
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์การเกษตรคลองเข่ือน สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 99.28 ดีเลิศ

2 สหกรณ์การเกษตรบางคล้า สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 98.5 ดีเลิศ

3 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 96.73 ดีเลิศ

4 สหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปร้ียว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 98.6 ดีเลิศ

5 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบางน้้าเปร้ียว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 98.5 ดีเลิศ

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหยูเน่ียน เขตบางปะกง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 96 ดีเลิศ

8 สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 97.8 ดีเลิศ

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้าศิริอินเตอร์เท็กซ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 98.95 ดีเลิศ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เชอร์วู้ด เคมิคอล สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 99.55 ดีเลิศ

11 สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซ่ือเฉิง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 97 ดีเลิศ

12 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 97.03 ดีเลิศ

13 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 97 ดีเลิศ

14 สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธ์ิ สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 96.9 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าแปดร้ิว สหกรณ์ประมง ฉะเชิงเทรา 96.55 ดีเลิศ

16 สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 98.7 ดีเลิศ

17 สหกรณ์ออมทรัพย์กองก้ากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 99.15 ดีเลิศ

18 สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 98.98 ดีเลิศ

19 สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

20 สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

21 สหกรณ์ผู้ใช้น้้าพนมสารคาม สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 96.28 ดีเลิศ

22 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพ้ี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ฉะเชิงเทรา 99.5 ดีเลิศ

23 ชุมนุมสหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรภาคตะวันออก สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 96.72 ดีเลิศ

24 สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดร้ิว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 98.15 ดีเลิศ

25 สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดร้ิว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 97.83 ดีเลิศ

26 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฉะเชิงเทรา สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ฉะเชิงเทรา 97.5 ดีเลิศ

27 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ฉะเชิงเทรา 96.2 ดีเลิศ

28 ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา สหกรณ์ร้านค้า ฉะเชิงเทรา 99.6 ดีเลิศ

29 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สหกรณ์ร้านค้า ฉะเชิงเทรา 99.67 ดีเลิศ

30 สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร สหกรณ์ร้านค้า ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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31 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

32 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบท่ี 11 สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 97.68 ดีเลิศ

33 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างท่ี ๒ กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค์สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 96.6 ดีเลิศ

34 สหกรณ์ออมทรัพย์ก้านันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 99.55 ดีเลิศ

35 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 99.2 ดีเลิศ

36 สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจฉะเชิงเทรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 99.8 ดีเลิศ

37 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 99.8 ดีเลิศ

38 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 97.4 ดีเลิศ

39 สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

40 สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ

41 สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 93.55 ดีมาก

42 สหกรณ์ผู้เล้ียงเป็ดไล่ทุ่งแปดร้ิว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 91.57 ดีมาก

43 สหกรณ์ออมทรัพย์ ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดักท์ส สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 89.51 ดีมาก

44 สหกรณ์การเกษตรบางปะกง สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 87.22 ดีมาก

45 สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม สหกรณ์บริการ ฉะเชิงเทรา 94.52 ดีมาก

46 สหกรณ์บ้านม่ันคงผีขุดพัฒนา สหกรณ์บริการ ฉะเชิงเทรา 92.98 ดีมาก

47 สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 86.6 ดีมาก

48 สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 95.8 ดีมาก

49 สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 91.83 ดีมาก

50 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 93 ดีมาก

51 สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 92 ดีมาก

52 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 93 ดีมาก

53 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 93.33 ดีมาก

54 สหกรณ์ผู้เล้ียงไก่ไข่แปดร้ิว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 92.43 ดีมาก

55 สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าภาคตะวันออก สหกรณ์ประมง ฉะเชิงเทรา 87.35 ดีมาก

56 สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรแห่งประเทศไทย สหกรณ์ประมง ฉะเชิงเทรา 95.17 ดีมาก

57 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินแปลงยาว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 90 ดีมาก

58 สหกรณ์บ้านม่ันคงบ่อบัว สหกรณ์บริการ ฉะเชิงเทรา 92.94 ดีมาก

59 สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 86.02 ดีมาก

60 สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 89.75 ดีมาก

61 สหกรณ์ยางพาราแปดร้ิว สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 95.58 ดีมาก

62 สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด (1) สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 78.5 ดี

63 สหกรณ์มะม่วงบางคล้า สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 77.48 ดี

64 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 77.7 ดี

65 สหกรณ์ไทยผลิตผล สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 77.5 ดี
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66 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสนามชัยเขต สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 80 ดี

67 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ฉะเชิงเทรา 80 ดี

68 สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 48.63 ไม่ผ่าน

69 สหกรณ์บ้านม่ันคงสองคลอง สหกรณ์บริการ ฉะเชิงเทรา 43.13 ไม่ผ่าน

70 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิลฉะเชิงเทรา สหกรณ์ออมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา 70.15 ไม่ผ่าน

71 สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้้าฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 38.67 ไม่ผ่าน

72 สหกรณ์ยางพาราสนามชัยเขต สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 17.01 ไม่ผ่าน

73 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน สหกรณ์การเกษตร ฉะเชิงเทรา 100 ดีเลิศ


