
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2  การศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

         คาบเรียน 

วัน 
คาบเรียนที่ 1 

09.00 – 10.00 น. 

คาบเรียนที่ 2 

10.30 – 11.30 น. 

พัก 

กลางวัน 

คาบเรียนที่ 3 

12.30 – 13.30 น. 

คาบเรียนที่ 4 

14.00 – 15.00 น. 

วันจันทร์ 
วิทยาศาสตร ์

ครูวีรพล 

ภาษาอังกฤษ 

ครูพานิมิตร, ครูนิภารัตน ์

คณิตศาสตร ์

ครูธิดารตัน์, ครูสุธาริณ ี

กอท. 

ครูนิภารัตน ์

วันอังคาร 
คณิตศาสตร ์

ครูธิดารตัน์, ครูสุธาริณ ี

ภาษาไทย 

ครูปัญญดา, ครูนิตดิา 

ประวตัิศาสตร ์

ครูศิโรจน ์

สังคม/หน้าที่พลเมือง 

ครูพิทยา 

วันพุธ 
ภาษาไทย 

ครูปัญญดา, ครูนิตดิา 

คณิตศาสตร์ 

ครูธิดารตัน์, ครูสุธาริณ ี

วิทยาศาสตร ์

ครูวีรพล 

ภาษาอังกฤษ 

ครูพานิมิตร, ครูนิภารัตน ์

วันพฤหัสบด ี
วิทยาศาสตร ์

ครูวีรพล 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูศิโรจน ์

สังคม/หน้าที่พลเมือง 

ครูพิทยา 

ภาษาไทย 

ครูปัญญดา, ครูนิตดิา 

วันศุกร ์

คณิตศาสตร ์

ครูธิดารตัน์และครูสุธารณิ ี

ภาษาไทย 

ครูปัญญดา, ครูนิตดิา 

ศิลปะ สปัดาห์ที่ 1,3  

(ครูศิโรจน์) 

นาฏศิลป์ สปัดาห์ที่ 2,4  
(ครูจันทร์จิรา) 

     สัปดาห์ที่1   ภาษาไทย 

     สัปดาห์ที่2    คณิต 
     สัปดาห์ที่ 3   วิทย์ 
     สัปดาห์ที่ 4    อังกฤษ 
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ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

         คาบเรียน 

วัน 
คาบเรียนที่ 1 

09.00 – 10.00 น. 

คาบเรียนที่ 2 

10.30 – 11.30 น. 

พัก 

กลางวัน 

คาบเรียนที่ 3 

12.30 – 13.30 น. 

คาบเรียนที่ 4 

14.00 – 15.00 น. 

วันจันทร์ 
คณิตศาสตร ์

ครูนิตยา 

ภาษาไทย 

ครูอรทัย 

สังคม 

ครูพิทยา 

กอท. 

ครูลัดดาวลัย์ 

วันอังคาร 
ภาษาอังกฤษ 

ครูพานิมิตร 

คณิตศาสตร์ 

ครูนิตยา 

วิทยาศาสตร ์

ครูจตุรงค ์

ภาษาไทย 

ครูอรทัย 

วันพุธ 
ภาษาไทย 

ครูอรทัย 

วิทยาศาสตร ์

ครูจตุรงค ์

คณิตศาสตร ์

ครูนิตยา 

สังคม 

ครูพิทยา 

วันพฤหัสบด ี
คณิตศาสตร ์

ครูนิตยา 

ภาษาอังกฤษ 

ครูพานิมิตร 

วิทยาศาสตร ์

ครูจตุรงค ์

ศิลปะ สปัดาห์ที่ 1,3 

ครูชานนท ์

นาฏศลิป์ สปัดาห์ที่ 2,4 

ครูจันทร์จิรา 

วันศุกร ์
ภาษาไทย 

ครูอรทัย 

     สัปดาห์ที่1   ภาษาไทย 

     สัปดาห์ที่2    คณิต 

     สัปดาห์ที่ 3   วิทย์ 

     สัปดาห์ที่ 4    อังกฤษ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูนนทพล 

ประวตัิศาสตร์/หน้าที่พลเมือง 

ครูพิทยา 
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ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

         คาบเรียน 

วัน 
คาบเรียนที่ 1 

09.00 – 10.00 น. 

คาบเรียนที่ 2 

10.30 – 11.30 น. 

พัก 

กลางวัน 

คาบเรียนที่ 3 

12.30 – 13.30 น. 

คาบเรียนที่ 4 

14.00 – 15.00 น. 

วันจันทร์ 
สังคม 

ครูพิทยา 

คณิตศาสตร์ 

ครูอุษณี 

วิทยาศาสตร ์

ครูจตุรงค ์

อังกฤษ พฐ. 

ครูสัญญา 

วันอังคาร 
ภาษาไทย 

ครูวรรณา 

วิทยาศาสตร ์

ครูจตุรงค ์

คณิตศาสตร ์

ครูอุษณี 

     สัปดาห์ที่1  ภาษาไทย 
     สัปดาห์ที่2   คณิต 
     สัปดาห์ที่ 3  วิทย์ 
     สัปดาห์ที่ 4   อังกฤษ 

วันพุธ 
สังคม 

ครูพิทยา 

ภาษาไทย 

ครูวรรณา 

หน้าที่ฯ สปัดาห์ที่ 1,3  

ครูพิทยา 

ประวัติฯ สัปดาห์ที่ 2,4  

ครูภัทรนิญา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูนนทพล 

วันพฤหัสบด ี
อังกฤษ พฐ. 

ครูสัญญา 

คณิตศาสตร์ 

ครูจินตนา 

ภาษาไทย 

ครูวรรณา 

การงานอาชพี 

ครูลัดดาวลัย ์

วันศุกร ์
วิทยาศาสตร ์

ครูจตุรงค ์

ภาษาไทย 

ครูวรรณา 

คณิตศาสตร ์

ครูจินตนา 

ศิลปะ สปัดาห์ที่ 1,3 

ครูชานนท ์

นาฏศลิป์ สปัดาห์ที่ 2,4 

ครูจันทร์จิรา 

Create :: 28/10/2564 



ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

      คาบเรยีน 
เวลา 

1 
09.00-10.00 น. 

2 
10.30 – 11.30 น. 

 
 

 

พักกลางวัน 

 

 

 

 

3 
12.30-13.30 น. 

4 
14.00-15.00 น. 

 
วันจันทร์ 

 

ภาษาอังกฤษ 

ครูผ่องศรี 

ภาษาไทย 
ครูมิ่งกมล 

สังคม 
ครูพงศธร 

ดนตรี สปัดาห์ที่ 1,3 

 ครูภัทรินญา 

ศิลปะ สปัดาห์ที่ 2,4 
ครูชานนท ์

 
วันอังคาร 

 

คณิตศาสตร ์
ครูทวี 

วิทยาศาสตร ์
ครูเดชปรีดา 

     สัปดาห์ที่1  ภาษาไทย 
     สัปดาห์ที่2   คณิต 
     สัปดาห์ที่ 3  วิทย์ 
     สัปดาห์ที่ 4   อังกฤษ 

ภาษาไทย 

ครูมิ่งกมล 

 
วันพุธ 

 

ภาษาไทย 
ครูมิ่งกมล 

คณิตศาสตร์ 

ครูทวี 

การงานอาชพี 
ครูลัดดาวลัย์ 

ประวตัิศาสตร์/หน้าที่พลเมือง 
ครูเสาวลักษณ์ 

 
วันพฤหัสบด ี

 

คณิตศาสตร ์

ครูทวี 

ภาษาอังกฤษ 

ครูผ่องศรี 

วิทยาการคำนวณ 
ครูประภาส 

สังคม 

ครูพงศธร 

 
วันศุกร ์

 

วิทยาศาสตร ์

ครูเดชปรีดา 

คณิตศาสตร์ 

ครูทวี 

ภาษาไทย 

ครูมิ่งกมล 

สุขศึกษา สัปดาห์ที่ 1,3 
ครูจันทร์จิรา 

พลศึกษา สปัดาห์ที่ 2,4 
ครูนนทพล 
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ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
 

      คาบเรยีน 
วัน 

1 
09.00-10.00 น. 

2 
10.30 – 11.30 น. 

 
 
 

 

 

 

 

พักกลางวัน 

 

 

3 
12.30-13.30 น. 

4 
14.00-15.00 น. 

 
วันจันทร์ 

คณิตศาสตร ์

ครูอุษณี 

วิทยาศาสตร ์

ครูเดชปรีดา 

การงานอาชพี 

ครูลัดดาวลัย์ 

สังคมศึกษา 
ครูพงศธร 

 
วันอังคาร ภาษาไทย 

ครูสิริกานต ์

สังคมศึกษา 
ครูพงศธร 

หน้าที่พลเมือง 

ครูทรงพล 

สุขศึกษา สัปดาห์ที่ 1,3 
ครูทรงพล 

พลศึกษา สปัดาห์ที่ 2,4 
ครูนนทพล 

 
วันพุธ 

วิทยาศาสตร ์

ครูเดชปรีดา 

ภาษาไทย 

ครูสิริกานต ์

คณิตศาสตร ์
ครูอุษณี 

วิทยาการคำนวณ 
ครูประภาส 

 
วันพฤหัสบด ี ภาษาอังกฤษ 

ครูผ่องศรี 

คณิตศาสตร์ 

ครูอุษณี 

ศิลปะ สปัดาห์ที่ 1,3 

(ครูชานนท์) 

ดนตรี สปัดาห์ที่ 2,4 
(ครูภัทรินญา) 

ภาษาไทย 

ครูสิริกานต ์

 
วันศุกร ์

 

ภาษาไทย 

ครูสิริกานต ์

คณิตศาสตร์ 

ครูอุษณี 

ภาษาอังกฤษ 

ครูผ่องศรี 

ประวตัิศาสตร ์
ครูพงศธร 
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ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 

      คาบเรยีน 
วัน 

1 
09.00-10.00 น. 

2 
10.30 – 11.30 น. 

 
 
 

 

 

 

 

พักกลางวัน 

 

 

3 
12.30-13.30 น. 

4 
14.00-15.00 น. 

 
วันจันทร์ 

ภาษาไทย 

ครูชัชวาล 

คณิตศาสตร์ 

ครูจินตนา 

อังกฤษ 

ครูสัญญา 

วิทยาการคำนวณ 

ครูประภาส 

 
วันอังคาร 

วิทยาศาสตร ์

ครูเดชปรีดา 

ภาษาไทย 

ครูชัชวาล 

คณิตศาสตร ์

ครูจินตนา 

กอท. 

ครูลัดดาวลัย์ 

 
วันพุธ 

คณิตศาสตร ์

ครูจินตนา 

สังคม 

ครูพงศธร 

ภาษาไทย 

ครูชัชวาล 

หน้าที่พลเมือง 

ครูทรงพล 

 
วันพฤหัสบด ี ภาษาไทย 

ครูชัชวาล 

วิทยาศาสตร ์

ครูเดชปรีดา 

ประวตัิศาสตร ์

ครูพงศธร 

พลศึกษา สปัดาห์ที่ 1,3 
ครูนนทพล 

สุขศึกษา สัปดาห์ที่ 2,4 
ครูทรงพล 

 
วันศุกร ์

 

คณิตศาสตร ์

ครูจินตนา 

อังกฤษ 

ครูสัญญา 

สังคม 

ครูพงศธร 

ดนตรี สปัดาห์ที่ 1,3 

ครูภัทรนิญา 

ศิลปะ สปัดาห์ที่ 2,4 
ครูชานนท ์
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