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รวมทกุประเภท 14,403

ประเภททํานา 8,168
1 กลุม่เกษตรกรทํานากา้นเหลอืง ทํานา 98 กา้นเหลอืง นาแก นครพนม
2 กลุม่เกษตรกรทํานากดุฉมิ ทํานา 75 กดุฉมิ ธาตพุนม นครพนม
3 กลุม่เกษตรกรทํานาโคกสวา่ง ทํานา 272 โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม
4 กลุม่เกษตรกรทํานาโคกหนิแฮ่ ทํานา 206 โคกหนิแฮ่ เรณูนคร นครพนม
5 กลุม่เกษตรกรทํานาทา่จําปา ทํานา 118 ทา่จําปา ทา่อเุทน นครพนม
6 กลุม่เกษตรกรทํานาทา่บอ่สงคราม ทํานา 324 ทา่บอ่สงคราม ศรสีงคราม นครพนม
7 กลุม่เกษตรกรทํานาทา่ลาด ทํานา 116 ทา่ลาด เรณูนคร นครพนม
8 กลุม่เกษตรกรทํานาธาตพุนม ทํานา 123 ธาตพุนม ธาตพุนม นครพนม
9 กลุม่เกษตรกรทํานาธาตพุนมเหนอื ทํานา 103 ธาตพุนมเหนอื ธาตพุนม นครพนม

10 กลุม่เกษตรกรทํานานาขมิ�น ทํานา 143 นาขมิ�น โพนสวรรค์ นครพนม
11 กลุม่เกษตรกรทํานานาขาม ทํานา 109 นาขาม เรณูนคร นครพนม
12 กลุม่เกษตรกรทํานานาคู่ ทํานา 349 นาคู่ นาแก นครพนม
13 กลุม่เกษตรกรทํานานาคณูใหญ่ ทํานา 156 นาคณูใหญ่ นาหวา้ นครพนม
14 กลุม่เกษตรกรทํานานางัว ทํานา 73 นางัว บา้นแพง นครพนม
15 กลุม่เกษตรกรทํานานางัวพัฒนา ทํานา 114 นางัว นาหวา้ นครพนม
16 กลุม่เกษตรกรทํานานางาม ทํานา 276 นางาม เรณูนคร นครพนม
17 กลุม่เกษตรกรทํานานาดี ทํานา 29 หนองซน นาทม นครพนม
18 กลุม่เกษตรกรทํานานาทม ทํานา 50 นาทม นาทม นครพนม
19 กลุม่เกษตรกรทํานานาทราย ทํานา 102 นาทราย เมอืงนครพนม นครพนม
20 กลุม่เกษตรกรทํานานามะเขอื ทํานา 236 นามะเขอื ปลาปาก นครพนม
21 กลุม่เกษตรกรทํานานาเลยีง ทํานา 217 นาเลยีง นาแก นครพนม
22 กลุม่เกษตรกรทํานานาหนาด ทํานา 116 นาหนาด ธาตพุนม นครพนม
23 กลุม่เกษตรกรทํานานาหัวบอ่ ทํานา 144 นาหัวบอ่ โพนสวรรค์ นครพนม
24 กลุม่เกษตรกรทํานาบา้นแกง้ ทํานา 170 บา้นแกง้ นาแก นครพนม
25 กลุม่เกษตรกรทํานาบา้นคอ้ ทํานา 136 บา้นคอ้ โพนสวรรค์ นครพนม
26 กลุม่เกษตรกรทํานาบา้นจอมมณี ทํานา 65 พมิาน นาแก นครพนม
27 กลุม่เกษตรกรทํานาบา้นนาดี ทํานา 76 หนองยา่งชิ�น เรณูนคร นครพนม
28 กลุม่เกษตรกรทํานาบา้นผึ�ง ทํานา 96 บา้นผึ�ง เมอืงนครพนม นครพนม
29 กลุม่เกษตรกรทํานาบา้นเอื�อง ทํานา 370 บา้นเอื�อง ศรสีงคราม นครพนม
30 กลุม่เกษตรกรทํานาปลาปาก ทํานา 204 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
31 กลุม่เกษตรกรทํานาไผล่อ้ม ทํานา 189 ไผล่อ้ม บา้นแพง นครพนม
32 กลุม่เกษตรกรทํานาฝั�งแดง ทํานา 248 ฝั�งแดง ธาตพุนม นครพนม
33 กลุม่เกษตรกรทํานาโพธิ�ตาก ทํานา 133 โพธิ�ตาก เมอืงนครพนม นครพนม
34 กลุม่เกษตรกรทํานาโพนทอง ทํานา 177 โพนทอง บา้นแพง นครพนม
35 กลุม่เกษตรกรทํานาโพนทอง ทํานา 78 โพนทอง เรณูนคร นครพนม
36 กลุม่เกษตรกรทํานาโพนแพง ทํานา 231 โพนแพง ธาตพุนม นครพนม
37 กลุม่เกษตรกรทํานาโพนสวรรค์ ทํานา 194 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
38 กลุม่เกษตรกรทํานาโพนสวา่ง ทํานา 92 โพนสวา่ง ศรสีงคราม นครพนม
39 กลุม่เกษตรกรทํานายอดชาด ทํานา 308 ยอดชาด วังยาง นครพนม
40 กลุม่เกษตรกรทํานารามราช ทํานา 31 รามราช ทา่อเุทน นครพนม
41 กลุม่เกษตรกรทํานาเรณู ทํานา 255 เรณู เรณูนคร นครพนม
42 กลุม่เกษตรกรทํานาวังยาง ทํานา 153 วังยาง วังยาง นครพนม
43 กลุม่เกษตรกรทํานาสามผง ทํานา 91 สามผง ศรสีงคราม นครพนม
44 กลุม่เกษตรกรทํานาหนองเทาใหญ่ ทํานา 159 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม
45 กลุม่เกษตรกรทํานาหนองบอ่ ทํานา 175 หนองบอ่ นาแก นครพนม
46 กลุม่เกษตรกรทํานาหนองโพธิ� ทํานา 230 หนองโพธิ� วังยาง นครพนม
47 กลุม่เกษตรกรทํานาหนองยา่งชิ�น ทํานา 360 หนองยา่งชิ�น เรณูนคร นครพนม

จํานวนสมาชกิกลุม่เกษตรกรภายในจงัหวดัแยกตามประเภทของกลุม่เกษตรกร (ขอ้มลูระบบ Profile กลุม่เกษตรกรขอ้มลู ณ วนัที� 1
 มกราคม 2562)



ลําดบั
ที� ชื�อกลุม่เกษตรกร

ประเภท
กลุม่

เกษตรกร

จํานวน
สมาชกิ ตําบล อําเภอ จงัหวดั

48 กลุม่เกษตรกรทํานาหนองแวง ทํานา 299 หนองแวง บา้นแพง นครพนม
49 กลุม่เกษตรกรทํานาหนองสังข์ ทํานา 99 หนองสังข์ นาแก นครพนม

ประเภททําไร่ 149
50 กลุม่เกษตรกรทําไรโ่พนจาน ทําไร่ 33 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
51 กลุม่เกษตรกรทําไรอุ่ม้เหมา้ ทําไร่ 116 อุม่เหมา้ ธาตพุนม นครพนม

ประเภททําสวน 5,105
52 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางคําแมน่างดอนหอ ทําสวน 204 หนองซน นาทม นครพนม
53 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางคําไฮหาดแพง ทําสวน 90 หาดแพง ศรสีงคราม นครพนม
54 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางโคกสวา่งรว่มใจ ทําสวน 126 โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม
55 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางดงกระแสนสามัคคี ทําสวน 31 โพนทอง บา้นแพง นครพนม
56 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางดอนดู-่ไชยบรุี ทําสวน 40 ไชยบรุี ทา่อเุทน นครพนม
57 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางตําบลทา่จําปา ทําสวน 102 ทา่จําปา ทา่อเุทน นครพนม
58 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางตําบลบา้นแกง้ ทําสวน 76 บา้นแกง้ นาแก นครพนม
59 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางตําบลโพนทอง ทําสวน 214 โพนทอง บา้นแพง นครพนม
60 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางตําบลโพนสวา่ง ทําสวน 32 โพนสวา่ง ศรสีงคราม นครพนม
61 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางตําบลศรสีงคราม ทําสวน 190 ศรสีงคราม ศรสีงคราม นครพนม
62 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางไทญอ้นาดี ทําสวน 31 หนองซน นาทม นครพนม
63 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนางัว ทําสวน 122 นางัว นาหวา้ นครพนม
64 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนาโด ทําสวน 76 นาทม นาทม นครพนม
65 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนาทม-เหลา่สม้ป่อย ทําสวน 98 นาทม นาทม นครพนม
66 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางนาหนองแคน ทําสวน 51 สามผง ศรสีงคราม นครพนม
67 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นคอ้ ทําสวน 224 บา้นคอ้ โพนสวรรค์ นครพนม
68 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นดอนติ�วสามัคคี ทําสวน 123 ทา่จําปา ทา่อเุทน นครพนม
69 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นตาล-บา้นกลาง ทําสวน 86 โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม
70 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นหนองดู่ ทําสวน 42 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
71 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นหนองสาหรา่ย ทําสวน 109 พนอม ทา่อเุทน นครพนม
72 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางบา้นออีดู ทําสวน 75 นาเดื�อ ศรสีงคราม นครพนม
73 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางปลาปาก ทําสวน 78 กตุาไก ้ ปลาปาก นครพนม
74 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตําบลไผล่อ้ม ทําสวน 126 ไผล่อ้ม บา้นแพง นครพนม
75 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตําบลพนอม ทําสวน 123 พนอม ทา่อเุทน นครพนม
76 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทา่แต-้ปุ่ งแก ทําสวน 47 ทา่จําปา ทา่อเุทน นครพนม
77 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราบา้นนาผักปอด ทําสวน 49 โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม
78 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ทําสวน 302 หนองแวง บา้นแพง นครพนม
79 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางโพธิ�ตาก ทําสวน 43 โพธิ�ตาก เมอืงนครพนม นครพนม
80 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางโพนบก ทําสวน 100 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
81 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางรว่มใจพัฒนา ทําสวน 208 บา้นผึ�ง เมอืงนครพนม นครพนม
82 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางหนองบอ่คําพี� ทําสวน 323 คําพี� นาแก นครพนม
83 กลุม่เกษตรกรชาวสวนยางอุม่เหมา้ ทําสวน 759 อุม่เหมา้ ธาตพุนม นครพนม
84 กลุม่เกษตรกรทําสวนคําเตย ทําสวน 64 คําเตย เมอืงนครพนม นครพนม
85 กลุม่เกษตรกรทําสวนโพนจาน ทําสวน 118 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม
86 กลุม่เกษตรกรทําสวนยางพาราคําสวา่ง ทําสวน 43 นาคํา ศรสีงคราม นครพนม
87 กลุม่เกษตรกรทําสวนยางพารานาคํา ทําสวน 206 นาคํา ศรสีงคราม นครพนม
88 กลุม่เกษตรกรทําสวนยางพาราโนนตาล ทําสวน 273 โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม
89 กลุม่เกษตรกรทําสวนยางพาราบา้นหนองหญา้ ทําสวน 101 สชีมพู นาแก นครพนม

ประเภทเลี�ยงสตัว ์ 981
90 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตวท์า่อเุทน เลี�ยงสัตว์ 76 ทา่อเุทน ทา่อเุทน นครพนม
91 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตวน์างาม เลี�ยงสัตว์ 61 นางาม เรณูนคร นครพนม
92 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตวโ์นนตาล เลี�ยงสัตว์ 36 โนนตาล ทา่อเุทน นครพนม
93 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตวพ์นอม เลี�ยงสัตว์ 64 พนอม ทา่อเุทน นครพนม
94 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตวพ์ะทาย เลี�ยงสัตว์ 39 พะทาย ทา่อเุทน นครพนม
95 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลี�ยงสัตวเ์หลา่พัฒนา เลี�ยงสัตว์ 103 บา้นเหลา่ นาหวา้ นครพนม
96 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวโ์คกสงู เลี�ยงสัตว์ 69 โคกสงู ปลาปาก นครพนม
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97 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวน์าเข เลี�ยงสัตว์ 66 นาเข บา้นแพง นครพนม
98 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวโ์พธิ�ตาก เลี�ยงสัตว์ 55 โพธิ�ตาก เมอืงนครพนม นครพนม
99 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวศ์รสีงคราม เลี�ยงสัตว์ 84 ทา่บอ่สงคราม ศรสีงคราม นครพนม

100 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวส์ามผง เลี�ยงสัตว์ 101 สามผง ศรสีงคราม นครพนม
101 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวห์นองญาติ เลี�ยงสัตว์ 53 หนองญาติ เมอืงนครพนม นครพนม
102 กลุม่เกษตรกรเลี�ยงสัตวห์นองแวง เลี�ยงสัตว์ 174 หนองแวง บา้นแพง นครพนม
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