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เข้ ารับตาแหน่งผู้อานวยการท่านใหม่

กรรมการท่านใหม่ คือ คุณ KOSHINO MITSUHIRO
อาจารย์ KIN BIREI จะยังคงดารงตาแหน่งผู้อานวยการกิตติมศักดิ์ และ
เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการต่อไป
ท่านผู้อานวยการใหม่ คุณ KOSHINO นัน้ ได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกกับ
โรงเรียน JET ในฐานะคณะกรรมการตังแต่
้ ปี 2000 ท่านเป็ นประธานบริษัท
KOSHINO Corporation ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีประวัติยาวนานในอาเภอ
KITA มากว่า 100 ปี รวมถึงเป็ นประธานสภาการค้ าเมืองโตเกียวในเขตเหนือ
อีกด้ วย
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ผู้สอบผ่านมหาวิทยาลัยประจาปี
มหาวิทยาลัยรัฐ,

คุณ KIN BIREI ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้อานวยการกิตติมศกดิ์
ในวันที่ 1 เมษายน 2014 ได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ อานวยการท่านใหม่ขึ ้นแทน
อาจารย์ KIN BIREI ที่ทาหน้ าทีใ่ นตาแหน่งมากว่า 11 ปี เนื่องจากอายุครบ
80 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
โดยอาจารย์ KIN BIREI ได้ มอบหมายตาแหน่งใหม่ให้ กบั ท่านประธาน

7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo

2013 ทังสิ
้ ้น 69 คน

KEIO, WASEDA

ผู้สอบผ่านเข้ าสถาบันการศึกษาประจาปี 2013 ได้ แก่ ผู้เข้ ามหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี 34 คน ระดับปริญญาโท 12 คน โรงเรียนเฉพาะทางสาย
อาชีพ 23 คน รวมทังสิ
้ ้น 69 คน
โดยในผู้ที่สอบผ่านมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี 34 คนนัน้ มีผ้ สู อบเข้ า
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 3 คน มหาวิทยาลัย WASEDA 3 คน มหาวิทยาลัย
KEIO 2 คน และ มหาวิทยาลัย DOSHISHA 1 คน
สาหรับผู้สอบผ่านระดับปริญญาโทใน 12 คน มีผ้ สู อบเข้ า มหาวิทยาลัย
RIKKYO 3 คน มหาวิทยาลัย WASEDA 3 คน มหาวิทยาลัย
KEIO 1 คน และ มหาวิทยาลัย RITSUMEIKAN 2 คน

ผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนุ่ JLPT

คุณ Aika สอบผ่านระดับ N1 ด้ วยคะแนนเต็ม
เป็ นคนที่ 4 ที่ได้ คะแนนเต็มตังแต่
้ มีการสอบปี ตังแต่
้ ปี 2010
3 อันดับที่ดีที่สดุ ในโรงเรี ยนระดับ N1 (เต็ม 180 คะแนน)
อันดับ

ห้ องเรี ยน

ชื่อ

ประเทศ

คะแนนรวม

1
2
3

A
A
A

Aika Pun Ai Wa

มาเลเซีย
ไต้ หวัน
มาเลเซีย

180
148
139

Cheng Chao Yuan
Natasha Iman

3 อันดับที่ดีที่สดุ ในโรงเรี ยนระดับ N2 (เต็ม 180 คะแนน)

การจับมือกันของผู้อานวยการท่านใหม่ คุณ KOSHINO (ซ้ ายมือ) และ
ผู้อานวยการกิติมศักดิ์ คุณ KIN BIREI ในงานปฐมนิเทศน์

งานปฐมนิเทศน์นกั เรี ยนใหม่ 80 คน
เปิ ดเทอมใหม่พร้ อมกัน 124 คน
นักเรียนใหม่ 80 คน พร้ อมกับนักเรียนเก่า รวมแล้ ว 124 คน ได้ เปิ ดเทอม
แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษายน 2014 รวมทังสิ
้ ้น 8 ห้ องเรียน (รวมห้ องสาหรับ
ศึกษาต่อ 2 ห้ องเรียน)
มีนกั เรียนจากประเทศต่างๆ เช่นไต้ หวัน, ฮ่องกง, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย,
เกาหลี, อเมริกา และประเทศไทย เป็ นต้ น

อันดับ

ห้ องเรี ยน

ชื่อ

ประเทศ

คะแนนรวม

1
2
3

E
E
B

Liao Te An

ไต้ หวัน
ไต้ หวัน
มาเก๊ า

168
157
151

Shih Wen Chun
Sou Kun Hang

ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บ N1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2013 มี
ผู้สอบผ่านทังสิ
้ ้น 12 คน จากผู้เข้ าสอบ 29 คน
คุณ Aika (ชาวมาเลเซีย) ซึง่ เข้ าเรี ยนเมื่อเดือนเมษายนปี ที่แล้ ว ได้ สอบ
ผ่านระดับ N1 และ เป็ นคนที่ 4 ของโรงเรียน ที่สามารถทาคะแนนเต็ม
หลังจากที่มีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปนตั
ุ่ งแต่
้ ปี 2010 เป็ นต้ นมา
ระดับ N2 มีผ้ สู อบผ่านทังสิ
้ ้น 22 คน จากผู้เข้ าสอบ 33 คน โดยผู้ได้
คะแนนสูงสุดในการสอบครัง้ นี ้ คือคุณ Liao Te An (ชาวไต้ หวัน) โดยได้
คะแนน 168 คะแนน คุณ Liao เพิ่งเข้ าเรียนในระดับต้ นเมื่อเดือนเมษายน ปี
ที่แล้ ว ใช้ เวลาเพียงครึ่งปี เท่านันก็
้ สามารถทาคะแนนได้ ดีเยี่ยมเช่นนี ้

