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1 กลุ่มเกษตรกรท านาก้านเหลือง ท านา 98 '103 2 ก้านเหลือง นาแก นครพนม 48130 25410305 นพ.88/2541 31-มี.ค.
2 กลุ่มเกษตรกรท านากุดฉิม ท านา 75 '21/52 2 กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม 48110 25410216 นพ.77/2541 31-มี.ค.
3 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกสวา่ง ท านา 280 '11/1 1 โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม 48160 25401226 นพ.49/2540 31-มี.ค.
4 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกหินแฮ่ ท านา 206 '36 11 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48120 25410122 นพ.61/2541 31-มี.ค.
5 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าจ าปา ท านา 110 '18/6 3 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 25510217 นพ.43/2524 31-มี.ค.
6 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าบ่อสงคราม ท านา 324 '179 6 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 25220622 นพ.37/2522 31-มี.ค.
7 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าลาด ท านา 184 '10 3 ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 48170 25410122 นพ.63/2541 31-มี.ค.
8 กลุ่มเกษตรกรท านาธาตุพนม ท านา 123 '124 3 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 25410216 นพ.72/2541 31-มี.ค.
9 กลุ่มเกษตรกรท านาธาตุพนมเหนือ ท านา 161 '98 8 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 48110 25410216 นพ.73/2541 31-มี.ค.
10 กลุ่มเกษตรกรท านานาขมิน้ ท านา 152 '99 1 นาขมิน้ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 25510113 นพ.56/2541 31-มี.ค.
11 กลุ่มเกษตรกรท านานาขาม ท านา 109 '78 9 นาขาม เรณูนคร นครพนม 48120 25410122 นพ.60/2541 31-มี.ค.
12 กลุ่มเกษตรกรท านานาคู่ ท านา 349 '165 2 นาคู่ นาแก นครพนม 48130 25510509 นพ.6/2516 31-มี.ค.
13 กลุ่มเกษตรกรท านานาคูณใหญ่ ท านา 156 '34/47 1 นาคูณใหญ่ นาหวา้ นครพนม 48180 25410316 นพ.101/2541 31-มี.ค.
14 กลุ่มเกษตรกรท านานางัว ท านา 73 '21/1 8 นางัว บ้านแพง นครพนม 48140 25410122 นพ.70/2541 31-มี.ค.
15 กลุ่มเกษตรกรท านานางัวพัฒนา ท านา 105 '66/1 1 นางัว นาหวา้ นครพนม 48180 25490516 นพ1/2549 31-มี.ค.
16 กลุ่มเกษตรกรท านานางาม ท านา 276 '19/2 3 นางาม เรณูนคร นครพนม 48170 25200715 นพ.30/2520 31-มี.ค.
17 กลุ่มเกษตรกรท านานาดี ท านา 40 '14 5 หนองซน นาทม นครพนม 25510226 นพ1/2551 30-เม.ย.
18 กลุ่มเกษตรกรท านานาทม ท านา 50 '5 1 นาทม นาทม นครพนม 48150 25510621 นพ.29/2520 31-มี.ค.
19 กลุ่มเกษตรกรท านานาทราย ท านา 102 '170 2 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 48000 25410223 นพ.85/2541 31-มี.ค.
20 กลุ่มเกษตรกรท านานามะเขือ ท านา 236 '12 6 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 48160 25410122 นพ.69/2541 31-มี.ค.
21 กลุ่มเกษตรกรท านานาเลียง ท านา 211 '5 1 นาเลียง นาแก นครพนม 48130 25510305 นพ.91/2541 31-มี.ค.
22 กลุ่มเกษตรกรท านานาหนาด ท านา 116 '149 2 นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 48110 25410216 นพ.74/2541 31-มี.ค.
23 กลุ่มเกษตรกรท านานาหัวบ่อ ท านา 142 '118 8 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 25510113 นพ.53/2541 31-มี.ค.
24 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านแก้ง ท านา 170 '8 3 บ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130 25510305 นพ.90/2541 31-มี.ค.
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25 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านค้อ ท านา 136 '155 1 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 25511216 นพ.48/2540 31-มี.ค.
26 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านจอมมณี ท านา 63 '54 4 พิมาน นาแก นครพนม 48130 25481031 นพ1/2548 31-ม.ค.
27 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านนาดี ท านา 76 '108 3 หนองยา่งชิน้ เรณูนคร นครพนม 25550612 นพ 31-พ.ค.
28 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านผ้ึง ท านา 106 '29 13 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม 48000 25410320 นพ.111/2541 31-มี.ค.
29 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านศรีทน ท านา 88 '51 3 โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม 48160 25540610 นพ1/2554 31-ม.ค.
30 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านเอือ้ง ท านา 328 '9/32 2 บ้านเอือ้ง ศรีสงคราม นครพนม 48150 25410305 นพ.98/2541 31-มี.ค.
31 กลุ่มเกษตรกรท านาปลาปาก ท านา 141 '7/1 1 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 25410122 นพ.68/2541 31-มี.ค.
32 กลุ่มเกษตรกรท านาไผ่ล้อม ท านา 189 '117/1 1 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 48140 25510216 นพ.80/2541 31-มี.ค.
33 กลุ่มเกษตรกรท านาฝ่ังแดง ท านา 211 '211 5 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 25410216 นพ.78/2541 31-มี.ค.
34 กลุ่มเกษตรกรท านาโพธิต์าก ท านา 212 '61 5 โพธิต์าก เมืองนครพนม นครพนม 48000 25410320 นพ.115/2541 31-มี.ค.
35 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนทอง ท านา 176 '45 1 โพนทอง บ้านแพง นครพนม 48140 25410122 นพ.70/2541 31-มี.ค.
36 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนทอง ท านา 78 '77 2 โพนทอง เรณูนคร นครพนม 48170 25410122 นพ.64/2541 31-มี.ค.
37 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนแพง ท านา 231 '101 1 โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 48110 25410216 นพ.79/2541 31-มี.ค.
38 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนสวรรค์ ท านา 173 '98 2 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48150 25410113 นพ.54/2541 31-มี.ค.
39 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนสวา่ง ท านา 52 '44 1 โพนสวา่ง ศรีสงคราม นครพนม 48150 25410305 นพ.97/2541 31-มี.ค.
40 กลุ่มเกษตรกรท านามหาชัย ท านา 276 '156 2 มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160 25410122 นพ.67/2541 31-มี.ค.
41 กลุ่มเกษตรกรท านายอดชาด ท านา 308 '168 1 ยอดชาด วงัยาง นครพนม 48130 25410108 นพ.51/2541 31-มี.ค.
42 กลุ่มเกษตรกรท านารามราช ท านา 31 '36 10 รามราช ท่าอุเทน นครพนม 48120 25410319 นพ.109/2541 31-มี.ค.
43 กลุ่มเกษตรกรท านาเรณู ท านา 248 '41 1 เรณู เรณูนคร นครพนม 48120 25510122 นพ.58/2541 31-มี.ค.
44 กลุ่มเกษตรกรท านาวงัยาง ท านา 153 '1 2 วงัยาง วงัยาง นครพนม 48130 25410223 นพ.82/2541 31-มี.ค.
45 กลุ่มเกษตรกรท านาสามผง ท านา 280 '157 13 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 25410305 นพ.94/2541 31-มี.ค.
46 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทาใหญ่ ท านา 159 '22 1 หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 48160 25410108 นพ.50/2541 31-มี.ค.
47 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองบ่อ ท านา 175 '9 8 หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 25510305 นพ.92/2541 31-มี.ค.
48 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองโพธิ์ ท านา 230 '41 2 หนองโพธิ์ วงัยาง นครพนม 48130 25410305 นพ.52/2541 31-มี.ค.
49 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองยา่งชิน้ ท านา 360 '38 7 หนองยา่งชิน้ เรณูนคร นครพนม 48170 25410122 นพ.59/2541 31-มี.ค.
50 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองแวง ท านา 299 '57 6 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 25390629 นพ.46/2538 31-มี.ค.
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51 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสังข์ ท านา 99 '13 1 หนองสังข์ นาแก นครพนม 48130 25410305 นพ.89/2541 31-มี.ค.
52 กลุ่มเกษตรกรท านาหาดแพง ท านา 134 '93 5 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 25410305 นพ.96/2541 31-มี.ค.
53 กลุ่มเกษตรกรท าไร่โพนจาน ท าไร่ 33 '21 3 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 25520227 นพ.1/2552 28-ก.พ.
54 กลุ่มเกษตรกรท าไร่อุม้เหม้า ท าไร่ 209 '15 2 อุม่เหม้า ธาตุพนม นครพนม 48110 25450520 นพ.19/2545 31-มี.ค.
55 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางค าแม่นางดอนหอ ท าสวน 120 '62 4 หนองซน นาทม นครพนม 25580817 นพ 2/2558 31-มี.ค.
56 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางค าไฮหาดแพง ท าสวน 90 '195 5 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 25581109 นพ 8/2558 30-เม.ย.
57 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโคกสวา่งร่วมใจ ท าสวน 126 '41/2 5 โคกสวา่ง ปลาปาก นครพนม 25581223 นพ 19/2558 31-มี.ค.
58 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต าบลโพนทอง ท าสวน 207 '20 7 โพนทอง บ้านแพง นครพนม 25580727 นพ 1/2558 28-ก.พ.
59 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต าบลโพนสวา่ง ท าสวน 46 '142 1 โพนสวา่ง ศรีสงคราม นครพนม 25581223 นพ 25/2558 30-เม.ย.
60 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต าบลศรีสงคราม ท าสวน 115 'ป.3/22 4 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 25581130 นพ 10/2558 30-เม.ย.
61 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนางัว ท าสวน 122 '210 1 นางัว นาหวา้ นครพนม 25581109 นพ 7/2558 28-ก.พ.
62 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนาโด ท าสวน 76 '72/2 7 นาทม นาทม นครพนม 25581110 นพ 9/2558 30-เม.ย.
63 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองดู่ ท าสวน 42 '207 4 นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 31/2558 31-ธ.ค.
64 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองสาหร่าย ท าสวน 77 '34 2 พนอม ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 15/2558 30-เม.ย.
65 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลพนอม ท าสวน 123 '81 1 พนอม ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 13/2558 31-ม.ค.
66 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโพนบก ท าสวน 100 '75 9 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 32/2558 31-มี.ค.
67 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองนกทา ท าสวน 32 '7 5 โพนสวา่ง ศรีสงคราม นครพนม 25581223 นพ 17/2558 28-ก.พ.
68 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางดงกระแสนสามัคคี ท าสวน 31 '98 9 โพนทอง บ้านแพง นครพนม 25581223 นพ 16/2558 30-เม.ย.
69 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางดอนดู่-ไชยบุรี ท าสวน 40 '3/2 10 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 30/2558 30-เม.ย.
70 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต าบลท่าจ าปา ท าสวน 102 '34/1 4 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 27/2558 30-เม.ย.
71 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางต าบลบ้านแก้ง ท าสวน 74 '86 6 บ้านแก้ง นาแก นครพนม 25581223 นพ 11/2558 31-มี.ค.
72 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไทญ้อนาดี ท าสวน 31 '86 13 หนองซน นาทม นครพนม 25581223 นพ 20/2558 31-พ.ค.
73 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนาทม-เหล่าส้มป่อย ท าสวน 98 '81 8 นาทม นาทม นครพนม 25580831 นพ 3/2558 30-เม.ย.
74 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนาหนองแคน ท าสวน 51 '20 7 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 25581223 นพ 22/2558 30-เม.ย.
75 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนาหัวบ่อ ท าสวน 79 '21 3 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 26/2558 31-ม.ค.
76 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านค้อ ท าสวน 201 '119 2 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 25581223 นพ 24/2558 31-ม.ค.
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77 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านดอนต้ิวสามัคคี ท าสวน 123 '3/1 10 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 12/2558 30-เม.ย.
78 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านตาล-บ้านกลาง ท าสวน 86 '143 1 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 28/2558 30-เม.ย.
79 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านอีอูด ท าสวน 89 '252 3 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 25581223 นพ 18/2558 30-เม.ย.
80 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางปลาปาก ท าสวน 53 '90 5 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 25581223 นพ 35/2558 31-มี.ค.
81 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลไผ่ล้อม ท าสวน 127 '30 1 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 25581223 นพ 14/2558 30-เม.ย.
82 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาผักปอด ท าสวน 35 '15/1 3 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 25581223 นพ 29/2558 30-เม.ย.
83 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราหนองแวง ท าสวน 286 '107 17 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 25550731 นพ 31-มี.ค.
84 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโพธิต์าก ท าสวน 30 '98 3 โพธิต์าก เมืองนครพนม นครพนม 48000 25581223 นพ 23/2558 31-มี.ค.
85 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางร่วมใจพัฒนา ท าสวน 205 '69 20 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม 48000 25580831 นพ 4/2558 31-มี.ค.
86 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหนองบ่อค าพี้ ท าสวน 332 '8 6 ค าพี้ นาแก นครพนม 25581223 นพ 34/2558 29/02
87 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอุม่เหม้า ท าสวน 759 '63 6 อุม่เหม้า ธาตุพนม นครพนม 25580831 นพ 5/2558 28-ก.พ.
88 กลุ่มเกษตรกรท าสวนค าเตย ท าสวน 64 '24 6 ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 25520529 นพ 31-มี.ค.
89 กลุ่มเกษตรกรท าสวนโพนจาน ท าสวน 118 '87 7 โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 25411116 นม.116/2541 31-มี.ค.
90 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราค าสวา่ง ท าสวน 43 '59 2 นาค า ศรีสงคราม นครพนม 48150 25531223 นพ 31-มี.ค.
91 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาค า ท าสวน 206 '23 14 นาค า ศรีสงคราม นครพนม 48150 25510613 นพ.47/2539 31-มี.ค.
92 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล ท าสวน 273 '45 2 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 25430620 นพ.118/2543 31-มี.ค.
93 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านหนองหญ้าปล้อง ท าสวน 101 '110 5 สีชมพู นาแก นครพนม 25581006 นพ 6/2558 28-ก.พ.
94 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวท์่าอุเทน เล้ียงสัตว์ 79 '107 5 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120 25450305 นพ.23/45 31-มี.ค.
95 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวน์างาม เล้ียงสัตว์ 61 '133 4 นางาม เรณูนคร นครพนม 48120 25450219 นพ.15/45 31-มี.ค.
96 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวโ์นนตาล เล้ียงสัตว์ 52 '37 7 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 25450305 นพ.21/45 31-มี.ค.
97 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวพ์นอม เล้ียงสัตว์ 61 '23 8 พนอม ท่าอุเทน นครพนม 48120 25450215 นพ.11/2545 31-มี.ค.
98 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวพ์ะทาย เล้ียงสัตว์ 38 '147 6 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม 48120 25450520 นพ.25/45 31-มี.ค.
99 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวเ์หล่าพัฒนา เล้ียงสัตว์ 103 '1 1 บ้านเหล่าพัฒนา นาหวา้ นครพนม 48180 25450530 นพ.29/45 31-มี.ค.
100 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวโ์คกสูง เล้ียงสัตว์ 70 '31/1 2 โคกสูง ปลาปาก นครพนม 48120 25450215 นพ.6/2545 31-มี.ค.
101 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์าเข เล้ียงสัตว์ 66 '12 6 นาเข บ้านแพง นครพนม 48110 25450620 นพ.27/45 31-มี.ค.
102 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวโ์พธิต์าก เล้ียงสัตว์ 57 '133 7 โพธิต์าก เมืองนครพนม นครพนม 48000 25450215 นพ.2/2545 31-มี.ค.
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103 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวศ์รีสงคราม เล้ียงสัตว์ 51 '5/24 9 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 25450215 นพ.3/2545 31-มี.ค.
104 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ามผง เล้ียงสัตว์ 102 '183 16 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 25450530 นพ.13/45 31-มี.ค.
105 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์นองญาติ เล้ียงสัตว์ 50 '233 7 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 48000 25450215 นพ.1/2545 31-มี.ค.
106 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวห์นองแวง เล้ียงสัตว์ 176 '35 12 หนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 25510215 นพ.7/2545 31-มี.ค.


