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โรงเรียนราชวินิตบางเขน  

ปฏิทินวิชาการ สาํหรบันักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

  

**** หมายเหตุ ตารางอาจมีเปลี่ยนแปลงปรับสถานการณ *** 

 

 
สปัดาห์ท่ี อา จ อ พ พฤ ศ ส หมายเหต ุ

มกราคม  

2565 

 

       1  

10 2 3 4 5 6 7 8 เรยีน Online 

11 9 10 11 12 13 14 15 เรยีน Online 

12 16 17 18 19 20 21 22 เรยีน Online 

13 23 24 25 26 27 28 29 ม.ต้นเรยีนOnline / ม.ปลายเรยีน On site 

14 30 31      ม.ต้นเรยีนOn site / ม.ปลายเรยีน Online 

กุมภาพนัธ์ 

 2565 

   1 2 3 4 5  

15 6 7 8 9 10 11 12 ม.ต้นเรยีนOnline / ม.ปลายเรยีน On site 

16 13 14 15 16 17 18 19 ม.ต้นเรยีนOn site / ม.ปลายเรยีน Online 

17 20 21 22 23 24 25 26 21-25 ก.พ. สอบปลายภาคเรยีนที ่2/2564 

18 27 28       

มนีาคม 

2565 

   1 2 3 4 5  

19 6 7 8 9 10 11 12 
7 ม.ีค. ประกาศผล 0, ร, มส, มผ ภาคเรยีนที ่2/2564 

8-11 ม.ีค. สอบซ่อมครัง้ที ่1 

20 12 14 15 16 17 18 19 14 – 17 ม.ีค. สอบซ่อมครัง้ที ่2 

21 20 21 22 23 24 25 26  

22 27 28 29 30 31   *** ประกาศผลการเรยีน *** 



ชั้น 4 (12 หอง)

หอง 144 หอง 145 หอง 146 หอง 147 หอง 148 หอง 149 หอง 1410 หอง 1411 หอง 1412 หอง 1413 หอง 1414

ม.3/2 (B)  15 คน ม.1/2 (A) 16 คน ม.1/2 (B) 16 คน ม.2/2 (A)  15 คน ม.2/2 (B)  15 คน ม.3/4 (A)  17 คน ม.3/4 (B)  16 คน ม.3/3 (A,B)  26 คน ม.3/5 (A)  19 คน ม.3/5 (B)  19 คน

ม.4/1 (A)  16 คน ม.4/1 (B)  16 คน ม.4/4 (A)  18 คน ม.4/4 (B)  18 คน ม.6/3 (A,B)  22 คน ม.6/4 (A,B)  23 คน ม.4/3 (A)  18 คน ม.4/3 (B)  17 คน

หอง 143

ม.3/2 (A)  15 คน

ชั้น 3 (7 หอง)

หอง หองเคมี หอง หองชีวะ หองฟสิกส หอง หองวิทย 4 หองวิทย 5 หองโลกดาราศาสตร

กลุมสาระ พักครู พักครู

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

หองวิทย 3  

ม.3/8 (A) 20 คน

หองธุรกิจ 1

ม.3/8 (B) 19 คน

อาคาร 1 ภัทรราชา

ทางเดิน
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ทางเดิน

ทา
งเ

ดิน

หมายเหตุ    หองเรียน (กลุม A) สําหรับนักเรียน เลขคี่

                  หองเรียน (กลุม B) สําหรับนักเรียน เลขคู  30 ธ.ค. 64



ชั้น 6 (7 หอง)

หอง 261 หอง 262 หอง 263  หอง 264 หอง 265 หอง 266 หอง 267 หอง 268

กลุมสาระ ม.1/6 (A,B) 25 คน ม.1/7 (A) 16 คน ม.1/7 (B) 15 คน ม.1/8 (A) 15 คน ม.1/8 (B) 15 คน 

ตางประเทศ ม.4/5 (A)  19 คน ม.4/5 (B)  18 คน ม.4/6 (A)  18 คน ม.4/6 (B)  17 คน ม.4/7 (A)  17 คน ม.4/7 (B)  16 คน

ชั้น 5 (7 หอง)

หอง 251 หอง 252 หอง 253 หอง 254 หอง 255 หอง 256 หอง 257 หอง 258

ม.1/3 (A,B) 27 คน ม.1/4 (A) 16 คน ม.1/4 (B) 15 คน ม.1/5 (A) 16 คน ม.1/5 (B) 15 คน กลุมสาระ

ม.5/7 (A)  17 คน ม.5/7 (B)  16 คน ม.5/4 (A)  17 คน ม.5/4 (B)  17 คน ม.5/9 (A) 15  คน ม.5/9 (B)  14 คน ม.5/5 (A,B)  23 คน ภาษาไทย

ชั้น 4 (8 หอง)

หอง 241 หอง 242 หอง 243 หอง 244 หอง 245 หอง 246 หอง 247 หอง 248

ม.3/6 (A)  18 คน ม.3/6 (B)  18 คน ม.3/7 (A)  18 คน ม.3/7 (B)  18 คน ม.2/6 (A)  18 คน ม.2/6 (B)  17 คน ม.2/7 (A)  19 คน ม.2/7 (B)  18 คน

ม.4/9 (A)  14 คน ม.4/9 (B)  14 คน ม.4/8 (A,B)  22 คน ม.6/8 (A,B)  22 คน ม.6/9 (A,B)  26 คน ม.5/8 (A,B) 25 คน ม.5/6 (A)  19 คน ม.5/6 (B)  18 คน

ชั้น 3 (7 หอง)

หอง 231 หอง 232 หอง 233 หอง 234 หอง 235 หอง 236 หอง 237 หอง 238

กลุมสาระ ม.2/3 (A)  17 คน ม.2/3 (B)  17 คน ม.2/4 (A)  20 คน ม.2/4 (B)  20 คน ม.2/5 (A)  19 คน ม.2/5 (B)  18 คน

คณิตศาสตร ม.6/6 (A,B)  27 คน ม.6/5 (A)  14 คน ม.6/5 (B)  14 คน ม.6/7 (A)  16 คน ม.6/7 (B)  15 คน ม.5/3 (A)  16 คน ม.5/3 (B)  16 คน

อาคาร 2 วชิราบดินทร

หมายเหตุ    หองเรียน (กลุม A) สําหรับนักเรียน เลขคี่

                หองเรียน (กลุม B) สําหรับนักเรียน เลขคู



ชั้น 3 (8 หอง)

หอง 331 หอง 332 หอง 333 หอง 334

ม.1/1 (A) 17 คน ม.2/1 (A,B)  25 คน ม.3/1 (A) 15 คน ม.3/1 (B) 14 คน 

ม.5/1 (A) 14 คน ม.5/2 (A,B) 19 คน ม.6/2 (A,B)  18 คน ม.4/2 (A,B) 21 คน 

หอง 339 หอง 338 หอง 337 หอง 336

ม.1/1 (B) 17 คน 

ม.5/1 (B) 14 คน ม.6/1 (A,B)  26 คน 

ทางเดิน

ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษา

หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย

หมายเหตุ    หองเรียน (กลุม A) สําหรับนักเรียน เลขคี่

                หองเรียน (กลุม B) สําหรับนักเรียน เลขคู  30 ธ.ค. 64
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