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ที ่
ปีท่ีเข้า
ร่วม 

ชื่อกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่อยู่ 

เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวัสดิ์ 7 นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 
2 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮ่องฮี 14 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
3 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเมือง 7 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
4 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึง 5 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
5 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแกเปะ 10 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
6 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งแค 6 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 
7 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสว่าง-ซำโอ่ง 4 ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 
8 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าหวายนั่ง 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 
9 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสนตอ 8 บัวใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
10 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเสถียร 8 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 
11 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนพริก 7 โคกสง่า พล ขอนแก่น 
12 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วย 3 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 

13 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วง 4 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ 
14 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชัยมงคล 10 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 
15 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินกอง 6 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
16 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบะเสียว 6 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
17 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสะโน 6 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 
18 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ำคำ 10 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 
19 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน 1,3 พิมาน นาแก นครพนม 
20 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบะหว้า 5,7 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 
21 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไหล่ 1 มหาชัย ปากปลา นครพนม 
22 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดน 5 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 
23 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม 4 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา 
24 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง 4 หมื่นไว เมืองฯ นครราชสีมา 
25 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว 10 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 
26 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหอย 1 หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา 
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27 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำแคนพัฒนา 6 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 
28 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปรารถนาดี 2 ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ 
29 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโสกโพธิ์ 4 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 
30 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยเนียม 10 คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 
31 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดง 3 นาดง ปากคาด บึงกาฬ 
32 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด 6 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 
33 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย 10 จันดุม พลับพลาไชย บุรีรัมย์ 
34 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนศิลา 8 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
35 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลับ 8 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 
36 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่โคก 9 ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 
37 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเผือก 3 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 
38 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงดอนมัน 4 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 
39 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าน้อย 10 เขวา เมืองฯ มหาสารคาม 
40 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย 3 โนนราษ ี บรบือ มหาสารคาม 
41 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อย 4 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 
42 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านภู 1 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
43 2557 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านคำชะอี 4 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 
44 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชะโนด 1,2,9 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 
45 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าชาด 1 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 
46 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง 7 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 
47 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีสวัสดิ์ 5 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 
48 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางน้อย 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 
49 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดวน 7 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 
50 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแคนน้อย 1,2 แคนน้อย คำเข่ือนแก้ว ยโสธร 
51 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนบ้านใหม่ 8 คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
52 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปอภาร 7 ปอภาร ปอภาร ร้อยเอ็ด 
53 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด 3 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 
54 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี 11 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 
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55 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนานวล 12 นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 
56 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านมะหรี่ 2 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
57 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังชมภู 5 ทรัพย์ไพรวัลย์ เอราวัณ เลย 
58 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อย 4 ผาขาว ผาขาว เลย 
59 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีโพนแท่น 13 นาซ่าว เชียงคาน เลย 
60 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย 6 หนองผือ ท่าลี่ เลย 
61 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ 5 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 
62 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปือย 10 บึงมะลู กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 
63 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงหมอก 9 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 
64 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเทา 5 นายม เมืองฯ ศรีสะเกษ 
65 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง 3 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 
66 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนไชยงาม 11 รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
67 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า 4 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 
68 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเข้ 5 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
69 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพรสวรรค์ 13 ปลาโหล เรณูนคร สกลนคร 
70 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านประชาสุขสันต์ 6 ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร 
71 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสามัคคี 8 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 
72 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านว่าน 4 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 
73 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทัพไทย 10 ทมอ ปราสาท สุรินทร์ 
74 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย 7 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
75 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งราม 4 ผักไหม ศรีขรภูมิ สุรินทร์ 
76 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตากแดด 6 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
77 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงมัน 8 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 
78 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีชมชื่น 15 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 
79 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแวง 7 น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 
80 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปงจาน 8 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 
81 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนธาตุ 13 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 
82 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโสกกล้า 1 แก้งไก่ สังคม หนองคาย 
83 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกป่ากุง 2 หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลำภู 
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84 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเห็น 6 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
85 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวนา 13 หัวนา เมืองฯ หนองบัวลำภู 
86 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ 8 วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู 
87 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอาบช้าง 5 กุดดินก่ี นากลาง หนองบัวลำภู 

88 2556 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปลูกข้าวหอม
อินทรีย์บ้านนาผาง 

2 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 

89 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสร้างถ่อน้อย 13 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 
90 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแห่ 1 ท่าเมือง เมืองฯ อำนาจเจริญ 
91 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนธาตุ 5 พนา พนา อำนาจเจริญ 
92 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปือย 1 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
93 2556 กลุ่มเศรษฐกจิพอเพียงบ้านโนนสังวาลย์ 6 บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 
94 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง 1 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 
95 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดีสร้างบง 4 ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี 
96 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคอนแสน 8 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
97 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทอง 7 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 

98 2556 
ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวการเกษตรบ้านบัวเทิง 

4 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 

99 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนแอวขัน 2 โศกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 
100 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเมือง 10 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 
101 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเมืองน้อย 11 คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 
102 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนใหญ่ 7 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
103 2558 กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว 10 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 
104 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะไทร 9 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 
105 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทัง 7 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 
106 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด 2 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 
107 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง 9 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 
108 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง 1-4 กะปง กะปง พังงา 
109 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก 5 ฉลอง เมืองฯ ภูเก็ต 
110 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก 2 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 



ที ่
ปีท่ีเข้า
ร่วม 

ชื่อกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่อยู่ 

เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 
111 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง 7 กระทู้ กระทู้ ภูเก็ต 
112 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร 8 มะมุ กระบุรี ระนอง 
113 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ 1 ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 
114 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุ 7 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 

 


