
สรุปผลรางวลัการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี 2564 

1. สมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี 2564 (รวม 27 สมาคม) 

ล าดับ สมาคมการค้า รางวัลที่ไดร้บั 
สมาชิกสภาหอการค้าฯ 

หมายเหต ุ
เป็น ไม่เปน็ 

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง ๑ - ๕ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๕8 – ๒๕๖2)    

1 สมาคมการค้าวิทยากรและที่ปรึกษา สมาคมการค้ายอดเยี่ยม   สมัครครั้งแรก 

2 สมาคมการค้าบิสคลับไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1) 

  
 

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6 - 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2548 - 2557)    

3 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคมไทย 

สมาคมการค้ายอดเยี่ยม 
   

4 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 2, 3) 

  
 

5 สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 3, 4) 

  
 

6 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 2, 3) 

  
 

7 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3) 

  
 

8 สมาคมส านักงานบัญชีคุณภาพ 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3) 

  
 

9 สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 4) 

  
 

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป (ก่อนปี 2548)    

10 สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมการค้ายอดเยี่ยม    

11 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมการค้ายอดเยี่ยม    

12 
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

สมาคมการค้ายอดเยี่ยม   
 

13 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3) 

  
 

14 สมาคมเครื่องท าความเย็นไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 2, 3) 

  
 

15 สมาคมการขายตรงไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 2, 3, 4) 

  
 

16 สมาคมรถเช่าไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 3, 4) 

  
 

17 สมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3) 

  
 

18 สมาคมธุรกิจบา้นจัดสรร 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3, 4) 

  
 



ล าดับ สมาคมการค้า รางวัลที่ไดร้บั 
สมาชิกสภาหอการค้าฯ 

หมายเหต ุ
เป็น ไม่เปน็ 

19 สมาคมโรงแรมไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 2, 3) 

  
 

20 สมาคมอาคารชุดไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3, 4) 

  
 

21 สมาคมการค้าไทยไหหล า 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 3) 

  
 

22 สมาคมธุรกิจรบัสร้างบ้าน 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1, 2, 4) 

  
 

23 สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 3, 4) 

  
 

24 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 3) 

  
 

25 สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 2) 

  สมัครครั้งแรก 

26 สมาคมธุรกิจทอ่งเที่ยวภายในประเทศ 
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 1) 

  สมัครครั้งแรก 

27 สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ ์
สมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติ  
(มิติที่ 3) 

  
 

   รวม  รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 5 สมาคม       
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิต ิ 22 สมาคม       

รวม 27 สมาคม 

     เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ        20  สมาคม 
ไม่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ      7  สมาคม 

2. นายกสมาคมการค้าดีเด่นและกรรมการศักยภาพดีเด่น ประจ าปี 2564 (รวม 7 ราย) 
กลุ่ม นายกสมาคมดเีด่น กรรมการศักยภาพดเีด่น 

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง ๑ - ๕ ปี  
(ตั้งแต่ปี ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

- นางสาวอังคณา  ฉัตรแก้ว 
สมาคมการค้าบิสคลับไทย  

(สมัครครั้งแรก) 
กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2548 - 2557) 

นายณัฐภูมิ เปาวรตัน ์
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล  

และห้องเย็น 

นายศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม 
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

(สมัครครั้งแรก) 
นางกนิษฐ์ เมืองกระจา่ง 

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์
และโทรคมนาคมไทย 

นายพฤฒิ เมาลานนท ์
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
และโทรคมนาคมไทย (สมัครครั้งแรก) 

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง ตั้งแต่ ๑๖ ปี ขึ้นไป 
(ก่อนปี 2548) 

นางสาวศิริธร ศรทฤทธิ ์
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ (สมัครครัง้แรก) 

นายสมฤกษ์ วรรณกลาง 
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ (สมัครครัง้แรก) 
 3 รางวลั 4 รางวลั 

 


