ปฏิทนิ วิชาการ (ฉบับย่ อ) ปี การศึกษา 2561
(สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี่ ที่ 1)
วัน เดือน ปี

รายการกิจกรรม

7-30 เม.ย.61
22 เม.ย. 61

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่
-นักเรียน ม.1 และนักเรียนย้ายฯ รายงานตัวเข้าหอพัก

23 เม.ย. - 5 พ.ค.61

เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1 จานวน 5 รายวิชา
1.การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
2.ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และฟัง-พูด
4.เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน-เพิ่มเติม
5.เตรียมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน-เพิ่มเติม
เรียนปรับพื้นฐาน และรายวิชาภาษาญี่ปุ่นนักเรียนย้าย
เข้าใหม่ ม.2 ม.3
-รับเสื้อผ้าชุดนักเรียน ม.1

24 เม.ย. 61

6-12 พ.ค.61

นักเรียน ม.1 พักผ่อนเตรียมความพร้อมรับเปิดภาค
เรียน

12 พ.ค.61

นักเรียนชัน้ ม.2 , ม.3 รายงานตัวเข้าหอพัก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
- พบครูที่ปรึกษา
-รับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา(ฉบับย่อ)
- รับตารางเรียน
-รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนชัน้ ม.1 รายงานตัวเข้าหอพัก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
-พบครูที่ปรึกษา
-รับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (ฉบับย่อ)
-รับตารางเรียน
-รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

13 พ.ค. 61

หมายเหตุ

เวลา 18.00 น.
วิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น
-อังกฤษพื้นฐาน (เน้นความรู้
ความเข้าใจ)
-อังกฤษฟัง-พูด(เน้นทักษะการ
ฝึกปฏิบัติ)

ขอเปลี่ยนแปลงการรับเสื้อเป็น
วันที่ 5 พ.ค.61 แทน จึงขออภัย
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
*นักเรียนต่างจังหวัดสามารถอยู่
พักในหอพักได้โดยติดต่อกับฝ่าย
กิจการหอพักชาย-หญิง
-ห้องประชุมคิวชู

-ห้องประชุมคิวชู

14 พ.ค. 61
15-16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
1-2 ก.ค. 61
18-20 ก.ค.61
20 ส.ค.61
24-26 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
29 ก.ย.61

กิจกรรมเปิดภาคเรียน
-นักเรียนพบผู้บริหาร Yanagawa High School Japan
ค่ายกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ ยานากาวา
กิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน
Japanese test N5,N4

วัดระดับความรู้ความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่น

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1
One day Trip

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/ 2561
นักเรียนนาเสนอโครงงาน PBL
ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ปฏิทินวิชาการ (ฉบับย่ อ) ปี การศึกษา 2561
(สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี่ ที่ 2 และ 3)
วัน เดือน ปี

รายการกิจกรรม

หมายเหตุ

31 มี.ค. 61
1 เม.ย. -7 พ.ค. 61

สิน้ ปี การศึกษา 2560
ปิ ดภาคเรียน

8 พ.ค. 61
9-11 พ.ค.61
12 พ.ค.61

คณะกรรมการนักเรียนรายงานตัวเข้ าหอพัก
กิจกรรมค่ ายผู้นาสภานักเรียน
นักเรียนชัน้ ม.2 , ม.3 รายงานตัวเข้ าหอพัก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
- พบครูท่ ปี รึกษา
-รับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา(ฉบับย่ อ)
- รับตารางเรียน
-รับหนังสือและอุปกรณ์ การเรียน
นักเรียนชัน้ ม.1 รายงานตัวเข้ าหอพัก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน
-พบครูท่ ปี รึกษา
-รับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (ฉบับย่ อ)
-รับตารางเรียน
-รับหนังสือและอุปกรณ์ การเรียน
กิจกรรมเปิ ดภาคเรียน
-นักเรียนพบผู้บริหาร Yanagawa High School Japan
ค่ ายกิจกรรมสัมพันธ์ น้องพี่ ยานากาวา
กิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน

เฉพาะสมาชิกสภานักเรียน

Japanese test N5,N4

วัดระดับความรู้ความสามารถ
ภาษาญี่ปุ่น

13 พ.ค. 61

14 พ.ค. 61
15-16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
1-2 ก.ค. 61
18-20 ก.ค.61
22,24 ส.ค.61
24-26 ก.ย. 61
28 ก.ย. 61
29 ก.ย.61

-ห้ องประชุมคิวชู

-ห้ องประชุมคิวชู
(นักเรียน ม.1 เรียนปรับ
พืน้ ฐาน
วันที่ 23 เม.ย.-4 พ.ค.61)

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561
One day Trip

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/ 2561
นักเรียนนาเสนอโครงงาน PBL
ปิ ดภาคเรียนที่ 1 / 2561

ศึกษาแหล่ งเรียนรู้

