
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย สหกรณ์การเกษตร ระยอง 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 100 ดีเลิศ

4 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 100 ดีเลิศ

5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 100 ดีเลิศ

6 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 99.8 ดีเลิศ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 99.5 ดีเลิศ

8 สหกรณ์กองทุนสวนยางต าบลช าฆ้อ สหกรณ์การเกษตร ระยอง 99.28 ดีเลิศ

9 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ชุมชนมาบตาพุดร่วมใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 99.25 ดีเลิศ

10 สหกรณ์ประมงระยอง สหกรณ์ประมง ระยอง 99.1 ดีเลิศ

11 สหกรณ์นิคมวังไทร สหกรณ์นิคม ระยอง 98.44 ดีเลิศ

12 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสหมิตร สหกรณ์การเกษตร ระยอง 98.4 ดีเลิศ

13 สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ สหกรณ์นิคม ระยอง 98.3 ดีเลิศ

14 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี สหกรณ์บริการ ระยอง 98.15 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือร่วมเจริญ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 98 ดีเลิศ

16 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 97.75 ดีเลิศ

17 สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 97.7 ดีเลิศ

18 สหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 97.7 ดีเลิศ

19 สหกรณ์การเกษตรบ้านน  าเป็น สหกรณ์การเกษตร ระยอง 97.21 ดีเลิศ

20 สหกรณ์ออมทรัพย์ อูเบะ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 97 ดีเลิศ

21 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสัมพันธ์ไออาร์พีซี สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 97 ดีเลิศ

22 สหกรณ์กองทุนสวนยางปลวกแดง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 96.8 ดีเลิศ

23 สหกรณ์ออมทรัพย์ไดกิ นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 96.58 ดีเลิศ

24 สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคระยอง สหกรณ์บริการ ระยอง 96.43 ดีเลิศ

25 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 96.35 ดีเลิศ

26 สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 96.32 ดีเลิศ

27 สหกรณ์เดินรถระยองสามัคคี สหกรณ์บริการ ระยอง 96.18 ดีเลิศ

28 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนละหาร สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 95.97 ดีมาก

29 สหกรณ์บริการเดินรถระยองรวมรถ สหกรณ์บริการ ระยอง 95.5 ดีมาก

30 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เอเอที สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 95.08 ดีมาก

31 สหกรณ์ออมทรัพย์ชูโอไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 95 ดีมาก

32 สหกรณ์ประมงบ้านเพ สหกรณ์ประมง ระยอง 94.83 ดีมาก

33 สหกรณ์บริการเดินรถปากน  าระยอง สหกรณ์บริการ ระยอง 94.58 ดีมาก

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562
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34 สหกรณ์เดินรถพนานิคม สหกรณ์บริการ ระยอง 94.42 ดีมาก

35 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไซโก้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 94.4 ดีมาก

36 สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทยและเอเปคฟิล์มสหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 94.2 ดีมาก

37 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโคเวสโตรมาบตาพุด สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 94 ดีมาก

38 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอินโตรามา ปิโตรเคม สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 93.88 ดีมาก

39 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกาะกกหนองแตงเมร่วมใจ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 93.73 ดีมาก

40 สหกรณ์บริการเดินรถรวมใจ สหกรณ์บริการ ระยอง 93.68 ดีมาก

41 สหกรณ์ออมทรัพย์ แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 93.61 ดีมาก

42 สหกรณ์เดินรถระยอง สหกรณ์บริการ ระยอง 93.53 ดีมาก

43 สหกรณ์บริการเดินรถบ้านค่ายระยอง สหกรณ์บริการ ระยอง 93.22 ดีมาก

44 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือบริษัทไทยโพลีอะซีทัลและบริษัทไทยโพลีคาร์บอเนตสหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 93 ดีมาก

45 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 92.88 ดีมาก

46 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 92.82 ดีมาก

47 สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 92.71 ดีมาก

48 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคาวาซากิ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 91.98 ดีมาก

49 สหกรณ์ออมทรัพย์มิกาซ่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 91.08 ดีมาก

50 สหกรณ์บริการอัทสุมิเท็ค สหกรณ์บริการ ระยอง 90.02 ดีมาก

51 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเซนต์โกเบน สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 89.6 ดีมาก

52 สหกรณ์ออมทรัพย์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 88.99 ดีมาก

53 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนยามาดะสมบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 88.75 ดีมาก

54 สหกรณ์เคหะชุมชนนิคมพัฒนากุหลาบด า สหกรณ์บริการ ระยอง 87.52 ดีมาก

55 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนชุมชนแหลมรุ่งเรืองระยอง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 86.3 ดีมาก

56 สหกรณ์ออมทรัพย์ ทไรส์ ไทยแลนด์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ระยอง 86.12 ดีมาก

57 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชุมนุมสูง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 82.98 ดี

58 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอาโอยาม่าไทย สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 80.43 ดี

59 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเอฟ ที เอ็ม สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 77.93 ดี

60 สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 77.87 ดี

61 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านไร่จันดี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ระยอง 76.95 ดี

62 สหกรณ์บริการเดินรถตาขัน สหกรณ์บริการ ระยอง 71 ไม่ผ่าน

63 สหกรณ์บริการระยองย่ังยืน สหกรณ์บริการ ระยอง 68.28 ไม่ผ่าน

64 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 67.22 ไม่ผ่าน

65 สหกรณ์นิคมเขาพนมสาทร์ สหกรณ์นิคม ระยอง 65.65 ไม่ผ่าน

66 สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน สหกรณ์การเกษตร ระยอง 65.04 ไม่ผ่าน

67 สหกรณ์การเกษตรผู้เลี ยงสัตว์ระยอง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 59.75 ไม่ผ่าน

68 สหกรณ์นิคมป่ายุบใน สหกรณ์นิคม ระยอง 58.91 ไม่ผ่าน



ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

69 สหกรณ์กองทุนสวนยางพัฒนาบ้านท่าเสา สหกรณ์การเกษตร ระยอง 58.7 ไม่ผ่าน

70 สหกรณ์บริการเทศบาลต าบลบ้านฉาง สหกรณ์บริการ ระยอง 56.52 ไม่ผ่าน

71 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระยอง สหกรณ์การเกษตร ระยอง 56.28 ไม่ผ่าน

72 สหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา สหกรณ์การเกษตร ระยอง 52.03 ไม่ผ่าน

73 สหกรณ์หมู่บ้านพัฒนาผัง 2 ดอกกราย สหกรณ์บริการ ระยอง 90.98 ดีมาก


