
   9.5  คณะวิทยาการจัดการ   
1) นาย ณัฐชนน ตายงค์ ม.6/4 
2) นาย ปัณณธร แพร่วานิชย ์ ม.6/4 
3) นาย จิรภัทร รักขะนาม ม.6/1 

   9.6 คณะวนศาสตร์ 
1) นาย เจษฎา จินธราธร ม.6/4 

9.7  คณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
1) นาย อุดมศักดิ์ ขำสว่าง ม.6/4 
2) นาย นนทพัทธ ์ รื่นเอม ม.6/4 

   9.8  คณะเกษตรศาสตร์ 
1) นาย สรกฤช ฉายแสง ม.6/4 
2) นาย สิทธิรัตน์ เกตุแก้ว ม.6/4 

   9.9  คณะสัตวแพทย ์
1) นาย ณัฐสิทธิ์ วิริยโรจนกุล ม.6/1 
9.10 คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
1) นาย กรวิชญ ์ ลิขิต ม.6/1 
9.11 คณะเคมีการเกษตร 
1) นาย อมรเทพ ดอนนุ่มไพร ม.6/2 
9.12 คณะประมง 
1) นาย อาทิตย ์ ภาคสุภาพ ม.6/2 
2) นาย รัตนเทพ แสงไข่ ม.6/3 
3) นาย ณัฐวินท์ จินดาดวง ม.6/4 
4) นาย พงศกร ภิญโญวัฒนาพร ม.6/4 

9.13  คณะสังคมศาสตร์ 
1) นาย ปราชญ์ โรจนิรุธ ม.6/1 

9.14  คณะมนุษยศาสตร์ 
1) นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณโรจน์ ม.6/6 

9.15  คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
1) นาย บุณยกร รัณระณา ม.6/7 

 

 สถาบันของรัฐบาล อ่ืน ๆ     
10) ม.บูรพา 1 คน 
11) ม.เชียงใหม่ 1 คน 
12) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2 คน 
13) ม.แม่ฟ้าหลวง 1 คน 
14) ม.มหาสารคาม 1 คน 
15) ม.เทคโนโลยีราชมงคล 17 คน 
16) ม.สวนดุสิต 4 คน 
17) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 22 คน 
18) มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 2 คน 
19) มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 คน 
20) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 1 คน 
21) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 1 คน 
22) มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี (ลพบุรี) 1 คน 
23) มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 2 คน 
24) มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี 1 คน 
25) มหามกฏุราชวิทยาลยั 1 คน 
26) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 คน 

 

27. สถาบันอ่ืน ๆ   (6 คน) 
    27.1 รร.จ่าอากาศ (เหล่าชา่งอากาศ) จำนวน 2 คน 

1) นาย จิรภัทร สมสงวน ม.6/1 
2) นาย อมรเทพ ใหญ่ดี ม.6/4 

    27.2 รร.จ่าทหารเรอื (พรรคนาวกิโยธิน) จำนวน 1 คน 
1) นาย ชัชรินทร์ เดน้อย ม.6/3 

    27.3 สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 คน 
1) นาย สุรเชษฐ์ คนอยู่ ม.6/4 

   27.4 พาณิชย์นาว ี จำนวน 1 คน 
1) นาย ณพวุฒิ หาเรือนพุฒ ม.6/2 

   27.5 วทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
            (วิทยาเขตสมทุรสาคร) 

จำนวน 1 คน 

1) นาย ณัฏฐพัฒน์ สุขสวัสดิ ์ ม.6/8 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 
แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนนกัเรียนชั้น ม.6 

 
 

ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน 
   1.1  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    

1) นาย ตนุภัทร คนฑา ม.6/2 
   1.2  คณะวิทยาศาสตร์ 

1) นาย ศิริพงศ์ เจริญสุข ม.6/1 
2) นาย กันตภณ เกษมสันต์ ณ อยธุยา ม.6/1 
3) นาย ธนกร เจริญโชคกิตติ ม.6/1 
4) นาย คณาธิป ทัฬหะกาญจนากุล ม.6/1 
5) นาย ภวัต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.6/1 
6) นาย คุณภัทร พึ่งพระจิตร์ ม.6/4 

   1.3  คณะสหเวช 
1) นาย ภคพล พรมจันทร์ ม.6/1 

   1.4  คณะครุศาสตร์ 
1) นาย วีรปรัชญ์ พุ่มศุขโข ม.6/3 
2) นาย เมษพล ปอสูงเนิน ม.6/3 

70.15
10.94

15.92 2.99

ร้อยละผู้เข้าศึกษาต่อแยกตามสถาบัน

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล    
สถาบันของเอกชน         
มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สถาบันอื่น ๆ

สรุปข้อมลูการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ 
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา 212 คน 
จำนวนนักเรียนที่สอบได้        201 คน 
คิดเป็น 94.81 % ของนักเรียนทั้งหมด 

แบ่งเป็น 
  1. มหาวิทยาลัยของรัฐบาล   จำนวน 141  คน  
  2. สถาบันของเอกชน          จำนวน   22  คน 
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ        จำนวน   32  คน 
  4. สถาบันอื่น ๆ                จำนวน    6  คน 

• รร.จ่าอากาศ               2  คน 
• รร.จ่าทหารเรือ                   1  คน 
• สถาบันการบินพลเรือน         1  คน 
• พาณิชย์นาวี                      1  คน 
• วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      1  คน 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
งานแนะแนว 

 



 

2. ม.ธรรมศาสตร ์ จำนวน 10 คน 
   2.1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1) นาย กฤตเมธ คงกำเนิด ม.6/1 
2) นาย วรธันย ์  สายยวง ม.6/2 
3) นาย กิตติพล ศรีปุย ม.6/3 
4) นาย อนพัฒน ์ เฮงโค้ว ม.6/3 
5) นาย ธนนท์ ผิวทองงาม ม.6/4 

   2.2  คณะศิลปศาสตร์ 
1) นาย ศุภโชค ฉัตรวุฒิวาณิชย ์ ม.6/3 
2) นาย ปิยพัทธ ์ สาและ ม.6/7 
3) นาย ธีรพงษ ์ อารักษว์าณิช ม.6/7 

   2.3  คณะสหเวช 
1) นาย ศรชนะ ตรงใจอนันต์ ม.6/1 

   2.4  คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา 
1) นาย กรรชัย ตันติชาญชัยกุล ม.6/3 

 

3. ม.มหิดล จำนวน 5 คน 
   3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย ณัฐพล อรรควัฒน ์ ม.6/1 
   3.2  คณะสาธารณสุขศาสตร์  

1) นาย วีรภัทร ศรีจำพลัง ม.6/1 
   3.3  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) นาย ธีรภัทร บูรโสถิกุล ม.6/1 
2) นาย ปองภพ ลาภวกิรัย ม.6/1 
3) นาย อธิคุณ ผุสดีวรรณ์ ม.6/5 

 

4. ม.ศิลปากร จำนวน 13 คน 
   4.1  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) นาย รพี งามสินจำรัส ม.6/5 
   4.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย พงศภัค ไพศาลชัชวาล ม.6/2 
2) นาย ภาณุพงศ์ มุกดา ม.6/3 

   4.3  คณะวิทยาศาสตร์  
1) นาย ปัญญา น้อยศิลทิมวงศ์ ม.6/3 

   4.4  คณะอักษรศาสตร์  
1) นาย ชลธิศ จิราพิพัฒน ์ ม.6/2 
2) นาย อนพัช จรูญโสตร ์ ม.6/4 

   4.5  คณะนิเทศศาสตร์ 
1) นาย ธนภูม ิ กีรติพจน ์ ม.6/5 

   4.6  คณะมัณฑนศิลป์ 
1) นาย วรณัน เช้ือจ๋าย ม.6/3 

   4.7  คณะวิทยาการจัดการ 
1) นาย ณัฐิยะ สรรพมงคลชัย ม.6/2 
2) นาย กองทัพ ทัพแก่น ม.6/5 
3) นาย พิเชษฐ ์ บุญจิตร ม.6/7 

 

 
   4.8  คณะเทคโนโลยีการอาหาร 

1) นาย กุลกำธร สุชะยากูล ม.6/2 
   4.9  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) นาย จิรทีปต์ เทอดเกียรติชัย ม.6/3 
 

5. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 16 คน 
   5.1  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1) นาย จิรยุทธ ์ บุญมี ม.6/2 
2) นาย ภัทรพล เลิศธีรพจน์ ม.6/3 
3) นาย ศุภชีพ เมฆสีประหลาด ม.6/3 

   5.2  คณะพลศึกษา 
1) นาย พสิษฐ์ วิเศษโส ม.6/2 
2) นาย จิตรเทพ เนียมแย้ม ม.6/5 
3) นาย กฤษณกันท ์ สีลาเดช ม.6/6 
4) นาย สรวิชญ์ รัตนลือชากุล ม.6/4 
5) นาย ธนาไชย ประมวลทรัพย ์ ม.6/7 

   5.3  คณะศึกษาศาสตร์ 
1) นาย ธิธณุพงศ์ ธาระหาญ ม.6/3 

   5.4  คณะมนุษยศาสตร์ 
1) นาย กิตติชัย เรือนจันทร ์ ม.6/5 
2) นาย ปกรณ์เกียรติ วีระรังทรัพย ์ ม.6/2 

   5.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) นาย วสุพล ตันติกวิน ม.6/4 
2) นาย อรรถวิทย ์ ภู่เงิน ม.6/2 
3) นาย ณัฐวุฒิ นนทะจิตร์ ม.6/3 

   5.6  คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) นาย รัฐภูมิ รักมิตรอานนท ์ ม.6/2 
2) นาย สมัตถ์ สุรัตน์ ม.6/3 

 

6. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี จำนวน 9 คน 
   6.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย ภาสวิชญ ์ แสงทอง ม.6/1 
2) นาย กีรติกร พุคยาภรณ์ ม.6/1 
3) นาย ธีรภัทร ์ วงศ์ตรีรัตนชัย ม.6/1 
4) นาย กัมปนาท ภัทร์สิริสรณ์ ม.6/3 

   6.2  คณะวิทยาศาสตร์ 
1) นาย ปฏิภาณ อมรรัตน์ชัย ม.6/4 

   6.3  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1) นาย บดินทร์ ตั้งอรุณสันติ ม.6/1 
2) นาย อภิวรรธน ์ อาทิตย์เท่ียง ม.6/2 
3) นาย นราวิชญ ์ คำภูษา ม.6/4 

   6.4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1) นาย ภานุกร ฉันต์วิเศษลักษณ์ ม.6/3 

 

7. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จำนวน 7 คน 
  7.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย สิทธา เดชปรีชาพล ม.6/3 

 
   7.2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

1) นาย ศกรณ์ คัจฉพันธุ ์ ม.6/2 
2) นาย ธนกร สุรีพิทักษ ์ ม.6/2 
3) นาย ภูมิธัช สุขหอม ม.6/6 

   7.3  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1) นาย ธนิสร เก่งธรรมกิจ ม.6/4 

   7.4  คณะบริหารธุรกิจ  
1) นาย วิศณุลักษณ์ อาจเดช ม.6/5 

   7.7  คณะบริหารโลจิสติกส์ (อินเตอร์) 
1) นาย ศุภณัฐ ดุจวรรณ ์ ม.6/6 

 

8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง จำนวน 9 คน 
   8.1  คณะบริหารและการจัดการ 

1) นาย ภัคสุวรรณ หลี่ ม.6/2 
2) นาย เดชาธร สุนทโรดม ม.6/4 
3) นาย ฐิติกร สุนทรเกตุ ม.6/2 

   8.2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1) นาย พีระภัทร ์ ศิริลักษณ ์ ม.6/6 
2) นาย คมชาญ สำราญสุขวัฒน ์ ม.6/6 

   8.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) นาย ณัฐภัทร คงชนะ ม.6/2 

   8.4  คณะบริหารธุรกิจ 
1) นาย ศิลาเลิศ เหลือล้ำ ม.6/3 
2) นาย ณัฐวิชช์ งามฉวีวัฒนสกุล ม.6/6 

   8.5  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1) นาย กิตติภณ มุ่งทรัพย์ ม.6/3 

 

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 31 คน 
   9.1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) นาย โชคเฉลิม เภาอ้วน ม.6/3 
2) นาย ณัฏฐพล เทียมสุวรรณ์ ม.6/2 
3) นาย ปวริศ สอแจ่มจิตต ์ ม.6/1 
4) นาย ณัฐภัทร จันทรกรานต ์ ม.6/1 

   9.2  คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) นาย เจตพล อนันต์เจริญภากร ม.6/3 
2) นาย ชัยวุฒ ิ นะวะมวัฒน์ ม.6/4 

   9.3  คณะวิทยาศาสตร์ 
1) นาย ธนิสร สุขสุภาพ ม.6/2 
2) นาย คิรากร สุวรรณโกสุม ม.6/1 
3) นาย พุทธิดล สุวรรณประเสริฐ ม.6/2 
4) นาย เติมตะวัน ปราสาททองโอสถ ม.6/1 
5) นาย บวรวงศ์ มาลาธรรม ม.6/2 
6) นาย นนทวรรษ ดวงดี ม.6/2 

   9.4  คณะบริหารธุรกิจ 
1) นาย จิรเมธ อุ่มผาง ม.6/1 

 


