
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการประมงของจังหวัดนครนายก

ล าดับ เลขทะเบียน/ค าขอเลขท่ี ช่ือกลุ่ม ท่ีอยู่ เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ

1 3-26-01-08/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงปลาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
ท่าแห

66 หมู่ 8 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เล้ียงปลา

2 3-26-01-08/1-0027 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเล้ียงและจ าหน่ายพันธ์ุปลาดุกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

72/1 หมู่ 7 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 081-7814592 เพาะพันธ์ุปลาดุกเพ่ือ
จ าหน่าย

3 3-26-01-06/1-0009 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงปลาไร่นาสวนผสมต าบลดอนยอ 64 หมู่ 5 ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

4 3-26-01-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงปลาหมู่ท่ี 4 ต าบลศรีจุฬา 104 หมู่ 4 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 090-432956 เล้ียงปลา

5 3-26-01-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้เล้ียงปลา หมู่ท่ี 4 บ้านคลองสอง 108/1 หมู่ 4 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 071-285158 เล้ียงปลา

6 3-26-01-10/1-0037 วิสาหกิจชุมชนปลานิลจิตรลดา 66 หมู่ 8 ต.สาลิกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 086-1394912 ปลานิลจิตรดา

7 3-26-01-10/1-0038 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้า 23/4 หมู่ 9 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 081-6504390 ปลาร้า ปลาส้ม

8 3-26-01-07/1-0006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านปฏิรูปคลอง 2 104 หมู่ 4 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 082-3308982 เล้ียงปลา/กุ้ง

9 3-26-03-05/1-0011 กลุ่มเล้ียงปลาในท่ีพระราชทานทองหลาง 106 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-237694 ปลาเบ็ญจพรรณ

10 3-26-03-05/1-0028 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสามัคคีรวมพลัง ม.6 ต.ทองหลาง 10 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 086-0232375 ปลาเบ็ญจพรรณ

11 3-26-03-05/1-0013 กลุ่มเล้ียงปลาบ่อหลังบ้าน คลอง 30 18 หมู่ 6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 086-0456213 เล้ียงปลาเบ็ญจพรรณ

12 3-26-03-06/1-0001 กลุ่มผู้เล้ียงปลาต าบลบางอ้อ 109 หมู่ 3 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-304514 เล้ียงปลาเบ็ญจพรรณ

13 3-26-03-03/1-0008 กลุ่มรวมสัตว์น้ าคลอง 31 พัฒนา 87 หมู่ 12 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 087-9857491

14 3-26-03-04/1-0001 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 31 พัฒนา (นางพยูร ล้ีกุล) 22/5 หมู่ 7 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-2507231 ปลาส้ม      ปลาร้าสด

15 3-26-03-08/1-0018 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองยางสามัคคี (นางมยุรี สุขเนตรนิรันดร์) หมู่ 6 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 089-5379768 น้ าพริกปลาช่อน

16 3-26-03-04/1-0010 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลา หมู่ 7 ต าบลอาษา 27/1 หมู่ 7 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 095-273935 เล้ียงปลาเบ็ญจพรรณ

17 3-26-03-04/1-0011 กลุ่มเล้ียงปลาพัฒนา หมู่ 7 ต าบลอาษา 10 หมู่ 7 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 085-2872486

18 3-26-03-04/1-0012 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งขาวบ้านคลอง 31 27/1 หมู่ 7 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 095-273935 กุ้งขาว

19 3-26-03-04/1-0013 กลุ่มเล้ียงกุ้งขาวในบ่อปลา 37 หมู่ 7 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 085-2236467 กุ้งขาว

20 3-26-03-04/1-0014 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลาอย่างพอเพียงบ้านคลอง 31 27 หมู่ 7 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 084-3489667 ปลานิล,ย่ีสก,
นวลจันทร์,ตะเพียน

21 3-26-03-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองมือจับสัตว์น้ าบ้านหนองบัวตาโต้ 13 หมู่ 5 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-300767 ท าลอบดักปลา เบ็ด
ตกปลา

21 3-26-04-06/1-0004 กลุ่มผู้เล้ียงปลาและปลากระชังทรายมูล 235 หมู่ 5 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

22 3-26-04-06/1-0005 กลุ่มน้ าปลาเลิศรสทรายมูล 159 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

23 3-26-04-06/1-0008 เกษตรกรผู้เล้ียงปลา หมู่ 2 ต าบลทรายมูล 61/1 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 090-408181

24 3-26-04-06/1-0027 การเพาะเล้ียงและแปรรูปสัตว์น้ าระบบชีวภาพ 7 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 082-0141389 เล้ียงกุ้งขาว ปลานิล 
แปรรูปสัตว์น้ า

25 3-26-04-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนแหนมปลาแม่มาลัยองครักษ์ 66/2 หมู่ 5 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 086-3552882 แหนมปลา

26 3-26-04-08/1-0016 กลุ่มอาหารแปรรูปจากกุ้งและปลา (นางปานทอง อาทิตย์ฉาย) 53 หมู่ 11 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 085-1529196 กุ้งหวาน ปลาแดด
เดียว27 3-26-04-05/1-0022 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงและแปรรูปสัตว์น้ าบางสมบูรณ์ 43 หมู่ 3 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 081-4535286 แปรรูปสัตว์น้ า ปลา
แดดเดียว

28 3-26-04-01/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว (นางลมัย หมัดรอ) 44/3 หมู่ 3 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 081-4333223 ปลาบูดู

29 3-26-04-06/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าพริกต าบลทรายมูล (นางสมศิริ กัลยาเลิศ) 244 หมู่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 081-4550334 น้ าพริกปลานิล,เม่ียง
ค า,กุ้งหวาน

30 3-26-04-06/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปบ้านบางคะยอ 79 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 080-2041467 เล้ียงปลาเบ็ญจพรรณ

31 3-26-04-05/1-0006 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านหันตะเภา 34 หมู่ 9 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 085-2761027 เล้ียงปลา

32 3-26-04-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรกรบางปลากด 12/1 หมู่ 4 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 079-427565 เล้ียงปลารวม

33 3-26-04-04/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงปากคลอง 31 177 หมู่ 3 ต.โพธ์ิแทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 089-5090225 เล้ียงปลา

34 3-26-04-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเตยใหญ่ 20/1 หมู่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 051-383365 เล้ียงปลา

35 3-26-02-01/1-0002 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย (นางจินตนา สิริสุทธิสาร) 43 หมู่ 1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 081-4406113 ปลาดู

36 3-26-02-02/1-0005 วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน (นายวิรัตน์ จีนลักษณ์) 133 หมู่ 6 ต.เกาะโพธ์ิ อ.ปากพลี จ.นครนายก 081-9155025 ปลาเค็ม แดดเดียว

37 3-26-02-05/1-0003 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรล าบัวลอย (ประสาน พิกุลเงิน) 39 หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 080-6243522 ปลาร้า ปลาย่าง

38 3-26-02-05/1-0027 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพแบบพอเพียงต าบลท่าเรือ 20 หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 089-5091609 เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า

39 3-26-02-05/1-0022 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านไผ่ล้อม 97 หมู่ 4 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 083-1131694 ผลิตปลาเพ่ือจ าหน่าย

40 3-26-02-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดงข่า 22 หมู่ 4 ต.เกาะโพธ์ิ อ.ปากพลี จ.นครนายก ปลาร้า ปลาดู
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