
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตศุภนิมิตเด่นชัย สหกรณ์การเกษตร แพร่ 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบ้านพันเชิง สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 100 ดีเลิศ

4 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 100 ดีเลิศ

5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 100 ดีเลิศ

6 สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 100 ดีเลิศ

7 สหกรณ์การเกษตรวังช้ิน สหกรณ์การเกษตร แพร่ 100 ดีเลิศ

8 สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น สหกรณ์การเกษตร แพร่ 100 ดีเลิศ

9 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าท่ี 12 สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 99.8 ดีเลิศ

10 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลร่องกาศ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แพร่ 99.65 ดีเลิศ

11 สหกรณ์ผู้เล้ียงผ้ึงจังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 99.6 ดีเลิศ

12 สหกรณ์โคนมแพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 99.42 ดีเลิศ

13 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทน สหกรณ์การเกษตร แพร่ 98.9 ดีเลิศ

14 สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 98.83 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางแม่ยม สหกรณ์การเกษตร แพร่ 98.5 ดีเลิศ

16 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้น้ าช า-หัวฝาย สหกรณ์บริการ แพร่ 98.5 ดีเลิศ

17 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสร้อยหล้า สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แพร่ 97.08 ดีเลิศ

18 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์รากไม้ไทย สหกรณ์บริการ แพร่ 97 ดีเลิศ

19 สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ สหกรณ์บริการ แพร่ 97 ดีเลิศ

20 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้ดอนมูล สหกรณ์บริการ แพร่ 97 ดีเลิศ

21 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้เวียงทอง สหกรณ์บริการ แพร่ 97 ดีเลิศ

22 สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรวังลึกพัฒนา สหกรณ์การเกษตร แพร่ 96.92 ดีเลิศ

23 สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรจังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 96.7 ดีเลิศ

24 สหกรณ์บริการครูแพร่ สหกรณ์บริการ แพร่ 96.03 ดีเลิศ

25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 96 ดีเลิศ

26 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บวกโป่ง 46 สหกรณ์บริการ แพร่ 96 ดีเลิศ

27 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้นาพูน สหกรณ์บริการ แพร่ 95.55 ดีมาก

28 สหกรณ์เพ่ือการเกษตร อสม. แพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 95.38 ดีมาก

29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าพระหลวง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 95.2 ดีมาก

30 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 94.48 ดีมาก

31 สหกรณ์โคเน้ือคุณภาพดีจังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 93.66 ดีมาก

32 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้แม่พุง สหกรณ์บริการ แพร่ 93.65 ดีมาก

33 สหกรณ์หมู่บ้านวิชาการเกษตรสอง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 91.83 ดีมาก
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34 สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ สหกรณ์บริการ แพร่ 91.75 ดีมาก

35 สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 90 ดีมาก

36 สหกรณ์การเกษตรลอง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 90 ดีมาก

37 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลแพร่ สหกรณ์บริการ แพร่ 88.17 ดีมาก

38 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พัฒนาเวียงทอง สหกรณ์บริการ แพร่ 87 ดีมาก

39 สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านม่ันคงเหมืองหม้อ สหกรณ์บริการ แพร่ 86.73 ดีมาก

40 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บ้านวังวน สหกรณ์บริการ แพร่ 85.48 ดี

41 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้ไทรย้อย สหกรณ์บริการ แพร่ 83.31 ดี

42 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินลอง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 80.43 ดี

43 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเวียงด้ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แพร่ 80 ดี

44 สหกรณ์หม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ สหกรณ์บริการ แพร่ 75.6 ไม่ผ่าน

45 สหกรณ์การเกษตรปทุมพัฒนา สหกรณ์การเกษตร แพร่ 69.47 ไม่ผ่าน

46 สหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 69 ไม่ผ่าน

47 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านสวนหลวง สหกรณ์การเกษตร แพร่ 65.3 ไม่ผ่าน

48 สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารจังหวัดแพร่ สหกรณ์บริการ แพร่ 60.4 ไม่ผ่าน

49 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านม่ันคงบ้านใหม่สวรรค์ สหกรณ์บริการ แพร่ 60.19 ไม่ผ่าน

50 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สหกรณ์ร้านค้า แพร่ 59.6 ไม่ผ่าน

51 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แพร่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 56.43 ไม่ผ่าน

52 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บ้านดอนแก้ว สหกรณ์บริการ แพร่ 53.72 ไม่ผ่าน

53 สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พระหลวง สหกรณ์บริการ แพร่ 49.77 ไม่ผ่าน

54 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านป่าม่วง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แพร่ 48.1 ไม่ผ่าน

55 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้เด่นชัย สหกรณ์บริการ แพร่ 47 ไม่ผ่าน

56 สหกรณ์ตลาดการเกษตรก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอหนองม่วงไข่ สหกรณ์การเกษตร แพร่ 46.78 ไม่ผ่าน

57 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ ารุงพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แพร่ 39.33 ไม่ผ่าน

58 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 37.63 ไม่ผ่าน

59 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ แพร่ 33.67 ไม่ผ่าน

60 สหกรณ์แบล็คโกศัย สหกรณ์การเกษตร แพร่ 27.19 ไม่ผ่าน

61 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเชนลิสซ่ิง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แพร่ 27.04 ไม่ผ่าน


