
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ.เคร่ืองสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

4 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนักกีฬาคนพิการ สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์ซ่อมสร้างส่ิงอุปกรณ์สายสรรพาวุธ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

8 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

9 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 100 ดีเลิศ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานมาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99.88 ดีเลิศ

11 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99.8 ดีเลิศ

12 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99.6 ดีเลิศ

13 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปทุมธานี 99.55 ดีเลิศ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชนปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99.5 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99.48 ดีเลิศ

16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99.47 ดีเลิศ

17 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สหกรณ์ร้านค้า ปทุมธานี 99.3 ดีเลิศ

18 สหกรณ์การเกษตรล าลูกกา สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 99.2 ดีเลิศ

19 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 99 ดีเลิศ

20 สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 98.45 ดีเลิศ

21 สหกรณ์ออมทรัพย์โอเรกอน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 98.33 ดีเลิศ

22 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปทุมธานี สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 98.25 ดีเลิศ

23 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฟิลาเมนต์คลองหลวง สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปทุมธานี 98 ดีเลิศ

24 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 98 ดีเลิศ

25 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 98 ดีเลิศ

26 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน เอส วี ไอ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 98 ดีเลิศ

27 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนทอผ้ากรุงเทพ สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปทุมธานี 98 ดีเลิศ

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562

จังหวัดปทุมธานี
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28 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 98 ดีเลิศ

29 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินล าลูกกา สหกรณ์นิคม ปทุมธานี 97.93 ดีเลิศ

30 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97.8 ดีเลิศ

31 สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97.67 ดีเลิศ

32 สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 97.6 ดีเลิศ

33 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท แอลเอฟ บ้ิวต้ี (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97.6 ดีเลิศ

34 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97.55 ดีเลิศ

35 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท คาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

36 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

37 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามบรรจุภัณฑ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

38 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรีนสปอต สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

39 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

40 สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

41 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตชิบา ทีพีที สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 97 ดีเลิศ

42 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินนาขวัญ สหกรณ์นิคม ปทุมธานี 96.85 ดีเลิศ

43 สหกรณ์ออมทรัพย์ บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96.8 ดีเลิศ

44 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96.7 ดีเลิศ

45 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96.55 ดีเลิศ

46 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96.48 ดีเลิศ

47 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96.41 ดีเลิศ

48 สหกรณ์บริการบ้านเอ้ืออาทรติวานนท์ สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 96.4 ดีเลิศ

49 สหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าปทุมธานี สหกรณ์ประมง ปทุมธานี 96.22 ดีเลิศ

50 สหกรณ์บ้านปทุม สหกรณ์นิคม ปทุมธานี 96.03 ดีเลิศ

51 สหกรณ์ออมทรัพย์ซัมโบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96 ดีเลิศ

52 สหกรณ์ออมทรัพย์โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96 ดีเลิศ

53 สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกกล๊าส สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 96 ดีเลิศ

54 สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 95.15 ดีมาก

55 สหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 95 ดีมาก

56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 94.4 ดีมาก

57 สหกรณ์ชุมชนซอยคุณพระ สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 94.23 ดีมาก

58 สหกรณ์บริการสร้างสรรค์ปันสุข สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 93.91 ดีมาก

59 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 93.87 ดีมาก

60 สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือผู้ใช้แรงงานจังหวัดปทุมธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 93.2 ดีมาก

61 สหกรณ์บริการ บ้านเอ้ืออาทร รังสิต คลอง 5 สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 92.79 ดีมาก
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62 สหกรณ์บริการชุมชนซอยรัตนะ สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 90.97 ดีมาก

63 สหกรณ์เคหสถานบัวหลวงพัฒนา สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 89.84 ดีมาก

64 สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 88.32 ดีมาก

65 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 87.75 ดีมาก

66 สหกรณ์เคหสถานม่ันคงนครรังสิต สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 87.53 ดีมาก

67 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 87 ดีมาก

68 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 87 ดีมาก

69 สหกรณ์เคหสถานรัตนปทุม สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 81.6 ดี

70 สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 80.12 ดี

71 สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 79.9 ดี

72 สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 79.2 ดี

73 สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 74.88 ไม่ผ่าน

74 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 74.73 ไม่ผ่าน

75 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านเอ้ืออาทรรังสิตคลอง ๑ สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปทุมธานี 66.35 ไม่ผ่าน

76 สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 60.78 ไม่ผ่าน

77 สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 60 ไม่ผ่าน

78 สหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 58.89 ไม่ผ่าน

79 สหกรณ์บริการท่ีอยู่อาศัยท่ีดินท ากินพืชอุดม สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 57.75 ไม่ผ่าน

80 สหกรณ์เคหะสถานสร้างสรรค์นครรังสิต สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 57.35 ไม่ผ่าน

81 สหกรณ์เคหสถาน สามัคคีธรรมคลองสาม สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 55.56 ไม่ผ่าน

82 สหกรณ์เคหสถานเทพมงคล บงกช 42 สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 54.23 ไม่ผ่าน

83 สหกรณ์เคหสถาน ฟ้าใหม่ร่วมใจ สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 54.12 ไม่ผ่าน

84 สหกรณ์รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามโคก สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 53.2 ไม่ผ่าน

85 สหกรณ์บริการบ้านม่ันคงสานฝันนครรังสิต สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 50.35 ไม่ผ่าน

86 สหกรณ์เคหสถานเมืองล าลูกกา สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 50.33 ไม่ผ่าน

87 สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 49.74 ไม่ผ่าน

88 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงเมืองคลองหลวง สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 49.18 ไม่ผ่าน

89 สหกรณ์การเกษตรสามโคก สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 48.63 ไม่ผ่าน
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90 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองเสือ สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 47.61 ไม่ผ่าน

91 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินธัญบุรี สหกรณ์นิคม ปทุมธานี 44.87 ไม่ผ่าน

92 สหกรณ์เคหสถานไผ่เขียวพัฒนา สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 41.08 ไม่ผ่าน

93 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชน สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 40.37 ไม่ผ่าน

94 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมงคลเศรษฐี สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปทุมธานี 39.6 ไม่ผ่าน

95 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 36.92 ไม่ผ่าน

96 สหกรณ์การเกษตรหนองเสือ สหกรณ์การเกษตร ปทุมธานี 36.45 ไม่ผ่าน

97 สหกรณ์แท็กซ่ีกรุงไทย สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 33.52 ไม่ผ่าน

98 สหกรณ์ออมทรัพย์ร่มเกล้า สหกรณ์ออมทรัพย์ ปทุมธานี 33.23 ไม่ผ่าน

99 สหกรณ์เคหสถานเมืองรังสิต สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 29.95 ไม่ผ่าน

100 สหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซ่ี สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 27.62 ไม่ผ่าน

101 สหกรณ์บริการชุมชน บ้านเอ้ืออาทร รังสิต คลอง 3 สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 24.07 ไม่ผ่าน

102 สหกรณ์เคหสถานชุมชนหน้าวัดเวฬุวนาราม สหกรณ์บริการ ปทุมธานี 22.43 ไม่ผ่าน


