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¨Ò¡ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 
 

วารสารเขมะสิริฯ สัมพันธขอตอนรับเปดเทอม 
ดวยเรื่องดีๆ ที่นาภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 6 ทั้งสามแผนการเรียน แผนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร แผนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร และ
แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุน 
สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยไดรอยเปอรเซ็นต  
ทานเจาของโรงเรียนอาจารยเปรมอนงค รัตนะสาขา 
อาจารยจงศรีสมร รุจิเทศ อาจารยเผาเกษม  
คงจำเนียร และอาจารยศุภโยค คงจำเนียร ไดเลี้ยง
ขอบคุณครู-อาจารยและแสดงความยินดีกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งหมด เมื่อ 23 พฤษภาคม 
2551 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร 
 
นอกจากนี้ นักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยในคณะตาง ๆ ดวยคะแนนสูงตามเกณฑ 
ที่โรงเรียนกำหนดยังไดรับแผนทองผดุงเกียรติ ซึ่งมอบใหในวันไหวครูประจำป  
12 มิถุนายน 2551 
 
ทีนี้ก็ถึงเรื่องของนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กำลังศึกษา
อยูในขณะนี้นักเรียนจะวางแผนการเรียนอยางไรจึงจะประสบความสำเร็จเหมือนอยาง
พี่ ๆ และนักเรียนพรอมแลวหรือยังที่จะทำสิ่งดีๆ ใหกับตัวเอง หวังวาทุกคนคงจะ
ตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพื่อไปสูจุดมุงหมายดังที่ตองการและนำความภาคภูมิใจมาสู
ตนเองและครอบครัว 
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¨Ò¡ã¨¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

ตั้งแตจำความได ผมไดเติบโตอยูทามกลางบรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งทานผูใหกำเนิด
โรงเรียน คือ หมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี และหมอมเจาหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี 
ทั้งสองพระองคไดกลานำความคิดริเริ่มกระทำสิ่งใหม ๆ เชน การเตนรำ, การละคร 
มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก, หองทดลองวิทยาศาสตร, ฟสิกส 
เปนตน บรรจุไวในการเรียนการสอน ซึ่งสมัยนั้นยากที่จะมีใครทำได ตอมาเมื่อทั้ง
สองพระองคไดสิ้นชีพิตักษัยแลว คุณพอ และคุณแม (คุณพอสมบัติ และหมอมราช-
วงศทอรศรี คงจำเนียร) ไดรับการสืบทอด รับชวงตอมา และทำใหโรงเรียนมีชื่อเสียง
โดงดังตราบจนทุกวันนี้  

มาในยุคสมัยที่ผมและนอง ๆ เขาบริหารงานเปนรุนที่สาม แรงบันดาลใจของผมอยูที่ 
หนังสือเลมหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพอ พุทธทาสภิกขุ ชื่อวา “เด็ก ๆ จะเปนผู 
สรางโลกในอนาคต” เนื้อหาในเลมมีอยูวา เด็ก ๆ เปนผูสรางโลกในอนาคต อยางไรจะ
เปนผูสรางโลกแหงสันติสุข หรือสรางโลกแหงความพินาศบรรลัย ก็ขึ้นอยูกับผูใหญได 
สรางไดสอนเด็ก ๆ ของเราอยางไร ถาอยากใหเขาสรางโลกซึ่งเต็มไปดวยการทำลาย
ลาง เบียดเบียน ฆาฟนกัน จงสอนเขาเชนนั้นไมชาไมนาน เขาจะไปสรางโลกเชนนั้น 
แลวอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกของเราถาตองการใหเขาสรางโลกแหงสันติสุข รมเย็น มีแต
ความดีงาม ก็จงสอนพวกเขาใหเปนเชนนั้นได ขึ้นอยูกับผูใหญที่จะเปนตัวกำกับ 
ทิศทาง และแนะแนวทางอันดีงามใหแกเด็ก ๆ เชนเดียวกับโรงเรียนของเรา เราจะตอง 
สรางโรงเรียนของเราใหเปนแหลงผลิตพลเมืองของชาติที่มีทั้งความรู และคุณธรรม มี 
คุณภาพและพลังในการที่เขาทั้งหลายจะสรางโลกใหเกิดสันติสุขในอนาคตอยางถาวร

เปรียบเสมือนชาวนาชาวสวนที่บมเพาะเมล็ดพันธุ สรรหา 
พันธุดี ๆ เพื่อใหไดผลผลิตที่เต็มเปยม เปนที่

ตองการของตลาด 

การทำงานกับเด็ก ๆ ทำใหผมมีพลังขับเคลื่อน 
ใหเดินหนาตอไป พลังของพวกเขาชวยเราให 
ตื่นตัว และพัฒนาตัวเราไปเรื่อย ๆ สวนหนึ่ง

อาจเปนเพราะเราอยากเห็นวาในอนาคต เด็ก ๆ 
เหลานี้กาวหนาพัฒนาไปอยางไร หากพวกเขา 

ประสบความสำเร็จในชีวิต เราก็พลอยมี
ความสุขไปกับเขาดวย 

ในที่สุดของชีวิต ก็ไมมีอะไรอีกแลว
ที่เราตองการนอกจาก “ความสุข” 

 

นายเผาเกษม คงจำเนียร 
ผูชวยผูจัดการ 
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โรงเรียนมีโครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 นักเรียน
ชั้น ป.4-ม.6 มีสิทธิ์ลงคะแนน 

ª√–∏“ππ—°‡√’¬π คือ 
นางสาวศุภนุช สิริกานตวงศมาศ ม.610 

√Õßª√–∏“π§π∑’Ë 1 คือ 
นางสาวพราวพิสุทธิ์ แสงอุทัย ม.621 

√Õßª√–∏“π§π∑’Ë 2 คือ 
เด็กหญิงสิรินรัตน สิริกานตวงศมาศ ป.6/1 

√Õßª√–∏“π§π∑’Ë 3 คือ 
เด็กหญิงจุฑามาศ วัฒนชัยพนา ป.6/2 
 

·π–π”ª√–∏“ππ—°‡√’¬π 

§≥–°√√¡°“√π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ 2551 
1. นางสาวอนุธิดา ธรรมนิรันดร ชั้น ม.6 

2. นางสาวเพชรรัตน สุวิชานนท ชั้น ม.5 

3. นางสาวพัทธวิรา พัฒนพงศ ชั้น ม.4 

4. เด็กหญิงมนันชยา ตีรเลิศพานิช ชั้น ม.3 

5. เด็กหญิงฐิติทรัพย ศรีวโล ชั้น ม.2 

6. เด็กหญิงสุภานันท เตียวมณี ชั้น ม.1 

7. เด็กหญิงพิชชา ลี้สมประสงค ชั้น ป.6 

8. เด็กหญิงธนภรณ วรรณชื่น ชั้น ป.5 

9. เด็กหญิงเขมะ เชิดเกียรติกุล ชั้น ป.4 

โรงเรียนมีโครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งประธาน

2551 นักเรียน

610

.6/1

6/2
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จากปการศึกษา 2550 ไดแบงการดำเนิน
งานออกเปน 5 ฝาย ไดแก  

ΩÉ“¬«‘™“°“√  
ผศ.ดร. ประเสริฐไชย สุขสอาด ประธาน 

ΩÉ“¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 
คุณจุมพล สิงหพงษ ประธาน 

ΩÉ“¬°‘®°√√¡/°’Ã“ 
คุณพัสกร ปงพงศากุล ประธาน 

ΩÉ“¬∑”‡π’¬∫/‡«Á∫‰´µå  
คุณนิวัตร เรืองพยุงศักดิ์ ประธาน 

ΩÉ“¬°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß 
ºŸâª°§√Õß §√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π  
คุณมงคล เบาทอง ประธาน 

ในปการศึกษา 2551 ทั้ง 5 ฝายมีการ
ประชุมหาแนวทางเพื่อพัฒนาโรงเรียนซึ่ง
จะนำขอสรุปจากที่ประชุมเสนอตอทาน
เจาของโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบและ
จะไดดำเนินงานตอไป 

§≥–°√√¡°“√ 
‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß 
ªï°“√»÷°…“ 2551 
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อาคารทอรศรีไดเปดใชเมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม ปการศึกษา 2551 แตยังไม 
ไดมีพิธีเปดอยางเปนทางการ จากการพูดคุย
กับนักเรียน ผูปกครอง ครู ที่มาใชบริการที่
อาคารทอรศรี ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกัน
วา ชอบความทันสมัย ความเปนสัดสวน 
ความสะอาด เหมาะที่จะใชเปนสถานที่ติดตอ
งาน เพราะไดรับความสะดวกสบาย มี 
เจาหนาที่ ครู-อาจารยคอยใหคำแนะนำ
ตลอดเวลา ครูทุกทานเปนกันเอง พูดจา
ไพเราะ สุภาพ  

™—Èπ 1  ÀâÕßºŸâ∫√‘À“√ ΩÉ“¬∏ÿ√°“√  
 ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å  
 ß“π°“√‡ß‘π ß“πæ¬“∫“≈  
 ß“π “√ π‡∑»  
 ·≈–ÀâÕßª√–™ÿ¡ 

™—Èπ 2  ÀâÕßºŸâÕ”π«¬°“√  
 ÀâÕß‡√’¬π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å  
 ™—Èπ ª.1 › ™—Èπ ¡.6  
 ÀâÕßæ—°§√Ÿ§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 

™—Èπ 3  ÀâÕß —¡¡π“ 

Õ“§“√∑Õ√å»√’ 
ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 
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ÃÒÂ§Ò¹¾ÔàÈÉ 

อาคารโภชนาการ เปนอาคาร 3 ชั้น  
สรางขึ้นใหมแทนโรงครัวหลังเดิมที่ใชการ 
มานานแลว 

™—Èπ 1 „™â‡ªìπ∑’Ëª√–°Õ∫Õ“À“√„Àâ°—∫π—°‡√’¬π 

™—Èπ 2 ·≈–™—Èπ 3 „™â‡°Á∫«— ¥ÿ-§√ÿ¿—≥±å 

Õ“§“√‚¿™π“°“√ √“¬ß“πº≈°“√®—¥Õ—π¥—∫ ∂“π»÷°…“∑’Ë ‰¥â§–·ππ    O-NET √«¡ 5 «‘™“ 3 ªï (ªï°“√»÷°…“ 2548-2550) 

Õ—π¥—∫∑’Ë √À— ‚√ß‡√’¬π ™◊ËÕ‚√ß‡√’¬π ®—ßÀ«—¥ ®”π«ππ—°‡√’¬π √âÕ¬≈– 
    ‡©≈’Ë¬ 3 ªï ‡©≈’Ë¬√«¡ 5 «‘™“ 3 ªï 

1 1573072001 มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม 247 75.40 

2 1000100701 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1711 71.01 

3 1473011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย นครปฐม 83 63.67 
  ราชภัฏนครปฐม 

4 1110100111 มาแตรเดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 193 61.82 

5 1414011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 79 61.28 
  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6 1450011101 โรงเรียนสาธิต เชียงใหม 198 61.26 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7 1410071103 โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 222 61.10 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 1004920104 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 180 61.03 

9 1410071102 โรงเรียนสาธิต ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 219 60.48 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 1192100004 บูรณะรำลึก ตรัง 176 58.92 

11 1150100024 ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 350 58.37 

12 1110111130 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 200 58.19 

13 1190100074 ธิดานุเคราะห สงขลา 109 58.16 

14 1110100059 เซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร 398 58.06 

15 1110100007 ราชินี กรุงเทพมหานคร 231 57.70 

16 1473011102 โรงเรียนสาธิต  นครปฐม 84 57.36 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 1110100406 เขมะสิริอนุสสรณ กรุงเทพมหานคร 177 56.88 

18 1494011101 โรงเรียนสาธิต ปตตานี 161 56.69 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

19 1410391102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 259 56.46 
  ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  (ฝายมัธยม)  

20 10000100102 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 633 56.20 

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไดเปนลำดับที่ 17 



9ฉบับที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 

àÃ×èÔÍ§à´‹¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 

√“¬ß“πº≈°“√®—¥Õ—π¥—∫ ∂“π»÷°…“∑’Ë ‰¥â§–·ππ    O-NET √«¡ 5 «‘™“ 3 ªï (ªï°“√»÷°…“ 2548-2550) 

Õ—π¥—∫∑’Ë √À— ‚√ß‡√’¬π ™◊ËÕ‚√ß‡√’¬π ®—ßÀ«—¥ ®”π«ππ—°‡√’¬π √âÕ¬≈– 
    ‡©≈’Ë¬ 3 ªï ‡©≈’Ë¬√«¡ 5 «‘™“ 3 ªï 

1 1573072001 มหิดลวิทยานุสรณ นครปฐม 247 75.40 

2 1000100701 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 1711 71.01 

3 1473011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย นครปฐม 83 63.67 
  ราชภัฏนครปฐม 

4 1110100111 มาแตรเดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 193 61.82 

5 1414011201 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 79 61.28 
  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6 1450011101 โรงเรียนสาธิต เชียงใหม 198 61.26 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7 1410071103 โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 222 61.10 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 1004920104 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง 180 61.03 

9 1410071102 โรงเรียนสาธิต ฝายมัธยม กรุงเทพมหานคร 219 60.48 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 1192100004 บูรณะรำลึก ตรัง 176 58.92 

11 1150100024 ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม 350 58.37 

12 1110111130 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 200 58.19 

13 1190100074 ธิดานุเคราะห สงขลา 109 58.16 

14 1110100059 เซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร 398 58.06 

15 1110100007 ราชินี กรุงเทพมหานคร 231 57.70 

16 1473011102 โรงเรียนสาธิต  นครปฐม 84 57.36 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 1110100406 เขมะสิริอนุสสรณ กรุงเทพมหานคร 177 56.88 

18 1494011101 โรงเรียนสาธิต ปตตานี 161 56.69 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

19 1410391102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 259 56.46 
  ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  (ฝายมัธยม)  

20 10000100102 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 633 56.20 
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10 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 

àÃ×èÔÍ§à´‹¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 
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¨Ðà»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ 
ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹µ‹Íä»” 

“Ë¹ÙÃÙŒÊÖ¡´Õ ã¨·Õè ä´ŒÃÑº 
·Ø¹àÃÕÂ¹¹ÑºÇ‹Òà»š¹ 
à¡ÕÂÃµÔá¡‹µÑÇË¹Ù áÅÐ
·ÓãËŒ¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹ 
ÀÒ¤ÀÙÁÔ ã¨ ·Ø¹·ÕèË¹Ùä´Œ
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§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßπ—°‡√’¬π 
∑’Ë ‰¥â√—∫∑ÿπ‡√’¬π 

√“¬™◊ËÕπ—°‡√’¬π∑’Ë ‰¥â√—∫·ºàπ∑Õßº¥ÿß‡°’¬√µ‘ ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2551 
1. นางสาวสิริมา ภูวนกุลชัย คณะแพทยศาสตร (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. นางสาวสุมนา ศรีสูงเนิน คณะแพทยศาสตร (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. นางสาววรญา เนิดนอย คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
4. นางสาวมนัสนันท บูรณโชคไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. นางสาวปรียาภรณ ผนวกสุข คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. นางสาวกัญญาภัค ไมพุม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. นางสาวจุฑารัตน ฉันทเรืองวณิชย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. นางสาวปาจรีย เติมรุงเรืองเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
9. นางสาววราพร ชินกวิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10. นางสาวสริน กิตติคง คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
11. นางสาวนพวรรณ นาคะเลิศกวี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
12. นางสาวพิมพลดา ตายสกุลทิพย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
13. นางสาวนริสา สุพรรณพงศ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
14. นางสาวอสมาภรณ ชูผกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
15. นางสาวนพวรรณ จึงธีรพานิช คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
16. นางสาววินิตา พัววรานุเคราะห คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
17. นางสาวพิมพิดา กรประเสริฐ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
18. นางสาวณิชาภัทร กุลประเสริฐ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
19. นางสาวปรียาภา เชื่อมบุญ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
20. นางสาวเกศราภรณ ศิริรัตน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
21. นางสาวญาณิศา ชันแสง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
22. นางสาวจิรนันท หิรัญวิภาส คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
23. นางสาวสุดาภรณ กรรณเลขา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
24. นางสาวณิชนันท จิระธนานันต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
25. นางสาวณัฐกานต กันฉาย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
26. นางสาวณัฐชานันท กลาหาญ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
27. นางสาวศุภานัน ตันติวิท คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
28. นางสาวกษมน วิเศษอนุพงศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
29. นางสาวมินตา อิ่มแดง คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
30. นางสาวณัฐธิดา โลเกศกระวี คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
31. นางสาวกุศลิน ลออวรรณากร คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

º≈°“√ Õ∫‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫ 

Õÿ¥¡»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞  

¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6  

‚√ß‡√’¬π‡¢¡– ‘√‘Õπÿ  √≥å  

ªï°“√»÷°…“ 2550 



11ฉบับที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 

à¤Åç´ (äÁ‹) ÅÑºã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹  
¹Ò§ÊÒÇà·¾âÊ¸Ã ÍÑÈÇ¸ÕÃÐà¡ÕÂÃµÔì 
Á.630 ½Ò¡ºÍ¡Ç‹Ò “à¾ÕÂ§á¤‹àÃÒÁÕ
¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ÁÕÇÔ¹ÑÂ
ã¹µ¹àÍ§ áÅÐÃÙŒ¨Ñ¡áº‹§àÇÅÒ ¡ç¨Ð
ÊÒÁÒÃ¶·ÓãËŒ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹´Õ¢Öé¹ä´Œ  
ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé äÁ‹ ãª‹à¤Åç´ÅÑºáµ‹à»š¹ 
ÊÔè§·Õè ã¤Ã æ ¡ç·Óä´Œ µÑé§ã¨àÃÕÂ¹ã¹ 
ªÑèÇâÁ§àÃÕÂ¹ ËÁÑè¹·º·Ç¹º·àÃÕÂ¹ 
ÍÂÙ‹àÊÁÍ” 
 

π—°‡√’¬π‰¥â√—∫∑ÿπ‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ 2551 
1. น.ส.พรชนิตว ธรรมรมดี สอบไดคะแนนเฉลี่ย 3.97 ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

2. น.ส.อนุธิดา ธรรมนิรันดร สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร 
(พื้นฐาน) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ไดทุน
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

3. น.ส.เทพโสธร อัศวธีระเกียรติ์ สอบไดคะแนนเฉลี่ย 
3.90 ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ไดทุนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที ่6 

4. น.ส.ณัฐรัตน แชมปรีดา สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 
และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (เพิ่ม
เติม) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ไดทุน
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 

5. น.ส.ชาลินี สิริชาญชัยกุล สอบไดคะแนนเฉลี่ย 3.83 
และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาญี่ปุน) ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ไดทุนเรียนในชั้น 
มัธยมศึกษาปที ่5 

6. น.ส.วรัญญา โยคะยุทธ สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 
และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (พื้น
ฐาน) ศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ไดทุนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที ่5 

7. น.ส.นฤพร กัลยาณลาภ สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป
ที ่4 

8. น.ส.พัทธวิรา พัฒนพงศ สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

9. น.ส.ปวีณนุช ศิวกาญจน สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

10. ด.ญ.จิราภรณ คงจันทร สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีในชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 

11. ด.ญ.ปยทิพย สิริวิชัย สอบไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

12. ด.ญ.ชนกนาถ หวังมหาพร สอบไดคะแนนรอยละ 91.12 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที ่6 ไดทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

13. ด.ญ.กัณณวีร ประวัติ สอบไดคะแนนรอยละ 92.80 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ ภาษาตางประเทศ (เพิ่มเติม) ในชั้นประถมศึกษาปที ่5 ไดทุนเรียนในชั้น 
ประถมศึกษาปที ่6 

14. ด.ญ.กิตติ์รวี พิศาลวรวัฒน สอบไดคะแนนรอยละ 96.00 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาตางประเทศ 
คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ภาษาตางประเทศ (เพิ่มเติม) ในชั้นประถมศึกษาปที ่4 ไดทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปที ่5 

15. ด.ญ.ธนัชชา บำรุงสุข สอบไดคะแนนรอยละ 91.00 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร สังคม- 
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปที ่3 ไดทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปที ่4 

16. ด.ญ.อธิชา ชนประทาน สอบไดคะแนนรอยละ 94.62 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิต-
ศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ ในชั้น
ประถมศึกษาปที ่2 ไดทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปที ่3 

17. ด.ญ.สิริวิมล สุขสมัย สอบไดคะแนนรอยละ 93.50 และยอดเยี่ยมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปที ่1 ไดทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปที ่2 
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àÃ×èÔÍ§à´‹¹ÇÔªÒ¡ÒÃ º ≈ ° “ √ ‡ ‡ ¢à ß ¢— π 

1.

2.

3.

4.

5.

11.

·¢àß¢—πµÕ∫ªí≠À“«‘™“ —ß§¡ 19 สิงหาคม 2551 ที่โรงเรียน 
สุวรรณารามวิทยาคม 

1. เด็กหญิงวริษฐา ตันตราทร และเด็กหญิงชนกนาถ  
หวังมหาพร ชั้น ม.1/1 ไดรับรางวัลที่ 2 

2. นางสาวณัฐรัตน แชมปรีดา และนางสาวชัญญานุช  
ราชมณี ชั้น ม.510 ไดรับรางวัลที่ 3  

3. เด็กหญิงเบญสิตา แสงสวาง และเด็กหญิงพาขวัญ  
อังคะสุรพันธ ชั้น ม.3/3 ไดรับรางวัลที่ 3 

4. เด็กหญิงอภิญญา หัตถกิจพาณิชกุล ชั้น ม.2/2 และ 
เด็กหญิงปยทิพย สิริวิชัย ชั้น ม.2/1 ไดรับรางวัลที่ 3 

·¢àß¢—πµÕ∫ªí≠À“∏√√¡– 19 สิงหาคม 2551 ที่โรงเรียน 
สุวรรณารามวิทยาคม 

5. เด็กหญิงวิภาวานี โรจนวรฤทธิ์ และเด็กหญิงสิรินรัตน  
สิริกานตวงศมาศ ชั้น ม.1/6 ไดรับรางวัลที่ 3 
เด็กหญิงเมธาวี หาญณรงค และเด็กหญิงลัทธพรรณ  
ญาณธรรม ชั้น ม.2/5 ไดรับรางวัลที่ 2 

เด็กหญิงเทพโสภา อัศวธีระเกียรติ ์ชั้น ม.3/3 และเด็กหญิง
ศศิกานต แยมยิ้ม ชั้น ม.3/6 ไดรับรางวัลที่ 3 
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·¢àß¢—π«à“¬πÈ” ชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ 23-24 สิงหาคม 2551 ที่สระวายน้ำกองทัพอากาศโรจนนิล 

7. เด็กหญิงกัญญพัชร พอดี ชั้น ป.2/2 ไดรับเหรียญทองจากการวายทากบ 50 เมตร 

8. นางสาวชนกนันท สีตบุตร ชั้น ม.622 ไดรับเหรียญทองจากการวายทาฟรีสไตล 100 เมตร และเหรียญ
ทองแดงจากการวายทาฟรีสไตล 50 เมตร 

9. เด็กหญิงศุภาพิชญ สุทธิเจต ชั้น ป.5/1 ไดรับเหรียญทองแดงจากการวายทากรรเชียงและทาฟรีสไตล  
50 เมตร 

10. เด็กหญิงจิตติน สิงหฤกษ ชั้น ป.6/3 เด็กหญิงศุภาพิชญ สุทธิเจต ชั้น ป.5/1 เด็กหญิงกรกานต  
ปงพงศากุล ชั้น ป.6/1 และเด็กหญิงศิโรรัตน ประเสริฐสมสกุล ชั้น ป.6/4 ไดรับเหรียญทองจากการวายทา
ผลัดฟรีสไตลและทาผลัดผสม 4x50 เมตร 

·¢àß¢—π∑—°…–∑“ß§≥‘µ»“ µ√å  
21 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียน
ทวีธาภิเษก  

11. เด็กหญิงเบญสิตา แสงสวาง  
ชั้น ม.3/3 และเด็กหญิงรชยา  
เลิศอานนทตระกูล ชั้น ม.3/6‰ ได
รับรางวัลเหรียญเงิน 

12. นางสาวรัสชญา กำเนิดบุญ และ
นางสาวถาวรีย สิรีพิพัฒน ชั้น 
ม.610 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

 

6.

7. 8. 9.

10.

11. 12.

§«“¡ª√–æƒµ‘¥’ 
6. นางสาวภาวินันท เดโชภพ‰ 
ชั้น ม.510 และนางสาว
มัณฑนา แซเจีย ชั้น ม.430 
รับเกียรติบัตรความประพฤติดี
ของพุทธสมาคมแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
จาก ฯพณฯ ธานินทร  
กรัยวิเชียร องคมนตรี 
20 พฤษภาคม 2551 
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ç°‘®°√√¡‚√ß‡√’¬π 
Õπÿ√—°…åæ≈—ßß“π —≠®√ : 
E-mind School Road 
Showé ในโครงการสถาน 
ศึกษาดีเดนดานพลังงาน  
22 สิงหาคม 2551 

 

æ‘∏’ª√–°“»µπ‡ªìπæÿ∑∏¡“¡‘°“ 
ของนักเรียนชั้น ม.1  
29 กรกฎาคม 2551 

¡“°‘ ‚§´“°–  
นักเรียนแลกเปลี่ยน 
จากประเทศญี่ปุน  
ปการศึกษา 2551 

ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π ‡ ¢ ¡ –  ‘ √‘ œ 

æ‘∏’∂«“¬æ√–æ√ ¡‡¥Á®œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂  
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551 

°‘®°√√¡‡∑‘¥æ√–§ÿ≥·¡à เนื่องในวันแมแหงชาติ 7-8 สิงหาคม 2551 
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 «¥¡πµå‡¬Áπ·≈–∑”∫ÿ≠‡√◊ÕππÕπกอนพิธีไหวครูประจำป 12 มิถุนายน 2551 

ºŸâ·∑π¡Ÿ≈π‘∏‘»ÿ¿π‘¡‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  
มอบโลเกียรติคุณใหแกโรงเรียนเขมะสิริ-
อนุสสรณ ที่เปนสถานศึกษาตัวอยางในการ
พัฒนาดานจริยธรรมดวยการแบงปนชวยเหลือ
เด็กยากไรในสังคม โดยมีอาจารยกัลยาณี 
จักษุรักษ ผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูรับมอบ 

°“√‰À«â§√Ÿ เปนประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง
ปจจุบันของคนในสังคมไทย เปนการสรางสมาธิให
แนวแน ทำจิตใจใหสงบ ชี้ใหเห็นการเปนผูรูคุณของ
คนไทยอันเปนเอกลักษณที่ดีงาม ในอดีตผูเลาเรียน
ตองไปอยูปรนนิบัติอาจารยเพื่อแลกกับวิชา แต
ปจจุบันเปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางครู
กับศิษย และเพื่อใหครูตระหนักในความสำคัญของ
อาชีพตน ศิษยตระหนักในบทบาท และความสำคัญ
ของครู เปนการปลูกฝงจิตวิญญาณเรื่องความกตัญู
ไดอยางดียิ่ง 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไดจัดใหมีการไหวครูขึ้น
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 โดยมีทั้งพิธีพุทธ พิธี
พราหมณ และกิจกรรมประกวดการจัดพานไหวครู 
วาดภาพ แตงคำประพันธ เรียงความภาษาอังกฤษใน
หัวขอเกี่ยวกับวันไหวครู สำหรับประธานในพิธีไหว
ครูปนี้ คือ คุณหญิงวัลลีย วีระปรีย 

«—π∑Õ√å»√’ พิธีทำบุญเนื่องในวันคลายวันถึงแก
อนิจกรรม ม.ร.ว. ทอรศรี เกษมศรี คงจำเนียร  
อดีตผูรับใบอนุญาต 
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ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π µà “ ß ∂‘Ë π 

1. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไดรับพระบรม-
ราชานุญาตใหเปนเจาภาพในการบำเพ็ญกุศล
ถวายพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น.  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

1.

2.

3.
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2. นักเรียนชั้น ป.6 เขาคายพุทธบุตร 25-27 
มิถุนายน 2551 ที่วัดปญญานันทาราม 

2. นักเรียนชั้น ม.6 เขาคายพุทธบุตร 28-30 
พฤษภาคม 2551 ที่วัดปญญานันทาราม 

3. คายพัฒนาหองสมุดและคายรักการอาน 23-26 
เมษายน 2551 ณ โรงเรียนบานหนองขาม ตำบล
ปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด โดยครูอาสาและ 
บรรณารักษอาสาของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ 

4. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 
2551 ที่สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี 

5. แหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ำฝนวันเขา
พรรษา 15 กรกฎาคม 2551 ที่วัดภคินีนาถ 

6. เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 14 กรกฎาคม 2551 
ที่วัดภคินีนาถ 

7. เขารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดแฟนตา 
ยุวทูตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 7-8 มิถุนายน 
2551 ที่เดอะมอลลงามวงศวาน 

4.

5.

6.

7.



18 วารสาร เขมะสิริฯ สัมพันธ 

ÁÍ§¼‹Ò¹àÅ¹Ê�  ∑à Õ ß ‰ ª „ π µà “ ß ‡ ‡ ¥ π 

‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π«—≤π∏√√¡ ระหวาง  
Kyogo-Ken Harima High School และโรงเรียน 
เขมะสิริอนุสสรณ 22 กรกฎาคม 2551 



19ฉบับที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณรวมกับโรงเรียนสอนภาษามุซาชิอุราวา  
จัดÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π¿“…“≠’ËªÿÉπ ระยะสั้น 29 มีนาคม - 27 เมษายน 
2551 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

ฉบับที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551

นักเรียนที่กลับจากการเขารวม 
‚§√ß°“√ AFS, YFU, YES ·≈– ICE  
ปการศึกษา 2551 
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àÅÕÂºÃÑéÇ»ÃÐ¨Ó  

«‘∂’π—°‡√’¬πª√–®” 
นักเรียนประจำใชชีวิตไมผิดแผกไปจากนักเรียนไปกลับ 05.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจ
สวนตัว 07.00 น. รับประทานอาหารเชาพรอมกัน ไปเรียนหนังสือ หลังเลิกเรียน ทำ
ภารกิจสวนตัว 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นพรอมกันหลังจากนั้นนักเรียน
ประถมเรียนเสริม นักเรียนมัธยมเรียนตามกลุมที่เลือก เและนักเรียนมัธยมปลายบาง
คนออกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนอกโรงเรียน 19.00 น. สวดมนตที่สนามบาสเกตบอล 
เวนวันอังคารและวันพฤหัสบดี 19.00-20.00 น. จะเขาหอประชุมเพื่อสวดมนต อบรม
มารยาท และจริยธรรม หลังจากทำกิจกรรมรวมกันแลวนักเรียนจะมีเวลาสวนตัว
เพื่อทำการบาน ทบทวนบทเรียน ดูโทรทัศน อานหนังสือในหองสมุด และเลน
คอมพิวเตอร 

„π¢≥–∑’Ë ‡∑§‚π‚≈¬’°â“«Àπâ“‰ªÕ¬à“ß‰¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß §«“¡≈È” ¡—¬‡¢â“¡“‡ª≈’Ë¬π«‘∂’™’«‘µ¢Õß§π‡√“®π·∑∫‰¡à√Ÿâµ—« ·µà

‚≈°¢Õßπ—°‡√’¬πª√–®”‚√ß‡√’¬π‡¢¡– ‘√‘œ ¬—ßÕ∫Õ«≈‰ª¥â«¬§«“¡√—° §«“¡Õ∫Õÿàπ §«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√ ®“°

∫√√¥“§√Ÿª√–®”∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë ‰¥â‡Õ“„®„ à¥Ÿ·≈π—°‡√’¬π∑’Ë ‡¢â“¡“æ—°æ‘ßª√–¥ÿ®≈Ÿ°À≈“π¢Õßµ—«‡Õß 
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·π–π”§√ŸºŸâ¥Ÿ·≈ 

ครูกิ่งกาญจน หรืออีกนัยหนึ่งพี่กิ่งของ
นองๆ ครูกิ่งของเด็กๆ ไดกลาวถึง
ความรูสึกที่ไดมีโอกาสตอนรับนักเรียน
ประจำทั้งเกาและใหมเขาสูรั้วประจำ 
โดยมีครูประจำทุกคนใหการดูแล 
เอาใจใสนักเรียนทุกเรื่อง ตลอดจนให
ความรัก ความเมตตา ความอบอุน
อยางเทาเทียมกัน เพราะเขาใจความ
รูสึกของนักเรียนที่จากบานมาไกล 
และครูกิ่งกาญจนยังไดเลาถึงวิธีคลาย
ความเหงาดวยการจัดกิจกรรมยามวาง 
เชน สงเสริมความรู ทักษะครอบครัว 
กีฬา ดนตรี ศิลปะ ศาสนา ตลอดจน
พาไปทัศนศึกษาตามสถานที่ตาง ๆ 
ทั้งนี้เพื่อเปนการบรรเทาความคิดถึง
บาน ครูคิดวา “นักเรียนโชคดีแลวที่ได
มาอยูในบานหลังนี้” 
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ชลรัศมี งาทวีสุข (ทิพย) หรือเพื่อน ๆ 
เรียกกันวา หมี ผูประกาศขาวคนเกงของ
สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ได
กลาวถึง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ไว
อยางนาสนใจ วันนี้โรงเรียนมีโอกาส
ตอนรับพี่ทิพยในฐานะวิทยากรรับเชิญมา
บรรยายเหตุการณปจจุบันใหแกนักเรียน
ชั้น ม.6 ฟง เมื่อ 27 มิถุนายน 2551 เรา
มาทำความรูจักพี่ทิพยกันเถอะ 

พี่ทิพยเขาเรียนที่โรงเรียนเขมะสิริ
อนุสสรณตั้งแต ป.1 จนกระทั่งจบ ม.3 
เขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เปนนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการ AFS และจบปริญญาตรีจากคณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และจบปริญญาโทเกียรตินิยม จาก
มหาวิทยาลัย Leeds กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ปจจุบันเปนผูประกาศ
ขาวสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

พี่รูสึกยังไงคะที่ไดกลับมาที่โรงเรียน 
อีกครั้ง 

“พี่ก็ดีใจนะ เหมือนฝนไดเปนจริงเพราะวา 
ทุกวันนี้เมื่อไดรับเชิญไปบรรยายตามที่
ตางๆ พี่ก็จะแอบคิดแอบหวัง วาวันหนึ่ง
จะมาแชรประสบการณใหกับนองที่โรง
เรียนเขมะสิริอนุสสรณฟง เมื่อคุณครูโทร
ไปหาวา อยากจะใหมาพูดใหนองๆฟง พี่ก็
ตอบรับทันที โดยไมตองคิด แตคิดวาเดี๋ยว
จะตองเคลียรคิว หาเวลามาใหได เพราะ
วา เปนสิ่งที่เราอยากจะทำใหโรงเรียนอยู
แลว” (พูดจบพรอมรอยยิ้ม) 
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ความพิเศษของเขมะสิริอนุสสรณที่ไมเหมือนโรงเรียนอื่นคืออะไรคะ 

“พี่วา เด็กเขมะฯ ดูยังไงก็รูวาเปนเด็กเขมะฯ พี่คิดวาความพิเศษก็คือ เรายังใหความใสใจ
กับเรื่องของขนบธรรมเนียม เรื่องของมารยาท โดยเฉพาะ เอกลักษณของโรงเรียนคือ 
ไหวสวย ซึ่งโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนในปจจุบันไมคอยใหความสำคัญกับเรื่องนี้แลว คือ
ก็ยังมีนะแตก็นอย ดังนั้นพี่ก็เลยคิดวานี่แหละคือสิ่งพิเศษที่ไมเหมือนที่อื่น เด็กเขมะฯ ดูยัง
ไงก็รูวาเปนเด็กเขมะฯ” 

อะไรคือสิ่งที่พี่ประทับใจ ที่ยังไมเคยลืม ตั้งแตตอนที่ยังเรียนอยูคะ 

“เพื่อน...เพื่อน คุณครู คือพี่รูสึกวาอบอุน พี่อยูเขมะฯมาตั้งแตเด็ก คือเขาเรียน ป.1เลย 
ซึ่งมันมีภาพความทรงจำของชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตในวัยเรียนมากที่สุด เพื่อนที่เขมะฯเปน
เพื่อนที่คบกันนานที่สุดปจจุบันนี้ก็ยังคบกันอยู หรืออยางคุณครู เราไดเจอเราก็ยังคิดถึง
ทาน ยังนึกถึงพระคุณที่ครูมีใหพี่ ดังนั้นสิ่งที่ประทับใจก็คือทุกสิ่งทุกอยางที่มันหลอหลอม
ขึ้นมาเปนเรา” 

พี่คิดวาเอกลักษณของโรงเรียนที่วา “รักประเพณี มีมรรยาทงาม” ยังใชกับสังคมไทยใน
ปจจุบันไดไหมคะ เชยไปรึเปลา 

“ได (ตอบอยางรวดเร็ว) พี่คิดวาเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไป แลวก็บางครั้ง เรื่องของมารยาท 
มันหางหายไป พี่อยากใหเด็กเขมะฯยังมีอยู คือมือไมออน พี่มีเพื่อนทั้ง กลุมเตรียมอุดมฯ 
กลุมเขมะฯแลวก็กลุมมหาวิทยาลัยแตเพื่อนเขมะฯเปนกลุมเดียวที่เวลาไปเจอผูใหญ เจอ
ครอบครัวพี่แลวยกมือไหวโดยไมตองบอก เปนแบบนั้นเหมือนเปนความเคยชิน” 

พี่มีอะไรอยากจะฝากถึงนองๆบางคะ 

“ก็อยากจะฝากใหรักโรงเรียน ดูแลโรงเรียน อยากใหวันหนึ่งที่เติบโตไปแลวประสบความ
สำเร็จ อยาลืม อยาลืม ในสิ่งที่เคยไดรับจากโรงเรียน แลวถามีโอกาสก็กลับมาตอบแทน
โรงเรียนนะคะ ถายังเปนนักเรียนอยูก็ทำหนาที่ใหดีที่สุด ชวยกันพัฒนาโรงเรียน ใหคนได 
รูจักเขมะสิริอนุสสรณในภาพที่ดีๆ” 

5 นาทีอาจเปนเพียงชวงเวลาสั้นๆแตถาเราไดใช 5 นาทีนั้นในการพูดคุยกับบุคคลที่พิเศษ
แลว สิ่งที่ไดรับยอมมีคุณคา และทำใหเกิดคำถามขึ้นในใจวา เราทำอะไรดีๆ ใหกับ
โรงเรียนของเราบางแลวหรือยัง 

 




