
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการแข่งขันประกวดมารยาทไทยและการสมาคม(ออนไลน์) 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสํานักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ได้จัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
วิชาการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขณะน้ีทางผู้จัดได้ดําเนินการจัดการ
แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน 

จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๔๔ แห่ง  ดังน้ี 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น  คะแนน เกียรติบัตร 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ปวช 94.68 ทอง 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาป ี ปวช 92.99 ทอง 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ปวช 91.67 ทอง 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ปวช 91.34 ทอง 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ปวช 91.33 ทอง 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปวช 90.67 ทอง 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม ่ ปวช 90.33 ทอง 

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรีย่าน ปวช 90.32 ทอง 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค ปวช 89.99 เงิน 



ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น คะแนน เกียรติบัตร 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจํานงค ์ ปวช 89.66 เงิน 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุร ี ปวช 89.35 เงิน 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปวช 89.33 เงิน 

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ปวช 89.33 เงิน 

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ ปวช 89.33 เงิน 

15 โรงเรียนกองทัพบกอุปถมัภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ปวช 89 เงิน 

16 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรงุธน ปวช 89 เงิน 

17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ์ในพระอุปภัมถ์ฯ ปวช 89 เงิน 

18 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ปวช 88.67 เงิน 

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปวช 88.33 เงิน 

20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปวช 88.33 เงิน 

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ ปวช 88.33 เงิน 

22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ปวช 88 เงิน 

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา ปวช 87.99 เงิน 

24 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมนั ปวช 87.66 เงิน 

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน ปวช 87 เงิน 

26 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมทุรปราการ ปวช 86.67 เงิน 

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ปวช 86.67 เงิน 

28 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ปวช 86.67 เงิน 

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีรตันโกสินทร์ ปวช 86.33 เงิน 

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรงุธนเชียงราย ไทย-เยอรมนั ปวช 86 เงิน 

31 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธรุกิจ ปวช 86 เงิน 

32 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน ปวช 86 เงิน 

33 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ปวช 85.67 เงิน 

34 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร ์ ปวช 85.67 เงิน 

35 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง ปวช 85.67 เงิน 

36 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั ปวช 85.66 เงิน 

37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุร ี ปวช 85.66 เงิน 

38 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย ปวช 85.34 เงิน 

39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ปวช 85.33 เงิน 



ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น คะแนน เกียรติบัตร 

40 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ ปวช 85.33 เงิน 

41 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบรุ ี ปวช 85 เงิน 

42 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ปวช 85 เงิน 

43 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย ปวช 85 เงิน 

44 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี ปวช 84.33 เงิน 

45 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปวช 84.01 เงิน 

46 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ปวช 84 เงิน 

47 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ปวช 83.99 เงิน 

48 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปวช 83.67 เงิน 

49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย ปวช 83.67 เงิน 

50 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ ปวช 83.67 เงิน 

51 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปวช 83.66 เงิน 

52 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ ปวช 83.66 เงิน 

53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ปวช 83.33 เงิน 

54 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ปวช 83.33 เงิน 

55 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิยการ ปวช 83.33 เงิน 

56 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ปวช 83.32 เงิน 

57 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย ปวช 83 เงิน 

58 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ปวช 82 เงิน 

59 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปวช 81 เงิน 

60 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย ปวช 81 เงิน 

61 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พานิชยการ ปวช 80.99 เงิน 

62 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ปวช 80.34 เงิน 

63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ปวช 80.33 เงิน 

64 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธรุกิจ ปวช 80 เงิน 

65 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ปวช 80 เงิน 

66 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น ปวช 80 เงิน 

67 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเกต็ ปวช 79.67 ทองแดง 

68 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรณุบริหารธุรกิจ ปวช 79.33 ทองแดง 

69 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปตัย์นคร ปวช 79.33 ทองแดง 



ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น คะแนน เกียรติบัตร 

70 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ปวช 78.67 ทองแดง 

71 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ปวช 78.67 ทองแดง 

72 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ปวช 78.01 ทองแดง 

73 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซีเอ็นจิเนียแหลมฉบัง ปวช 78 ทองแดง 

74 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ปวช 78 ทองแดง 

75 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ปวช 77.67 ทองแดง 

76 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ์ ปวช 77.67 ทองแดง 

77 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ทีมที่ 2  ปวช 77.66 ทองแดง 

78 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ปวช 77.34 ทองแดง 

79 วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบรุ ี ปวช 77 ทองแดง 

80 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ ปวช 77 ทองแดง 

81 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ปวช 77 ทองแดง 

82 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ปวช 76.67 ทองแดง 

83 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ปวช 76.34 ทองแดง 

84 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ปวช 76.01 ทองแดง 

85 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ปวช 75.67 ทองแดง 

86 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธรุกิจ ปวช 74.67 ทองแดง 

87 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธรุกิจ ปวช 74.67 ทองแดง 

88 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ทีมที่ 1  ปวช 74.33 ทองแดง 

89 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ปวช 74 ทองแดง 

90 วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ ปวช 74 ทองแดง 

91 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธรุกิจ ปวช 73.99 ทองแดง 

92 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ  ปวช 73.67 ทองแดง 

93 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธรุกิจ ปวช 73.35 ทองแดง 

94 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ ปวช 73.33 ทองแดง 

95 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ปวช 72.33 ทองแดง 

96 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง ปวช 71.99 ทองแดง 

97 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปวช 71.66 ทองแดง 

98 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปวช 69.67 ชมเชย 

99 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธรุกิจ ปวช 68.66 ชมเชย 



ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น คะแนน เกียรติบัตร 

100 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธรุกิจ ปวช 68.33 ชมเชย 

101 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ปวช 67.67 ชมเชย 

102  วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล ปวช 66.67 ชมเชย 

103 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุร ี ปวช 64.33 ชมเชย 

104 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน ์ ปวช 60.67 ชมเชย 

105 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอํานวย ปวช 57 ไม่ผ่าน 

106 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ ปวช 50.01 ไม่ผ่าน 

107 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ปวช 48.68 ไม่ผ่าน 

 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. 

ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น  คะแนน เกียรติบัตร 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปวส. / ม.๖ 94 ทอง 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล  ศรีย่าน ปวส. / ม.๖ 92.67 ทอง 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ปวส. / ม.๖ 91.34 ทอง 

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ปวส. / ม.๖ 91.33 ทอง 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ 91.01 ทอง 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุร ี ปวส. / ม.๖ 89.67 เงิน 

7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ปวส. / ม.๖ 89.67 เงิน 

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปวส. / ม.๖ 89.66 เงิน 

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ปวส. / ม.๖ 88.67 เงิน 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ปวส. / ม.๖ 88.34 เงิน 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธรุกิจ  ปวส. / ม.๖ 87.67 เงิน 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด ปวส. / ม.๖ 87.33 เงิน 

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธรุกิจ ปวส. / ม.๖ 87 เงิน 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน ปวส. / ม.๖ 86.67 เงิน 

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ปวส. / ม.๖ 86.34 เงิน 

16 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปวส. / ม.๖ 86 เงิน 

17 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธรุกิจ ปวส. / ม.๖ 85.34 เงิน 

18 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ปวส. / ม.๖ 85.01 เงิน 



ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้น คะแนน เกียรติบัตร 

19 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ปวส. / ม.๖ 85 เงิน 

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต ปวส. / ม.๖ 84.34 เงิน 

21 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ปวส. / ม.๖ 84 เงิน 

22 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรงุธนเชียงราย ไทย-เยอรมนั ปวส. / ม.๖ 83.33 เงิน 

23 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมทุรปราการ ปวส. / ม.๖ 83 เงิน 

24 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ปวส. / ม.๖ 82 เงิน 

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปวส. / ม.๖ 80.67 เงิน 

26 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ปวส. / ม.๖ 79.67 ทองแดง 

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ปวส. / ม.๖ 78.99 ทองแดง 

28 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปวส. / ม.๖ 74.68 ทองแดง 

29 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปวส. / ม.๖ 66.66 ชมเชย 

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธรุกิจ ปวส. / ม.๖ 59.33 ไม่ผ่าน 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (สละสิทธิ์) 

ลําดับที ่ ช่ือสถานศึกษา ระดับช้ัน คะแนน เกียรติบัตร 

๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณโุลก ปวช 0 ไม่ผ่าน 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ปวช 0 ไม่ผ่าน 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธรุกิจSBAC ปวช 0 ไม่ผ่าน 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ ปวช 0 ไม่ผ่าน 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ ปวช 0 ไม่ผ่าน 

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ปวช 0 ไม่ผ่าน 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ ปวช 0 ไม่ผ่าน 

 ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

ลงช่ือ  
   (นายชาญณรงค์  ลักษณียนาวิน) 

     ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 


