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1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำกำ้นเหลือง ท ำนำ '103 2 กำ้นเหลือง นำแก นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำกดุฉมิ ท ำนำ '21/52 2 กดุฉมิ ธำตุพนม นครพนม 48110 - 31-มี.ค.
3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกสวำ่ง ท ำนำ '11/1 1 โคกสวำ่ง ปลำปำก นครพนม 48160 - 31-มี.ค.
4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกหินแฮ่ ท ำนำ '36 11 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48120 0 4258 3349 31-มี.ค.
5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำจ ำปำ ท ำนำ '18/6 3 ท่ำจ ำปำ ท่ำอเุทน นครพนม 48120 06 2156 7588 31-มี.ค.
6 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำบ่อสงครำม ท ำนำ '179 6 ท่ำบ่อสงครำม ศรีสงครำม นครพนม 48150 08 6235 5663 31-มี.ค.
7 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำลำด ท ำนำ '10 3 ท่ำลำด เรณูนคร นครพนม 48170 619317192 31-มี.ค.
8 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธำตุพนม ท ำนำ '124 3 ธำตุพนม ธำตุพนม นครพนม 48110 - 31-มี.ค.
9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำธำตุพนมเหนือ ท ำนำ '98 8 ธำตุพนมเหนือ ธำตุพนม นครพนม 48110 08 7232 2128 31-มี.ค.
10 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำขมิน้ ท ำนำ '99 1 นำขมิน้ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
11 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำขำม ท ำนำ '78 9 นำขำม เรณูนคร นครพนม 48120 08 7926 6907 31-มี.ค.
12 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำคู่ ท ำนำ '165 2 นำคู่ นำแก นครพนม 48130 0 4257 1380 31-มี.ค.
13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำคูณใหญ่ ท ำนำ '34/47 1 นำคูณใหญ่ นำหวำ้ นครพนม 48180 09 3647 3437 31-มี.ค.
14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงัว ท ำนำ '21/1 8 นำงัว บ้ำนแพง นครพนม 48140 08 8745 1182 31-มี.ค.
15 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงัวพัฒนำ ท ำนำ '66/1 1 นำงัว นำหวำ้ นครพนม 48180 935562199 31-มี.ค.
16 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำงำม ท ำนำ '19/2 3 นำงำม เรณูนคร นครพนม 48170 828365969 31-มี.ค.
17 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำดี ท ำนำ '14 5 หนองซน นำทม นครพนม 903534652 30-เม.ย.
18 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำทม ท ำนำ '5 1 นำทม นำทม นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
19 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำทรำย ท ำนำ '170 2 นำทรำย เมืองนครพนม นครพนม 48000 08 0837 7130 31-มี.ค.
20 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำมะเขอื ท ำนำ '12 6 นำมะเขอื ปลำปำก นครพนม 48160 - 31-มี.ค.
21 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำเลียง ท ำนำ '5 1 นำเลียง นำแก นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำหนำด ท ำนำ '149 2 นำหนำด ธำตุพนม นครพนม 48110 088-3085595 31-มี.ค.
23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนำหัวบ่อ ท ำนำ '118 8 นำหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
24 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนแกง้ ท ำนำ '8 3 บ้ำนแกง้ นำแก นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
25 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนค้อ ท ำนำ '155 1 บ้ำนค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
26 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนจอมมณี ท ำนำ '54 4 พิมำน นำแก นครพนม 48130 - 31-ม.ค.
27 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนนำดี ท ำนำ '108 3 หนองยำ่งช้ิน เรณูนคร นครพนม - 31-พ.ค.
28 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนผ้ึง ท ำนำ '29 13 บ้ำนผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม 48000 08 2835 2298 31-มี.ค.
29 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนศรีทน ท ำนำ '51 3 โคกสวำ่ง ปลำปำก นครพนม 48160 - 31-ม.ค.
30 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนเอือ้ง ท ำนำ '9/32 2 บ้ำนเอือ้ง ศรีสงครำม นครพนม 48150 081 263 7104 31-มี.ค.
31 กลุ่มเกษตรกรท ำนำปลำปำก ท ำนำ '7/1 1 ปลำปำก ปลำปำก นครพนม 48160 - 31-มี.ค.
32 กลุ่มเกษตรกรท ำนำไผ่ล้อม ท ำนำ '117/1 1 ไผ่ล้อม บ้ำนแพง นครพนม 48140 - 31-มี.ค.
33 กลุ่มเกษตรกรท ำนำฝ่ังแดง ท ำนำ '211 5 ฝ่ังแดง ธำตุพนม นครพนม 48110 - 31-มี.ค.
34 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพธิต์ำก ท ำนำ '61 5 โพธิต์ำก เมืองนครพนม นครพนม 48000 09 7219 6627 31-มี.ค.
35 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนทอง ท ำนำ '45 1 โพนทอง บ้ำนแพง นครพนม 48140 09 1362 1248 31-มี.ค.
36 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนทอง ท ำนำ '77 2 โพนทอง เรณูนคร นครพนม 48170 08 7987 0004 31-มี.ค.
37 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนแพง ท ำนำ '101 1 โพนแพง ธำตุพนม นครพนม 48110 - 31-มี.ค.
38 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนสวรรค์ ท ำนำ '98 2 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
39 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนสวำ่ง ท ำนำ '44 1 โพนสวำ่ง ศรีสงครำม นครพนม 48150 08 6232 8275 31-มี.ค.
40 กลุ่มเกษตรกรท ำนำมหำชัย ท ำนำ '156 2 มหำชัย ปลำปำก นครพนม 48160 - 31-มี.ค.
41 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยอดชำด ท ำนำ '168 1 ยอดชำด วงัยำง นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
42 กลุ่มเกษตรกรท ำนำรำมรำช ท ำนำ '36 10 รำมรำช ท่ำอเุทน นครพนม 48120 09 4475 8272 31-มี.ค.
43 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเรณู ท ำนำ '41 1 เรณู เรณูนคร นครพนม 48120 - 31-มี.ค.
44 กลุ่มเกษตรกรท ำนำวงัยำง ท ำนำ '1 2 วงัยำง วงัยำง นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
45 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสำมผง ท ำนำ '157 13 สำมผง ศรีสงครำม นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
46 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองเทำใหญ่ ท ำนำ '22 1 หนองเทำใหญ่ ปลำปำก นครพนม 48160 - 31-มี.ค.
47 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองบ่อ ท ำนำ '9 8 หนองบ่อ นำแก นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
48 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองโพธิ์ ท ำนำ '41 2 หนองโพธิ์ วงัยำง นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
49 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองยำ่งช้ิน ท ำนำ '38 7 หนองยำ่งช้ิน เรณูนคร นครพนม 48170 - 31-มี.ค.
50 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองแวง ท ำนำ '57 6 หนองแวง บ้ำนแพง นครพนม 48140 089-9432538 31-มี.ค.
51 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองสังข์ ท ำนำ '13 1 หนองสังข์ นำแก นครพนม 48130 - 31-มี.ค.
52 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหำดแพง ท ำนำ '93 5 หำดแพง ศรีสงครำม นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
53 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่โพนจำน ท ำไร่ '21 3 โพนจำน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 - 28-ก.พ.
54 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่อุม้เหม้ำ ท ำไร่ '15 2 อุม่เหม้ำ ธำตุพนม นครพนม 48110 08 8062 4558 31-มี.ค.
55 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงค ำแม่นำงดอนหอ ท ำสวน '62 4 หนองซน นำทม นครพนม 06 1435 2719 31-มี.ค.
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56 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงค ำไฮหำดแพง ท ำสวน '195 5 หำดแพง ศรีสงครำม นครพนม 30-เม.ย.
57 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงโคกสวำ่งร่วมใจ ท ำสวน '41/2 5 โคกสวำ่ง ปลำปำก นครพนม 31-มี.ค.
58 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลโพนทอง ท ำสวน '20 7 โพนทอง บ้ำนแพง นครพนม 08 5457 3710 28-ก.พ.
59 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลโพนสวำ่ง ท ำสวน '142 1 โพนสวำ่ง ศรีสงครำม นครพนม 30-เม.ย.
60 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลศรีสงครำม ท ำสวน 'ป.3/22 4 ศรีสงครำม ศรีสงครำม นครพนม 30-เม.ย.
61 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำงัว ท ำสวน '210 1 นำงัว นำหวำ้ นครพนม 935562199 28-ก.พ.
62 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำโด ท ำสวน '72/2 7 นำทม นำทม นครพนม 860150803 30-เม.ย.
63 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบ้ำนหนองดู่ ท ำสวน '207 4 นำใน โพนสวรรค์ นครพนม 31-ธ.ค.
64 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบ้ำนหนองสำหร่ำย ท ำสวน '34 2 พนอม ท่ำอเุทน นครพนม 30-เม.ย.
65 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลพนอม ท ำสวน '81 1 พนอม ท่ำอเุทน นครพนม 31-ม.ค.
66 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงโพนบก ท ำสวน '75 9 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 31-มี.ค.
67 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงหนองนกทำ ท ำสวน '7 5 โพนสวำ่ง ศรีสงครำม นครพนม 28-ก.พ.
68 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงดงกระแสนสำมัคคี ท ำสวน '98 9 โพนทอง บ้ำนแพง นครพนม 08 0188 7939 30-เม.ย.
69 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงดอนดู่-ไชยบุรี ท ำสวน '3/2 10 ไชยบุรี ท่ำอเุทน นครพนม 08 2239 3925 30-เม.ย.
70 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลท่ำจ ำปำ ท ำสวน '34/1 4 ท่ำจ ำปำ ท่ำอเุทน นครพนม 30-เม.ย.
71 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงต ำบลบ้ำนแกง้ ท ำสวน '86 6 บ้ำนแกง้ นำแก นครพนม 31-มี.ค.
72 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงไทญ้อนำดี ท ำสวน '86 13 หนองซน นำทม นครพนม 828420599 31-พ.ค.
73 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำทม-เหล่ำส้มป่อย ท ำสวน '81 8 นำทม นำทม นครพนม 30-เม.ย.
74 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำหนองแคน ท ำสวน '20 7 สำมผง ศรีสงครำม นครพนม 30-เม.ย.
75 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงนำหัวบ่อ ท ำสวน '21 3 นำหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 31-ม.ค.
76 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบ้ำนค้อ ท ำสวน '119 2 บ้ำนค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 31-ม.ค.
77 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบ้ำนดอนต้ิวสำมัคคี ท ำสวน '3/1 10 ท่ำจ ำปำ ท่ำอเุทน นครพนม 30-เม.ย.
78 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบ้ำนตำล-บ้ำนกลำง ท ำสวน '143 1 โนนตำล ท่ำอเุทน นครพนม 30-เม.ย.
79 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงบ้ำนออีดู ท ำสวน '252 3 นำเด่ือ ศรีสงครำม นครพนม 30-เม.ย.
80 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงปลำปำก ท ำสวน '90 5 กตุำไก้ ปลำปำก นครพนม 31-มี.ค.
81 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลไผ่ล้อม ท ำสวน '30 1 ไผ่ล้อม บ้ำนแพง นครพนม 30-เม.ย.
82 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำผักปอด ท ำสวน '15/1 3 โนนตำล ท่ำอเุทน นครพนม 30-เม.ย.
83 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำหนองแวง ท ำสวน '107 17 หนองแวง บ้ำนแพง นครพนม 48140 081-1171070 31-มี.ค.
84 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงโพธิต์ำก ท ำสวน '98 3 โพธิต์ำก เมืองนครพนม นครพนม 48000 09 5169 0003 31-มี.ค.
85 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงร่วมใจพัฒนำ ท ำสวน '69 20 บ้ำนผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม 48000 08 4953 8328 31-มี.ค.
86 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงหนองบ่อค ำพี้ ท ำสวน '8 6 ค ำพี้ นำแก นครพนม 29/02
87 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงอุม่เหม้ำ ท ำสวน '63 6 อุม่เหม้ำ ธำตุพนม นครพนม 28-ก.พ.
88 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนค ำเตย ท ำสวน '24 6 ค ำเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 - 31-มี.ค.
89 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนโพนจำน ท ำสวน '87 7 โพนจำน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 - 31-มี.ค.
90 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำค ำสวำ่ง ท ำสวน '59 2 นำค ำ ศรีสงครำม นครพนม 48150 08 6222 6573 31-มี.ค.
91 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำนำค ำ ท ำสวน '23 14 นำค ำ ศรีสงครำม นครพนม 48150 - 31-มี.ค.
92 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำโนนตำล ท ำสวน '45 2 โนนตำล ท่ำอเุทน นครพนม 48120
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942 9476 31-มี.ค.

93 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ท ำสวน '110 5 สีชมพู นำแก นครพนม 28-ก.พ.
94 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวท่์ำอเุทน เล้ียงสัตว์ '107 5 ท่ำอเุทน ท่ำอเุทน นครพนม 48120 08 2739 7834 31-มี.ค.
95 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวน์ำงำม เล้ียงสัตว์ '133 4 นำงำม เรณูนคร นครพนม 48120 08 7069 1471 31-มี.ค.
96 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวโ์นนตำล เล้ียงสัตว์ '37 7 โนนตำล ท่ำอเุทน นครพนม 48120 - 31-มี.ค.
97 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวพ์นอม เล้ียงสัตว์ '23 8 พนอม ท่ำอเุทน นครพนม 48120 08 3362 5044 31-มี.ค.
98 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวพ์ะทำย เล้ียงสัตว์ '147 6 พะทำย ท่ำอเุทน นครพนม 48120 - 31-มี.ค.
99 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวเ์หล่ำพัฒนำ เล้ียงสัตว์ '1 1 บ้ำนเหล่ำพัฒนำ นำหวำ้ นครพนม 48180 089-2745463 31-มี.ค.
100 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวโ์คกสูง เล้ียงสัตว์ '31/1 2 โคกสูง ปลำปำก นครพนม 48120 - 31-มี.ค.
101 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์ำเข เล้ียงสัตว์ '12 6 นำเข บ้ำนแพง นครพนม 48110 872362887 31-มี.ค.
102 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวโ์พธิต์ำก เล้ียงสัตว์ '133 7 โพธิต์ำก เมืองนครพนม นครพนม 48000 08 5455 8769 31-มี.ค.
103 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวศ์รีสงครำม เล้ียงสัตว์ '5/24 9 ท่ำบ่อสงครำม ศรีสงครำม นครพนม 48150 08 6229 0451 31-มี.ค.
104 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ำมผง เล้ียงสัตว์ '183 16 สำมผง ศรีสงครำม นครพนม 48150 08 0760 3538 31-มี.ค.
105 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์นองญำติ เล้ียงสัตว์ '233 7 หนองญำติ เมืองนครพนม นครพนม 48000 08 1059 7684 31-มี.ค.
106 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์นองแวง เล้ียงสัตว์ '35 12 หนองแวง บ้ำนแพง นครพนม 48140 08 9570 7425 31-มี.ค.


