่ ท านา '22 1 - หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 48160 - 25410108 นพ.50/2541 31-ม.ีค.

45 กลุม่เกษตรกรท านาหนองบอ่ ท านา '9 8 - หนองบอ่ นาแก นครพนม 48130 - 25510305 นพ.92/2541 31-ม.ีค.

46 กลุม่เกษตรกรท านาหนองโพธิ์ ท านา '41 2 - หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 48130 - 25410305 นพ.52/2541 31-ม.ีค.

47 กลุม่เกษตรกรท านาหนองยา่งชิน้ ท านา '38 7 - หนองยา่งชิน้ เรณูนคร นครพนม 48170 - 25410122 นพ.59/2541 31-ม.ีค.

48 กลุม่เกษตรกรท านาหนองแวง ท านา '57 6 - หนองแวง บา้นแพง นครพนม 48140 089-9432538 25380629 นพ.46/2538 31-ม.ีค.

49 กลุม่เกษตรกรท านาหนองสงัข์ ท านา '13 1 - หนองสงัข์ นาแก นครพนม 48130 - 25410305 นพ.89/2541 31-ม.ีค.

ประเภทท าไร ่ 2  แหง่

50 กลุม่เกษตรกรท าไรโ่พนจาน ท าไร่ '21 3 - โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 - 25520227 นพ.1/2552 28-ก.พ.

51 กลุม่เกษตรกรท าไรอุ่ม้เหมา้ ท าไร่ '15 2 - อุม่เหมา้ ธาตพุนม นครพนม 48110 08 8062 4558 25450520 นพ.19/2545 31-ม.ีค.

ประเภทท าสวน 38  แหง่

52 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางค าแมน่างดอนหอ ท าสวน '62 4 - หนองซน นาทม นครพนม 06 1435 2719 25580817 นพ 2/2558 31-ม.ีค.

53 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางค าไฮหาดแพง ท าสวน '195 5 - หาดแพง ศรสีงคราม นครพนม 25581109 นพ 8/2558 30-เม.ย.

54 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางโคกสวา่งรว่มใจ ท าสวน '41/2 5 - โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม 25581223 นพ 19/2558 31-ม.ีค.

55 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางดงกระแสนสามัคคี ท าสวน '98 9 - โพนทอง บา้นแพง นครพนม 08 0188 7939 25581223 นพ 16/2558 30-เม.ย.
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56 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางดอนดู-่ไชยบรุี ท าสวน '3/2 10 - ไชยบรุี ทา่อเุทน นครพนม 08 2239 3925 25581223 นพ 30/2558 30-เม.ย.

57 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางต าบลทา่จ าปา ท าสวน '34/1 4 - ทา่จ าปา ทา่อเุทน นครพนม 25581223 นพ 27/2558 30-เม.ย.

58 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางต าบลบา้นแกง้ ท าสวน '86 6 - บา้นแกง้ นาแก นครพนม 25581223 นพ 11/2558 31-ม.ีค.

59 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางต าบลโพนทอง ท าสวน '20 7 - โพนทอง บา้นแพง นครพนม 08 5457 3710 25580727 นพ 1/2558 28-ก.พ.

60 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางต าบลโพนสวา่ง ท าสวน '142 1 - โพนสวา่ง ศรสีงคราม นครพนม 25581223 นพ 25/2558 30-เม.ย.

61 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางต าบลศรสีงคราม ท าสวน '3/22 4 - ศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม 25581130 นพ 10/2558 30-เม.ย.

62 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางไทญอ้นาดี ท าสวน '86 13 - หนองซน นาทม นครพนม 828420599 25581223 นพ 20/2558 31-พ.ค.

63 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนางัว ท าสวน '201 1 - นางัว นาหวา้ นครพนม 935562199 25581109 นพ 7/2558 28-ก.พ.

64 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนาโด ท าสวน '72/2 7 - นาทม นาทม นครพนม 860150803 25581110 นพ 9/2558 30-เม.ย.

65 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนาทม-เหลา่สม้ป่อย ท าสวน '81 8 - นาทม นาทม นครพนม 25580831 นพ 3/2558 30-เม.ย.

66 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนาหนองแคน ท าสวน '20 7 - สามผง ศรสีงคราม นครพนม 25581223 นพ 22/2558 30-เม.ย.

67 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นคอ้ ท าสวน '119 2 - บา้นคอ้ โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 24/2558 31-ม.ค.

68 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นดอนติว้สามัคคี ท าสวน '3/1 10 - ทา่จ าปา ทา่อเุทน นครพนม 25581223 นพ 12/2558 30-เม.ย.

69 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นตาล-บา้นกลาง ท าสวน '143 1 - โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม 25581223 นพ 28/2558 30-เม.ย.

70 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นหนองดู่ ท าสวน '207 4 - นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 31/2558 31-ธ.ค.

71 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นหนองสาหรา่ย ท าสวน '34 2 - พนอม ทา่อเุทน นครพนม 25581223 นพ 15/2558 30-เม.ย.

72 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นออีดู ท าสวน '252 3 - นาเดือ่ ศรสีงคราม นครพนม 25581223 นพ 18/2558 30-เม.ย.

73 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางปลาปาก ท าสวน '90 5 - กตุาไก ้ ปลาปาก นครพนม 25581223 นพ 35/2558 31-ม.ีค.

74 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลไผล่อ้ม ท าสวน '30 1 - ไผล่อ้ม บา้นแพง นครพนม 25581223 นพ 14/2558 30-เม.ย.

75 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลพนอม ท าสวน '81 1 - พนอม ทา่อเุทน นครพนม 25581223 นพ 13/2558 31-ม.ค.

76 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทา่แต-้ปุ่ งแก ท าสวน '55 11 ทา่จ าปา ทา่อเุทน นครพนม 48120

77 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราบา้นนาผักปอด ท าสวน '15/1 3 - โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม 06 3801 0221 25581223 นพ 29/2558 30-เม.ย.

78 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ท าสวน '107 17 - หนองแวง บา้นแพง นครพนม 48140 081-1171070 25550731 นพ 31-ม.ีค.

79 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางโพธิต์าก ท าสวน '98 3 - โพธิต์าก เมอืงนครพนม นครพนม 48000

09 5169 0003, 

06 4307 5548 25581223 นพ 23/2558 31-ม.ีค.

80 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางโพนบก ท าสวน '75 9 - โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 32/2558 31-ม.ีค.

81 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางรว่มใจพัฒนา ท าสวน '69 20 - บา้นผึง้ เมอืงนครพนม นครพนม 48000

08 4953 8328, 

08 6236 6367 25580831 นพ 4/2558 31-ม.ีค.

82 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางหนองบอ่ค าพี้ ท าสวน '8 6 - ค าพี้ นาแก นครพนม 25581223 นพ 34/2558 29/02

83 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางอุม่เหมา้ ท าสวน '63 6 - อุม่เหมา้ ธาตพุนม นครพนม 25580831 นพ 5/2558 28-ก.พ.

84 กลุม่เกษตรกรท าสวนค าเตย ท าสวน '24 6 - ค าเตย เมอืงนครพนม นครพนม 48000 09 0347 2139 25520529 นพ 31-ม.ีค.
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85 กลุม่เกษตรกรท าสวนโพนจาน ท าสวน '87 7 - โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 - 25411116 นม.116/2541 31-ม.ีค.

86 กลุม่เกษตรกรท าสวนยางพาราค าสวา่ง ท าสวน '59 2 - นาค า ศรสีงคราม นครพนม 48150 08 6222 6573 25531223 นพ 31-ม.ีค.

87 กลุม่เกษตรกรท าสวนยางพารานาค า ท าสวน '132 4 - นาค า ศรสีงคราม นครพนม 48150 - 25390613 นพ.47/2539 31-ม.ีค.

88 กลุม่เกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล ท าสวน '45 2 - โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม 48120

0 4252 4140, 

089 942 9476 25430620

นพ.

118/2543 31-ม.ีค.

89
กลุม่เกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นหนองหญา้

ปลอ้ง ท าสวน '110 5 - สชีมพู นาแก นครพนม 25581006 นพ 6/2558 28-ก.พ.

ประเภทเลีย้งสตัว ์13 แหง่

90 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวท์า่อเุทน เลีย้งสตัว์ '107 5 - ทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม 48120 08 2739 7834 25450305 นพ.23/45 31-ม.ีค.

91 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์างาม เลีย้งสตัว์ '133 4 - นางาม เรณูนคร นครพนม 48120 08 7069 1471 25450219 นพ.15/45 31-ม.ีค.

92 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวโ์นนตาล เลีย้งสตัว์ '110/1 8 - โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม 48120 09 5956 9010 25450305 นพ.21/45 31-ม.ีค.

93 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวพ์นอม เลีย้งสตัว์ '23 8 - พนอม ทา่อเุทน นครพนม 48120 08 3362 5044 25450215 นพ.11/2545 31-ม.ีค.

94 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวพ์ะทาย เลีย้งสตัว์ '147 6 - พะทาย ทา่อเุทน นครพนม 48120 - 25450520 นพ.25/45 31-ม.ีค.

95 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวเ์หลา่พัฒนา เลีย้งสตัว์ '1 1 -

บา้นเหลา่

พัฒนา นาหวา้ นครพนม 48180 089-2745463 25450530 นพ.29/45 31-ม.ีค.

96 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวโ์คกสงู เลีย้งสตัว์ '31/1 2 - โคกสงู ปลาปาก นครพนม 48120 - 25450215 นพ.6/2545 31-ม.ีค.

97 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวน์าเข เลีย้งสตัว์ '12 6 - นาเข บา้นแพง นครพนม 48110 872362887 25450620 นพ.27/45 31-ม.ีค.

98 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวโ์พธิต์าก เลีย้งสตัว์ '133 7 - โพธิต์าก เมอืงนครพนม นครพนม 48000 08 5455 8769 25450215 นพ.2/2545 31-ม.ีค.

99 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวศ์รสีงคราม เลีย้งสตัว์ '5/24 9 - ทา่บอ่สงคราม ศรสีงคราม นครพนม 48150 08 6229 0451 25450215 นพ.3/2545 31-ม.ีค.

100 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวส์ามผง เลีย้งสตัว์ '145 16 - สามผง ศรสีงคราม นครพนม 48150 08 0760 3538 25450530 นพ.13/45 31-ม.ีค.

101 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวห์นองญาติ เลีย้งสตัว์ '15 7 - หนองญาติ เมอืงนครพนม นครพนม 48000 08 1059 7684 25450215 นพ.1/2545 31-ม.ีค.

102 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัวห์นองแวง เลีย้งสตัว์ '35 12 - หนองแวง บา้นแพง นครพนม 48140 08 9570 7425 25450215 นพ.7/2545 31-ม.ีค.


