
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนักบุญเปโตร สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน นครปฐม 100 ดีเลิศ

4 สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 100 ดีเลิศ

5 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 100 ดีเลิศ

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 99.7 ดีเลิศ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ทานตะวันอุตสาหกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 99.6 ดีเลิศ

8 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 99.4 ดีเลิศ

9 สหกรณ์เครือข่ายโคเน้ือ สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 98.95 ดีเลิศ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการสัตว์ทหารบก สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 98.91 ดีเลิศ

11 สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 98.5 ดีเลิศ

12 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร สหกรณ์บริการ นครปฐม 98.5 ดีเลิศ

13 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สหกรณ์ร้านค้า นครปฐม 98.39 ดีเลิศ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 98 ดีเลิศ

15 สหกรณ์โคเน้ือก าแพงแสน สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 97.88 ดีเลิศ

16 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 97.8 ดีเลิศ

17 สหกรณ์การเกษตรบางเลน สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 97.75 ดีเลิศ

18 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครปฐม สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 97.7 ดีเลิศ

19 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 97.35 ดีเลิศ

20 สหกรณ์การเกษตรดอนตูม สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 97 ดีเลิศ

21 สหกรณ์เคหะสถานบางแก้วฟ้า สหกรณ์บริการ นครปฐม 97 ดีเลิศ

22 สหกรณ์ออมทรัพย์โทเรเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 97 ดีเลิศ

23 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอลกอฮอล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.8 ดีเลิศ

24 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลนครนครปฐม สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.8 ดีเลิศ

25 สหกรณ์ออมทรัพย์สามพรานการทอ สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.8 ดีเลิศ

26 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.7 ดีเลิศ

27 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.6 ดีเลิศ

28 สหกรณ์บางกอกไซเค้ิล อินดัสเตรียล ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.6 ดีเลิศ

29 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสระพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน นครปฐม 96.38 ดีเลิศ

30 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยางโอตานิ สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.2 ดีเลิศ

31 สหกรณ์ออมทรัพย์แอล.เอ. ไบซิเค้ิล สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 96.2 ดีเลิศ

32 สหกรณ์บริการหอการค้านครปฐม สหกรณ์บริการ นครปฐม 96.02 ดีเลิศ

33 สหกรณ์เดินรถนครชัยศรี สหกรณ์บริการ นครปฐม 95.96 ดีมาก

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562

จังหวัดนครปฐม
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34 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 95.5 ดีมาก

35 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินนครปฐม สหกรณ์นิคม นครปฐม 94.74 ดีมาก

36 สหกรณ์เคหสถานชุมชนพระนครธนบุรี สหกรณ์บริการ นครปฐม 94.17 ดีมาก

37 สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่ร่วมใจพัฒนา สหกรณ์บริการ นครปฐม 94.1 ดีมาก

38 ร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน สหกรณ์ร้านค้า นครปฐม 93.98 ดีมาก

39 สหกรณ์บ้านบางประแดงพัฒนา สหกรณ์บริการ นครปฐม 93.85 ดีมาก

40 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 93.47 ดีมาก

41 สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 93.3 ดีมาก

42 สหกรณ์เคหสถานนนทรีเจ้าพระยา สหกรณ์บริการ นครปฐม 93.17 ดีมาก

43 สหกรณ์ผู้เล้ียงกุ้งนครปฐม สหกรณ์ประมง นครปฐม 93.08 ดีมาก

44 สหกรณ์เมืองนครปฐม สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 93.05 ดีมาก

45 สหกรณ์เคหชุมชนประชาร่วมใจ สหกรณ์บริการ นครปฐม 92.92 ดีมาก

46 สหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 90.57 ดีมาก

47 ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ สหกรณ์ร้านค้า นครปฐม 89.5 ดีมาก

48 สหกรณ์เคหสถานคลองจินดา สหกรณ์บริการ นครปฐม 88.44 ดีมาก

49 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบางเลน สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 88.4 ดีมาก

50 สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 87 ดีมาก

51 สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม สหกรณ์บริการ นครปฐม 86.97 ดีมาก

52 สหกรณ์บ้านคลองโยง สหกรณ์นิคม นครปฐม 86.47 ดีมาก

53 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 85.52 ดี

54 สหกรณ์บริการเดินรถใหม่สามัคคี สหกรณ์บริการ นครปฐม 85.47 ดี

55 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 83.87 ดี

56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทชูพันธ์ุอินดัสเทรียลเซอร์วิสเซสสหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 80.92 ดี

57 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 80.76 ดี

58 สหกรณ์การเกษตรสตรีบางภาษี สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 80.47 ดี

59 สหกรณ์เคหะสถาน เกิด เงิน พูล ทรัพย์ สหกรณ์บริการ นครปฐม 78.22 ดี

60 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านบางไทรป่า สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 76.75 ดี

61 สหกรณ์เคหสถานบ้านพร้อมสุข สหกรณ์บริการ นครปฐม 73.78 ไม่ผ่าน

62 ร้านสหกรณ์บางเลน สหกรณ์ร้านค้า นครปฐม 69.5 ไม่ผ่าน

63 สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล สหกรณ์บริการ นครปฐม 63.17 ไม่ผ่าน

64 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินพุทธมณฑล สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 57.03 ไม่ผ่าน

65 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศาลายา สหกรณ์ออมทรัพย์ นครปฐม 55.84 ไม่ผ่าน

66 สหกรณ์การเกษตรสามพราน สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 54.87 ไม่ผ่าน

67 สหกรณ์บ้านม่ันคงเทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ เฉลิมพระเกียรติ สหกรณ์บริการ นครปฐม 54.27 ไม่ผ่าน

68 สหกรณ์บริการจอมทองบางเลน สหกรณ์บริการ นครปฐม 52.58 ไม่ผ่าน
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69 สหกรณ์ปศุสัตว์ก าแพงแสนพัฒนา สหกรณ์การเกษตร นครปฐม 44.4 ไม่ผ่าน

70 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สหกรณ์ร้านค้า นครปฐม 37.74 ไม่ผ่าน

71 สหกรณ์รวมใจริมทางรถไฟนครปฐม-ต้นส าโรง สหกรณ์บริการ นครปฐม 37.04 ไม่ผ่าน

72 สหกรณ์เคหชุมชนบ้านฟ้าสดใส สหกรณ์บริการ นครปฐม 34.33 ไม่ผ่าน


