
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.42 ดีเลิศ

2 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.6 ดีเลิศ

3 สหกรณ์การเกษตรชนบท สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.55 ดีเลิศ

4 สหกรณ์การเกษตรชุมแพ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.38 ดีเลิศ

5 สหกรณ์เคหะสถานม่ันคงพัฒนาชุมแพ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 96.4 ดีเลิศ

6 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอ าเภอซ าสูง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 97.15 ดีเลิศ

7 สหกรณ์การเกษตรน  าพอง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

8 สหกรณ์โคนมน  าพอง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.5 ดีเลิศ

9 สหกรณ์ชุมชนต าบลบัวใหญ่ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 96.25 ดีเลิศ

10 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนส าโรงสร้างสรรค์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 99.5 ดีเลิศ

11 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองนกเขียน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

12 สหกรณ์บริการฟินิคซ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 96 ดีเลิศ

13 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) สาขาขอนแก่นสหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 96.93 ดีเลิศ

14 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าท่ี 14 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 96 ดีเลิศ

16 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.95 ดีเลิศ

17 สหกรณ์บริการเดินรถบ้านไผ่ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 96.68 ดีเลิศ

18 สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.68 ดีเลิศ

19 สหกรณ์ชุมชนอ าเภอบ้านฝาง สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 99.25 ดีเลิศ

20 สหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 97 ดีเลิศ

21 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโนนสมบูรณ์มิตรเจริญ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 99.8 ดีเลิศ

22 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวังม่วงร่วมใจสามัคคี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 98.58 ดีเลิศ

23 สหกรณ์การเกษตรพระยืน สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 97.85 ดีเลิศ

24 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านชาดพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 98.67 ดีเลิศ

25 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระบุบ้านโต้น สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 96.76 ดีเลิศ

26 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอ าเภอพระยืน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 99.45 ดีเลิศ

27 สหกรณ์การเกษตรเมืองพล สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.45 ดีเลิศ

28 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.13 ดีเลิศ

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562

จังหวัดขอนแก่น
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29 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

30 สหกรณ์การเกษตรภูเวียง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.85 ดีเลิศ

31 สหกรณ์การเกษตรมัญจาคีรี สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.03 ดีเลิศ

32 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมัญจาคีรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 99.22 ดีเลิศ

33 สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.52 ดีเลิศ

34 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

35 สหกรณ์โคนมขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

36 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าพระ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

37 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองปิงออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

38 สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 97 ดีเลิศ

39 สหกรณ์เคหสถานขอนแก่นร่วมพัฒนา สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 97 ดีเลิศ

40 สหกรณ์บริการขอนแก่นบริวเวอร่ี สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 96 ดีเลิศ

41 สหกรณ์บริการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 98.42 ดีเลิศ

42 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.8 พัน 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

43 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 8 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 96.52 ดีเลิศ

44 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าท่ี 6 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 99.8 ดีเลิศ

45 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98.4 ดีเลิศ

46 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

47 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 99.47 ดีเลิศ

48 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98.67 ดีเลิศ

49 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรภาค 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 99.33 ดีเลิศ

50 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

51 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจริญธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 97 ดีเลิศ

52 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโซฟิเทลขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 97 ดีเลิศ

53 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ช.ทวีขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 97 ดีเลิศ

54 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแฟร่ีพลาซ่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 96 ดีเลิศ

55 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกท่ี 23 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98.67 ดีเลิศ

56 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98.67 ดีเลิศ

57 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 99.7 ดีเลิศ

58 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98.4 ดีเลิศ

59 สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 96.8 ดีเลิศ

60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 98.67 ดีเลิศ

61 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.45 ดีเลิศ

62 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแวงใหญ่ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.85 ดีเลิศ

63 สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 97.6 ดีเลิศ
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64 สหกรณ์การเกษตรหนองเรือ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.73 ดีเลิศ

65 สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 98.6 ดีเลิศ

66 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวังคูณพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 99 ดีเลิศ

67 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 100 ดีเลิศ

68 สหกรณ์การเกษตรอุบลรัตน์ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 99.65 ดีเลิศ

69 สหกรณ์นิคมดงมูลสอง สหกรณ์นิคม ขอนแก่น 90 ดีมาก

70 สหกรณ์การเกษตรต าบลนาหนองทุ่ม สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 94.85 ดีมาก

71 สหกรณ์ไม้ผลขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 89.94 ดีมาก

72 สหกรณ์เคหสถานชุมชนโนนโพธ์ิทอง สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 95.1 ดีมาก

73 สหกรณ์เคหสถานบ้านคือชีวิต สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 95.1 ดีมาก

74 สหกรณ์เคหสถานวิมานดิน สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 95.1 ดีมาก

75 สหกรณ์เคหสถานอยู่เจริญสุขชุมแพ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 95.1 ดีมาก

76 สหกรณ์เคหะกุดชุมแพพรานราษฎร์พัฒนา สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 93.9 ดีมาก

77 สหกรณ์เคหะบ้านม่ันคงชัยพฤกษ์ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 95.1 ดีมาก

78 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.8 พัน 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 89.67 ดีมาก

79 สหกรณ์การเกษตรล าน  าพอง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 95.3 ดีมาก

80 สหกรณ์ชุมชนต าบลหนองกุง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 95.18 ดีมาก

81 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกุดพังเครือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 87.4 ดีมาก

82 สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 88.45 ดีมาก

83 สหกรณ์บริการเดินรถร่วมมิตร สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 87 ดีมาก

84 สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 86.99 ดีมาก

85 สหกรณ์ผู้ใช้น  าศรีพิมล สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 93.88 ดีมาก

86 สหกรณ์การเกษตรโนนข่า สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 95.08 ดีมาก

87 สหกรณ์สตรีต าบลเก่างิ ว สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 95.61 ดีมาก

88 สหกรณ์การเกษตรต าบลทุ่งชมพู สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 88.89 ดีมาก

89 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนภูเวียง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 89.65 ดีมาก

90 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนผาแดงพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 91.48 ดีมาก

91 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชาเป่ียมทรัพย์ แอนด์ สตีล (2017) สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 86 ดีมาก

92 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเดชาพานิช สหกรณ์ออมทรัพย์ ขอนแก่น 95.2 ดีมาก

93 สหกรณ์การเกษตรในภู สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 88.84 ดีมาก

94 สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 89 ดีมาก

95 สหกรณ์เดินรถแวงใหญ่ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 92.25 ดีมาก
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96 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองผือ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 94.1 ดีมาก

97 สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 77.92 ดี

98 สหกรณ์นิคมดงมูลหน่ึง สหกรณ์นิคม ขอนแก่น 79.67 ดี

99 สหกรณ์กระนวนเดินรถ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 76.2 ดี

100 สหกรณ์ชุมชนต าบลสะอาด สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 76.07 ดี

101 สหกรณ์เคหะบ้านไผ่ม่ันคงร่วมใจพัฒนา สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 83.05 ดี

102 สหกรณ์บริการเดินรถโคกส าราญ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 76.67 ดี

103 สหกรณ์การเกษตรอยู่ดีกินดี สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 76.39 ดี

104 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแพรพรรณ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 76 ดี

105 สหกรณ์การเกษตรโคกสูงสามัคคี สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 83.25 ดี

106 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 80 ดี

107 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 76.3 ดี

108 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลพระลับ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 79.85 ดี

109 สหกรณ์บริการขอนแก่น สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 78.3 ดี

110 สหกรณ์หมู่บ้านศิริพร 3 ขอนแก่น สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 83.45 ดี

111 สหกรณ์รวมมิตรชาวไร่อ้อยจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 85.27 ดี

112 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเครือข่ายอ าเภอหนองเรือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 81.28 ดี

113 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนม่ิงมหามงคล สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 79.88 ดี

114 สหกรณ์การเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 26.2 ไม่ผ่าน

115 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 27.63 ไม่ผ่าน

116 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 31.75 ไม่ผ่าน

117 สหกรณ์การเกษตรโคเนื อเมืองพล สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 36.06 ไม่ผ่าน

118 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน อส.พด.เทศบาลนครขอนแก่น สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 41.51 ไม่ผ่าน

119 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต าบลหนองแปนร่วมใจพัฒนา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 46.31 ไม่ผ่าน

120 สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยค้อห้วยอ่ึง สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 47.58 ไม่ผ่าน

121 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยมัญจาคีรี สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 49.28 ไม่ผ่าน

122 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองเรือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 52.64 ไม่ผ่าน

123 สหกรณ์การเกษตรนาคะไชยะพืชผล สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 53.32 ไม่ผ่าน

124 สหกรณ์บริการบ้านม่ันคงอ าเภอชุมแพ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 56.72 ไม่ผ่าน

125 สหกรณ์ชุมชนต าบลพังทุย สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 57.02 ไม่ผ่าน



ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

126 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอ าเภอบ้านไผ่ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 59.43 ไม่ผ่าน

127 สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 61.53 ไม่ผ่าน

128 สหกรณ์ร้านค้าบ้านวังชัย สหกรณ์ร้านค้า ขอนแก่น 62.62 ไม่ผ่าน

129 สหกรณ์บริการทอผ้าบ้านไผ่ สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 64.43 ไม่ผ่าน

130 สหกรณ์การเกษตรกระนวน สหกรณ์การเกษตร ขอนแก่น 69 ไม่ผ่าน

131 สหกรณ์ เคหสถานโคกหินขาว สหกรณ์บริการ ขอนแก่น 70.98 ไม่ผ่าน

132 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอ าเภอเมืองขอนแก่น สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอนแก่น 74.69 ไม่ผ่าน


