
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอสยูอี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 100 ดีเลิศ

4 สหกรณ์การเกษตรชาวสวนไม้เค็ด สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 100 ดีเลิศ

5 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพัฒนากสิกรโคกวัด สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน

ปราจีนบุรี 100 ดีเลิศ

6 สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 99.9 ดีเลิศ

7 สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาดีปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 99.88 ดีเลิศ

8 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกท่ี 12 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 99 ดีเลิศ

9 สหกรณ์บริการตลาดเพ่ือชุมชนบางแตน สหกรณ์บริการ ปราจีนบุรี 98.5 ดีเลิศ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 98 ดีเลิศ

11 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 98 ดีเลิศ

12 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 97.6 ดีเลิศ

13 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 97.6 ดีเลิศ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 97.53 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 97.43 ดีเลิศ

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 97.43 ดีเลิศ

17 สหกรณ์ออมทรัพย์ร.2 พัน.3 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 96.4 ดีเลิศ

18 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 96.15 ดีเลิศ

19 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเดอสเตอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 96.1 ดีเลิศ

20 ร้านสหกรณ์การค้าปราจีนบุรี สหกรณ์ร้านค้า ปราจีนบุรี 95.48 ดีมาก

21 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.2 พัน.2 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 94.68 ดีมาก

22 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 94.15 ดีมาก

23 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.2 พัน.1 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 92.9 ดีมาก

24 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 92.33 ดีมาก

25 สหกรณ์ออมทรัพย์ โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 92.3 ดีมาก

26 สหกรณ์อินทรอนิคส์ สหกรณ์บริการ ปราจีนบุรี 92.2 ดีมาก

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562
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27 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทดารามิคประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 92.13 ดีมาก

28 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 102 รักษาพระองค์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 90.33 ดีมาก

29 สหกรณ์การเกษตรนาดี สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 90 ดีมาก

30 สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี สหกรณ์ประมง ปราจีนบุรี 90 ดีมาก

31 สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 90 ดีมาก

32 ร้านสหกรณ์ศึกษาปราจีนบุรี สหกรณ์ร้านค้า ปราจีนบุรี 89.07 ดีมาก

33 สหกรณ์การเกษตรกบินทร์บุรี สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 88.4 ดีมาก

34 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 12 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รักษาพระองค์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 87.6 ดีมาก

35 สหกรณ์เคหสถานบ้านหนองมะยางม่ันคง สหกรณ์บริการ ปราจีนบุรี 87.15 ดีมาก

36 สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 86.73 ดีมาก

37 สหกรณ์การเกษตรแปลงใหญ่บ้านโนนมะง่อง สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 82.43 ดี

38 สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ สหกรณ์การเกษตร ปราจีนบุรี 79 ดี

39 สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี สหกรณ์นิคม ปราจีนบุรี 78.87 ดี

40 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารส่ือสารท่ี 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 76.85 ดี

41 สหกรณ์กลุ่มด๊ับเบ้ิลเอ สหกรณ์บริการ ปราจีนบุรี 74.47 ไม่ผ่าน

42 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงสายใยรัก สหกรณ์บริการ ปราจีนบุรี 45.07 ไม่ผ่าน

43 สหกรณ์ประมงอ่างเก็บน้ าห้วยโสมง สหกรณ์ประมง ปราจีนบุรี 39.52 ไม่ผ่าน

44 สหกรณ์บริการบ้านม่ันคงนนทรี สหกรณ์บริการ ปราจีนบุรี 28.15 ไม่ผ่าน

45 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 2 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รักษาพระองค์สหกรณ์ออมทรัพย์ ปราจีนบุรี 99.6 ดีเลิศ


