
 

สถิติการสอบเข,าศึกษาต0อในสถาบันอุดมศึกษา 
ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ   

ปAการศึกษา 2559 -2563 
 

ป"การศึกษา 
ผู,เข,าสอบท้ังหมด 

(คน) 

จำนวนผู,ผ@านการคัดเลือก 

ม.ของรัฐ(คน) ม.เอกชน(คน) รวม(คน) 
คิดเปGน 

ร,อยละ 

2559 213 159 22 181 84.97 

2560 219 175 21 196 89.50 

2561 216 189 20 209 96.76 

2562 234 193 28 221 94.44 

2563 202 147 42 189 93.56 

                                                       
                                                                  งานแนะแนว                                                                                                                                

                                                   ข)อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 



สถิติการศึกษาต+อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ 

ระดับช้ันมัธยมปBท่ี 6 ปBการศึกษา 2563 

จำแนกตามแผนการเรียน 

_____________________________________________________________________________________ 

แผนการเรียน ห,อง จำนวนนักเรียน(คน) ผ6านการคัดเลือก(คน) คิดเป<นร,อยละ(%) 
 ม.6/1 23 22 95.65 

วิทย?-คณิต ม.6/2 28 27 96.43 
 ม.6/3 29 26 89.66 
 ม.6/4 24 19 79.17 

รวม 104 94 90.38 

 
แผนการเรียน ห,อง จำนวนนักเรียน ผ6านการคัดเลือก คิดเป<นร,อยละ(%) 
คณิต-อังกฤษ ม.6/5 20 18 90.00 

 ม.6/6 18 17 94.44 
รวม 38 35 92.11 

 

แผนการเรียน ห,อง จำนวนนักเรียน ผ6านการคัดเลือก คิดเป<นร,อยละ(%) 
อังกฤษ-จีน ม.6/7 37 36 97.30 

วิชาการทั่วไป ม.6/8 32 24 75.00 
รวมศิลปTท้ังหมด 69 60 86.96 

 

                                                                         งานแนะแนว  

ข)อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 



 
 
 
9. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ต่อ) 

9.11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
1) นาย อภิวัฒน ์ จังหวะเลิศ ม.6/3 

9.12 คณะประมง 
1) นาย เนติชล ศรีสมัย ม.6/2 
2) นาย ธนกฤต วีระพิพัฒน ์ ม.6/2 

9.13  คณะสังคมศาสตร์ 
1) นาย ณัฐวุฒ ิ โพธิ์นอก ม.6/3 

     
 

 

 

 สถาบันการศึกษาของรัฐบาล     
10) ม.นวมินทราธิราช 2 คน 
11) ม.เทคโนโลยีราชมงคล 9 คน 
12) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 20 คน 
13) มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 คน 
14) ม.สวนดุสิต 4 คน 
15) ม.บูรพา 1 คน 
16) ม.เชียงใหม่ 6 คน 
17) ม.แม่ฟ้าหลวง 1 คน 
18) ม.แม่โจ ้ 1 คน 
19) ม.ขอนแก่น 1 คน 
20) ม.นเรศวร 1 คน 
21) ม.รามคำแหง 1 คน 

 สถาบันการศึกษาของรัฐบาล อ่ืน ๆ     
1) สถาบันดนตรีกัลยาณวิัฒนา 1 คน 
2) สถาบันการบินพลเรือน 1 คน 
3) พาณิชย์นาว ี 1 คน 

 

 

 

 สถาบันการศึกษาของเอกชน  (42) คน 
1) ม.กรุงเทพ 18 คน 
2) ม.หอการค้าไทย 10 คน 
3) ม.สยาม 3 คน 
4) ม.ศรีปทุม 3 คน 
5) ม.รังสิต 2 คน 
6) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 1 คน 
7) ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์ 1 คน 
8) สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ (PIM) 1 คน 
9) วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม (ปวส.) 1 คน 

10) วิทยาลยัเทคโนโลยีโตโยต้า (ปวส.) 1 คน 
11) วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชการราชดำเนิน(ปวส.) 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนนกัเรียนชั้น ม.6 

 
 

ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน 

   1.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย วงศพัทธ ์ อารยะพิพัฒน์กุล ม.6/1 

   1.2  คณะเภสัชศาสตร์ 

1) นาย สักรินทร ์ สุขเจริญ ม.6/2 

   1.3  คณะวิทยาศาสตร์ 

1) นาย กีรดิต ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ม.6/1 

2) นาย พศภพ ชัยกิตติ์พิภัทร ์ ม.6/2 

   1.4  คณะครุศาสตร์ 

1) นาย ธนภัทร เริกศิริ ม.6/2 

2) นาย ชินภัทร จิราภานนท ์ ม.6/5 
 

มหาวิทยาลัย

ของรัฐบาล    

64.02 %

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

12.17 %

สถาบันของ

เอกชน         

22.22 %

สถาบันอื่นๆ

1.59 %

ร้อยละผู้เข้าศึกษาต่อแยกตามสถาบัน

สรุปข้อมลูการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ 

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา 202 คน 

จำนวนนักเรียนที่สอบได้        189 คน 

คิดเป็น 93.56 % ของนักเรียนทั้งหมด 

แบ่งเป็น 

  1. มหาวิทยาลัยของรัฐบาล   จำนวน 121  คน  

  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        จำนวน  23  คน 

  3. สถาบันของเอกชน          จำนวน  42  คน 

  4. สถาบันอื่นๆ                 จำนวน    3  คน 

      1) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จำนวน  1  คน 

      2) สถาบันการบินพลเรือน      จำนวน  1   คน 

      3) พาณิชย์นาวี                   จำนวน  1  คน 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 

งานแนะแนว 

 



 
2. ม.ธรรมศาสตร ์ จำนวน 7 คน 
   2.1  คณะศิลปศาสตร์ 

1) นาย นวพนธ ์ สอนสมนึก ม.6/3 
2) นาย อนุเทพ สังวาลสุวรรณ ม.6/3 
3) นาย พงศ์พัทธ์ ไล่วิทย์เช่ียว ม.6/7 
4) นาย ไตรภพ แสนตำแย ม.6/7 

   2.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1) นาย สรัล กาญจนพิรุฬห ์ ม.6/3 
2) นาย สุรศักดิ ์ สงสุวรรณ ม.6/3 

   2.3  คณะสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
1) นาย ชาญศิริ ชาญชินนำ ม.6/1 

 

3. ม.มหิดล จำนวน 11 คน 
   3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย นภัทร เมืองสาคร ม.6/1 
2) นาย พศิน เติมลาภ ม.6/1 
3) นาย วรัตถ ์ เปี่ยมจินดา ม.6/1 
4) นาย ธิติวุฒ ิ ลาภบุญเลิศ ม.6/1 
5) นาย นุต ิ ลดาพงษ์ไพบูลย ์ ม.6/2 
6) นาย ณัฐวุฒ ิ สายยาว ม.6/3 

   3.2  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
1) นาย จุนพัฒน ์ ขวนขวาย ม.6/2 

   3.3  คณะวิทยาศาสตร์ 
1) นาย ธนภูม ิ สุรสังข์ ม.6/2 
2) นาย ชลชาต ิ ทะสูญ ม.6/4 

   3.4 วิทยาลยัศาสนศึกษา 
1) นาย เจตพัฒน ์ สุขพูล ม.6/1 

 

4. ม.ศิลปากร จำนวน 12 คน 
   4.1  คณะโบราณคดี 

1) นาย ธเนศ ลิ้มธรรมนาท ม.6/3 
   4.2  คณะมัณฑนศิลป์ 

1) นาย ธนวินท ์ กิจธนไพบูลย ์ ม.6/3 
2) นาย ศิวกร พิมเสน ม.6/5 

   4.3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) นาย ธีรพงศ์ เรืองเเจ่มจำรัส ม.6/5 
2) นาย พัทธดนย ์ จะน ู ม.6/7 

   4.4  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1) นาย กมลภพ อึ้งวิเชียร ม.6/3 
2) นาย กฤษณะ พฤกษย์ั่งยืน ม.6/3 

   4.5  คณะดุริยางคศิลป์ 
1) นาย ไกรสิทธิ์ - ม.6/6 

   4.6  คณะวิทยาการจัดการ 
1) นาย อธิกร รัตติวรรณ์ ม.6/3 
2) นาย ปิโยรส ใจเย็น ม.6/7 
3) นาย กวินบุตร พืชหมอ ม.6/8 

 
   4.7  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) นาย นภสินธุ ์ พึ่งพระเกียรต ิ ม.6/5 
 

5. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 9 คน 
   5.1  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1) นาย หรรษธร วงศ์อติรุจ ม.6/7 
   5.2  คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

1) นาย ชลพฤกษ ์ เดอลา ครูซ ม.6/7 
   5.3  คณะวิทยาศาสตร์ 

1) นาย ธนกร อมรรัตนสุนทร ม.6/2 
   5.4  คณะมนุษยศาสตร์ 

1) นาย ธนวัฒน ์ วงศ์ขจรวิทยา ม.6/6 
   5.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย ณัฐวุฒิ ศรีงามผ่อง ม.6/2 
   5.6  คณะบริหารธุรกิจ 

1) นาย สมบุญ สุขขำ ม.6/7 
   5.7  คณะศิลปศาสตร์ 

1) นาย กฤติพงศ์ สมีเพ็ชร ม.6/1 
   5.8  คณะสังคมศาสตร์ 

1) นาย ณัฐวุฒิ ทานะ ม.6/2 
2) นาย ณัฐฑวุฒิ สนธิกร ม.6/7 

 

6. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี จำนวน 15 คน 
   6.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย กันตภณ เลิศอัศวลักษณ ์ ม.6/1 
2) นาย ทศเทพ ศรีคชา ม.6/1 
3) นาย ปัณณวิชญ์ จรัสพัฒนธรณ ์ ม.6/1 
4) นาย อนวัช วรรธนพณิชย ์ ม.6/1 
5) นาย ธนภัทร ตั้งยืนยง ม.6/2 
6) นาย ศิรสิทธิ์ เอื้อถาวรพพิัฒน ์ ม.6/2 
7) นาย สมบัติ ศรีสุขล้อม ม.6/2 

   6.2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1) นาย ชวกร สกุลเปี่ยมเฉลา ม.6/2 
2) นาย มงคลรัตน์ เเม้นจิต ม.6/2 
3) นาย ฉันทิชัย บุญเรืองรอด ม.6/2 
4) นาย กิติวัฒน ์ ลีลาลัคนา ม.6/4 
5) นาย ศุภวัฒน์ ใจชื่น ม.6/4 
6) นาย สรจักษ ์ ภูวสวัสดิ ์ ม.6/4 

   6.3  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1) นาย เทพาธิป ปัสบาล ม.6/1 
2) นาย วทัญญู โฉมศร ี ม.6/2 

 

7. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 7 คน 
  7.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย พีรภัทร เอี่ยมดำรงค์ ม.6/2 
   7.2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

1) นาย ศุภากร จักรสถาพร ม.6/2 
2) นาย พัสกร พงษ์ไพบูลย ์ ม.6/3 

 
   7.3  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1) นาย วิษณุพร โพธิโต ม.6/2 
2) นาย ธนวิชญ ์ กิจธนไพบูลย ์ ม.6/3 
3) นาย ศุภชัย พลับพลึง ม.6/4 
4) นาย กีรต ิ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ม.6/5 

 

8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั จำนวน 4 คน 
   8.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย ณัฏฐ ์ แจ้งจิตร ม.6/1 
2) นาย สิริวัฒน์ กณะสุต ม.6/1 

   8.2  คณะสถาปัตยกรรม 
1) นาย พีรดนย์ ไชยปรีชาวิทย ์ ม.6/1 

   8.3  คณะบริหารธุรกิจ 
1) นาย ศุภวิชญ ์ อ่วมเถื่อน ม.6/6 

 

9. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ จำนวน 23 คน 
   9.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย ธนดล อุดมสิรินันท์ชัย ม.6/1 
2) นาย พศวัต สุขโต ม.6/1 
3) นาย ชานน วูวงศ์ ม.6/3 
4) นาย ภูมิพัฒน ์ อัศวนนท์กุลพร ม.6/4 
5) นาย รามิล จรัสแสงสมบูรณ์ ม.6/4 

   9.2  คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) นาย ธนกร หิรัญขจรโรจน ์ ม.6/4 
2) นาย ภูวฤทธิ ์ สุวรรณกูฏ ม.6/4 
3) นาย ธเนศ ทั่งทอง ม.6/6 

   9.3  คณะวิทยาศาสตร์ 
1) นาย ศิรณัฏฐ์ ตันตสิรินทร์ ม.6/2 

   9.4  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1) นาย ณัฐนันท์ อุเทนสุต ม.6/4 

   9.5  คณะวิทยาการจัดการ   
1) นาย ภาคภูม ิ สืบนุสนธิ์ ม.6/5 
2) นาย อัครวินทร ์ ปิ่นสุภา ม.6/7 

   9.6 คณะบัญชี 
1) นาย ชาคริต พูลขวัญ ม.6/6 

9.7  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1) นาย ธนพล บัวจีน ม.6/1 
2) นาย ธนาธปิ ทวีวัฒนโสภณ ม.6/5 
3) นาย พงษ์พัฒน์ บวรอนันต์สกุล ม.6/7 

   9.8  คณะเกษตรศาสตร์ 
1) นาย ศักยภาพ วิไลเสถียร ม.6/3 

   9.9  คณะวนศาสตร์ 
1) นาย ศมบถ วงษ์ธนเดชา ม.6/2 

9.10 คณะสิ่งแวดล้อม 
1) นาย ธนภัทร ์ แย้มวิบูล ม.6/3 

 


