
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 99.85 ดีเลิศ

4 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สหกรณ์ร้านค้า ภูเก็ต 99.6 ดีเลิศ

5 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 99.5 ดีเลิศ

6 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สหกรณ์ร้านค้า ภูเก็ต 99.13 ดีเลิศ

7 สหกรณ์การเกษตรกะทู้ สหกรณ์การเกษตร ภูเก็ต 98.5 ดีเลิศ

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง สหกรณ์การเกษตร ภูเก็ต 98.5 ดีเลิศ

9 สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต สหกรณ์การเกษตร ภูเก็ต 98.5 ดีเลิศ

10 สหกรณ์บริการแท็กซ่ีภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 98.03 ดีเลิศ

11 สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอจีเอส ภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 97.8 ดีเลิศ

12 สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 97.55 ดีเลิศ

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 97.55 ดีเลิศ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 97.55 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาร์โก้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 97.5 ดีเลิศ

16 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 97.43 ดีเลิศ

17 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเมืองภูเก็ต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ภูเก็ต 97.25 ดีเลิศ

18 สหกรณ์ส่ีล้อเล็กภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 96.9 ดีเลิศ

19 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 96.75 ดีเลิศ

20 สหกรณ์ออมทรัพย์ก่ีห้ิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 96.7 ดีเลิศ

21 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 96.03 ดีเลิศ

22 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 94.4 ดีมาก

23 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 93.82 ดีมาก

24 สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 93.48 ดีมาก

25 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฮลโลภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 93.04 ดีมาก

26 สหกรณ์รถบริการภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 91.47 ดีมาก

27 สหกรณ์อิสลามฮุซนี สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 86.25 ดีมาก

28 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ่อแร่สันติสุข สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ภูเก็ต 86.13 ดีมาก

29 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้าง บขส.ภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 85.83 ดี

30 สหกรณ์บริการเทศบาลต าบลวิชิต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 85.5 ดี

31 สหกรณ์รถบริการและการท่องเท่ียวต าบลกะรน สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 82.1 ดี

32 สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 80.63 ดี

33 ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ร้านค้า ภูเก็ต 78.2 ดี

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562

จังหวัดภูเก็ต
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34 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สหกรณ์ร้านค้า ภูเก็ต 66.75 ไม่ผ่าน

35 สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 66.17 ไม่ผ่าน

36 สหกรณ์ออมทรัพย์ตรีสรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ภูเก็ต 66 ไม่ผ่าน

37 สหกรณ์เคหสถานทวีสินม่ันคงภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 65.82 ไม่ผ่าน

38 สหกรณ์จักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 65.77 ไม่ผ่าน

39 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะรัษฎาภูเก็ต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ภูเก็ต 64.7 ไม่ผ่าน

40 ชุมนุมสหกรณ์รถบริการจังหวัดภูเก็ต สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 64.55 ไม่ผ่าน

41 สหกรณ์เรือหางยาวบริการน าเท่ียวป่าตอง สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 63.81 ไม่ผ่าน

42 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ภูเก็ต สหกรณ์การเกษตร ภูเก็ต 62.91 ไม่ผ่าน

43 สหกรณ์บริการแท็กซ่ีมิเตอร์และธุรกิจท่องเท่ียวสองวีรสตรี สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 54.38 ไม่ผ่าน

44 สหกรณ์บริการต าบลเชิงทะเล สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 54 ไม่ผ่าน

45 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพารารวมพลังพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ภูเก็ต 52.93 ไม่ผ่าน

46 สหกรณ์เคหสถานโคกโตนดพัฒนา สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 45.24 ไม่ผ่าน

47 สหกรณ์กองทุนสวนยางฉลอง สหกรณ์การเกษตร ภูเก็ต 40.1 ไม่ผ่าน

48 สหกรณ์บริการธุรกิจ และท่องเท่ียว มุกอันดามัน สหกรณ์บริการ ภูเก็ต 29.8 ไม่ผ่าน


