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	 พระประวัติ
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม	เกษมศรี

กาลครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำา

เรียนอย่างไรจึงได้ทุน
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ในปีการศึกษา 2553 เป็นปีที่โรงเรียนเปิดล่าช้า
มาก เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ทั้งนี้เป็น
เพราะความขัดแย้งกันทางด้านความคิดเห็น ซึ่งใน
การอยู่ร่วมกันนั้นก็มีบ้างที่จะต้องมีความเห็นแตก
ต่างกันไปก็เหมือนกับอวัยวะในร่างกายที่ต่างก็
มีหน้าที่แตกต่างกัน ทำามากบ้าง น้อยบ้าง หนักบ้าง 

เบาบ้าง จะให้เหมือนกันหรือเท่ากันคงเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อทำาหรือคิดประสาน
ประโยชน์กันแล้วก็สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ความคิดอ่านที่แตกต่างกัน ถ้า
ใช้ความต่างนั้นมาสอดประสานกัน อยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อ ให้อภัย ยินยอม ผ่อน
ปรน อดทนต่อกันได้ ก็ย่อมอยู่สุขสบายด้วยกันทั้งหมด สังคมอยู่ได้ ประเทศ
ชาติอยู่ได้ พวกเราทุกคนก็อยู่ได้

ดังนั้น นักเรียนควรทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีหน้าที่เรียนก็เรียน เพื่อจะ
ได้นำาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อชาติบ้านเมือง

ฉันทนัทธ์ เงินจันทร์

จากบรรณาธิการ เขมะสิริฯ สัมพันธ์
ฉบับที่ 7 ปีที่ 4 เดือนพฤษภาคม - กันยายน ปีการศึกษา 2553
เจ้าของ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 424 2244 โทรสาร 02 435 4397
Website: www.khemasiri.ac.th
Email: kms@khemasiri.ac.th

ที่ปรึกษา
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ
นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำานวยการ
นายเผ่าเกษม คงจำาเนียร ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์ ฝ่ายปกครอง
นางธาริณี ยิ่งถาวร ฝ่ายปกครอง
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรียุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
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 ท่องไปในเขมะสิริฯ 
 ท่องไปในต่างถิ่น 
 ท่องไปในต่างแดน

เลียบรั้วประจำา 18
 เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำา
 ปฐมนิเทศนักเรียนประจำา 
 ทัศนศึกษาของนักเรียนประจำา
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บรรณาธิการบริหาร 
และกราฟฟิกดีไชน์
นายศุภโยค		คงจำาเนียร 
ผู้รับใบอนุญาต

บรรณาธิการ
นางฉันทนัทธ์	เงินจันทร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวสิมาลี	เลิศฤทธิ์ศิริกุล

กองบรรณาธิการ
นางสาวมีนา	สุริสาร
นางสาวสุทธาวดี	สุขเกษม
นายชาคริต	เตชะนันท์
นายนิรันทร์	กำาจัดภัย
นางสาวมลฤดี	พันธุมณิ
นายกีรติ	รัตนวิจิตร

ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอำาไพพรรณ	ประพันธศิริ
นางสาวจันทร์ทิพย์	พงศกรเสถียร

ช่างภาพ
นางสาวบุษกร	สุทธิจารีย์
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ปีการศึกษา 2553 มาพร้อมฟ้าฝนชุ่มฉํ่ากว่าทุกปี แต่พวกเราชาวนํ้าเงิน - แดง มี
ความปิติยินดีเป็นล้นพ้น เมื่อสํานักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา มีจดหมาย 

ตอบรับ ความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดห้องสมุด “พูนศรีเกษม” ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 
2553 เวลา 17.00 น.

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตากับโรงเรียนเขมะ- 
สิริอนุสสรณ์มาโดยตลอด โดยได้เสด็จพระราชดําเนินมาที่
โรงเรียนถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเนื่องในงานฉลองครบรอบ 50 
ปีของโรงเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2525 ครั้งที่สองทรง
ประกอบพิธีเปิดหอประชุมศุขศรีสมร ในวันที่ 25 ตุลาคม 
2530 และครั้งที่ 3 เนื่องในงานฉลองครบรอบ 60 ปีของ
โรงเรียน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535

เนื่องจากทรงเป็นประหนึ่งองค์แทนของสมเด็จพระมหิ-
ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงมี
คุณูปการต่อโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์อย่างหาที่สุดมิได้ 

ในการเสด็จพระราชดําเนินในครั้งที่ 4 นี้ พวกเราชาวเขมะสิริฯ ควรร่วมกันแสดงความ
กตัญญุตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการเฝ้าฯ รับเสด็จโดย 
พร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ใน
โครงการและมูลนิธิต่างๆ ของพระองค์ท่าน จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุก
คนมา ณ ที่นี้ ในการนี้ทางโรงเรียนมิได้นําเงินบริจาคมาหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สุดท้ายนี้ในนามของผู้บริหารโรงเรียน ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนประสบแต่ความสุข สวัสดีทุกประการ

นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
ผู้จัดการ

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553
1. น.ส.วิมลรัตน์ ลีลสมภพ ชั้น ม.5 ประธานนักเรียน
2. น.ส.พิมพ์ชนก เจียมสมบัต ิ ชั้น ม.5 รองประธานคนที่ 1 
3. ด.ญ.จิรัญญา ขำาเชย ชั้น ม.3 รองประธานคนที่ 2 
4. ด.ญ.ธัญญธร สุรธีรวุฒิ ชั้น ป.6 รองประธานคนที่ 3 
5. น.ส.อินทุอร ธีรานุวัฒน์  ชั้น ม.6 กรรมการ
6. น.ส.ปิณณา ภัทราคม  ชั้น ม.5 กรรมการ
7. น.ส.พิมพ์วิภา ปริยพาณิช ชั้น ม.4 กรรมการ
8. ด.ญ.สุชานุช เลาหสุรโยธิน ชั้น ม.3 กรรมการ
9. ด.ญ.จิดาภา สอนอุไร ชั้น ม.2 กรรมการ
10. ด.ญ.ชมพูนุช วิกยานนท ์ ชั้น ม.1 กรรมการ
11. ด.ญ.ณัฐสุดา ต้อยปาน ชั้น ป.6 กรรมการ
12. ด.ญ.ชนากานต์ รัตนมหาสินานนท์ ชั้น ป.5 กรรมการ
13. ด.ญ.เพ็ญพิชชา นำาแสงวาณิช ชั้น ป.4 กรรมการ
14. ด.ญ.วริยาพร ขาวรัตน์ ชั้น ป.3 กรรมการ
15. ด.ญ.ธมนวรรณ กอบเกื้อกูล ชั้น ป.2 กรรมการ
16. ด.ญ.พชรมน อินสตุล ชั้น ป.1 กรรมการ

จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร

A lot more refreshing rain comes with the 
academic year 2010 and with overwhelm-
ing delight of our blue-red staffs when the 
response to our letter of invitation asking 
for the royal visit of Her Royal Highness 
Princess Mahachakree Sirindhorn to in-
augurate the school library, Poonsrikasem, 
at 5 pm. on 14 November 2010 is granted 
by the Royal Secretariat Office.

It is known that Her Royal Highness 
Theparat Ratchasuda Siambaromratcha-
kumaree has been kind to the school on 
account of her three formal visits in the 
past: the 50th year anniversary celebration 
of the school foundation on 14 November 
1982, the inauguration of Sooksrisamorn 
Auditorium on 25 October 1997 and the 
60th year anniversary celebration of the 
school foundation on 3 November 1992.

Her kindness to our school represents the 
late His Royal Highness Mahithalathibeth 
Adulayadej wikhrom, the King’s father, 
whose support to Khemasiri Memorial 
School is endless. On the occasion of her 
fourth visit, our KMS staffs would like to 
show our extreme gratitude and loyalty to 
her in making donation to her support 
projects and foundations at her pleasure. 
All parents and students are invited to 
participate in this charity for which no 
expenses are paid. Finally, on behalf of the 
school administrators, we wish the Triple 
Gem and all the holy things offer best 
wishes to everybody at this event.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
3 มิถุนายน 2553

The student council’s election is annu-
ally held. This year it was on 3 June 
2010, when everyone learn to exercise 
their votes.
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สารจากประธานคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผมขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเขมะสิริ-
อนุสสรณ์ ที่ได้กรุณาเปิดหน้าวารสารเขมะสิริฯ
สัมพันธ์ เพื่อให้เครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมหนึ่ง

เครือข่ายผู้ปกครองฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ทำาให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้วยการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และนอกจากจะสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียนแล้ว ยังมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะต่อโรงเรียนในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน บุคลากรของ
โรงเรียน และผู้ปกครอง

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดนี้นับเป็นชุดที่สอง ซึ่งประกอบ
ด้วย ประธานชั้นเรียนแต่ละชั้นเรียน รวม 12 ท่าน ตั้งแต่มีการจัดตั้ง 
เครือข่ายผู้ปกครองขึ้นมา และปัจจุบันมีจำานวนสมาชิกทั้งหมด 273 ท่าน 
ผมและผู้ร่วมงานทุกท่านเชื่อมั่นในพลังและความสามารถของผู้ปกครอง 
ที่จะช่วยนำาพาบุตรหลานของพวกเราทุกคนไปสู่เป้าหมายและประสบ
ความสำาเร็จร่วมกันกับทางโรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระโรงเรียน โดย
ช่วยดูแลนักเรียน ผมในฐานะประธานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้เครือข่าย
ผู้ปกครองเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และ
โรงเรียน โดยจะทำาระบบโครงสร้างให้มีความพร้อมในการสร้างสรรค์
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งผมได้นำาเรียน 
ผู้ปกครองทุกท่าน และจะได้ดำาเนินการตามที่ได้นำาเสนอไว้ โดยจะทยอย
ทำากิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมหวังในความร่วมมือและความเสียสละจากผู้ปกครอง
ทุกท่านที่จะร่วมกันเป็นพลังผลักดันให้ภารกิจที่เราต้องการให้ลูกหลาน
ของเรามีความสุข มีความปลอดภัยในรั้วโรงเรียน และประสบความสำาเร็จ
ในชีวิตทั้งด้านการเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพในสังคม

ด้วยความปรารถนาดี
นายธนัทภัทร สิงหพงษ์

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9 (6) 
กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของบุคคลองค์กรต่างๆ 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว โรงเรียนจึงได้
จัดให้มีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2551 ในปี
การศึกษา 2553 นี้เป็นวาระที่ 2 ซึ่งเครือข่ายผู้ปกครองมีบทบาทร่วมกับ
โรงเรียนในการดูแลบุตรหลาน

In line with the National Education Act year 1999, article 9 (6), par-
ents’ network was set up in academic year 2008 resulting in close 
collaboration between parents and the school in taking care of the 
students.

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
1. นายธนัทภัทร สิงหพงษ์ ประธาน
2. นายพงษ์ศักดิ์ เสริมพงษ์พันธ ์ รองประธานคนที่ 1
3. ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด รองประธานคนที่ 2
4. นายสรรพวิชญ์ เอี่ยมอ่อน รองประธานคนที่ 3
5. นายดำารงศักดิ์ จันทร์วิไล เหรัญญิก
6. นายกุลโรจน์ ทองสุธรรม ประชาสัมพันธ์
7. นายสมชาย ธนุชาวิวัฒน์ นายทะเบียน
8. นายปุณณภพ เวชแพทย ์ ปฏิคม
9. พันโทสุชน ศุภวราสุวัฒน์ กรรมการ
10. นายสุภรัช ตรีสารศรี กรรมการ
11. พันตำารวจตรีจารึก สารโภค กรรมการ
12. นางคณัสนันท์ จรัสวิทิตพงศ์ เลขานุการ

เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ป ก ค ร อ ง

รายงานผลการสอบวัดความรู้ 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552

การสอบ O-Net เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสอบ
ทุกปี สำาหรับปีการศึกษา 2552 มีการสอบวัด
ความรู้ขั้นพื้นฐาน 3 ระดับชั้น คือ ชั้น ป.6 ชั้น 
ม.3 และชั้น ม.6 นักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้นมีผล
การทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด จึงได้
รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ทั้ง 3 ระดับชั้น จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

The official report on students’ fundamental knowledge 
evaluation, academic year 2010.

O-Net test, which is regarded as an indicator for the educational progress of a school, is an-
nually held by the Organization of National Evaluation Test This year Khemasiri Memorial 
School is presented a certificate of silver medal by the minister of Education Ministry due to 
the test result of the students in Phrathom 6, Mattayom 3 and Mattayom 6.
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ห้องสมุดโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดชอบในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนทุกวัย และทุกระดับ การศึกษาของโรงเรียนได้มี

โอกาสขยายขอบเขตความรู้ของตนเองให้กว้างยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
การได้รับความรู้โดยตรงจากครูในชั้นเรียน การอ่าน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สำาคัญจะสร้างเสริมสมรรถภาพของ
นักเรียนในด้านความฉลาดรอบรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในวัย

เรียน และอนาคต ดังนั้น การ
จัดตั้งห้องสมุดของโรงเรียน
ให้เป็นศูนย์กลางในการอ่าน 
และแหล่งการศึกษา โรงเรียน
ได้เล็งเห็นความสำาคัญจึงได้
ดำาเนินงานห้องสมุดอย่าง
จริงจังควบคู่กับการดำาเนิน
กิจการของโรงเรียนตลอด
ระยะเวลา 76 ปีที่ผ่านมา

เมื่อโรงเรียนได้ย้ายสถานที่
ตั้งจากฝั่งพระนครมาอยู่ใน
ที่ปัจจุบัน โรงเรียนได้ชะลอ

เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน ซึ่งเคยเป็นตำาหนักที่ประทับ 
ของหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม 
เกษมศรี ผู้ประทานกำาเนิดโรงเรียนจากฝั่งพระนคร มาเป็นห้องสมุด
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้สร้างอาคารอนุสรณ์ 60 ป ี
เขมะสิริฯ และได้ใช้ชั้น 2 ของอาคารนี้เป็นห้องสมุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 
โดยทำาทางเชื่อมต่อกับห้องสมุดเรือนทูลกระหม่อมฯ 

ปี พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมขนาดใหญ่ 
จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปี พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น ของ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ดำาเนินการปรับปรุงอาคาร 
พูนศรีเกษม ให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยเหมาะแก่การค้นคว้า ภายใน
ห้องสมุดใหม่จะมีคอมพิวเตอร์ มุมอินเตอร์เน็ต ห้องสันทนาการ ดู
หนังฟังเพลง มีมุมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียน และมีเวทีให้
นักเรียนแสดงความสามารถ

The history of 
school library

The school library realizes its 
responsibility in promoting 
and providing students of 
all ages and levels of studies 
with broader knowledge apart 
from what they get from class-
rooms. Self-access and read-
ing are essential for students’ 
wisdom and creativity in their 
childhood and in the future. 
For this reason the school has 
been focusing on managing 
the library and its administra-
tion simultaneously for the 
last 76 years.

When the school was moved 
from the other side of the 
Chao Phraya River to the 
present location, His Majesty 
Mahidol’s residence, which 
later belonged to His Serene 
Highness Momchao Poon-
srikasem Kasemsri and Her 
Serene Highness Momchaoy-
ing Sooksrisamorn Kasemsri, 
was also moved here and used 
for the library. In 2007 the 
60th Commemorial Building 
was established of which the 
second floor was part of the 
library with a link path con-
nected two buildings.

In 1996 the library was 
awarded “the Outstanding Big 
Library for Prathom Level” 
from the Library Association 
of Thailand under the patron-
age of Her Royal Highness 
Mahachakkri Sirindhorn.

In 2002 the school was 
awarded “the Outstanding In-
stitution Promoting Reading” 
from Dr. Kho Sawardipanich’s 
foundation.

In 2009 the improvement of 
Poonsrikasem Building was 
carried out to form the new 
more modern school library 
available with computers, an 
internet corner, a recreation 
room for movies and songs, a 
corner for students’ potential-
ity, and a stage for students’ 
ability performances.
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มหาอำามาตย์ตรีหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ประสูติเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2429 เป็นโอรสองค์
ที่ 6 ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ และหม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์

พระองค์จบการศึกษาด้านเคมีจากประเทศอังกฤษ ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ และทรงมีความ
ชำานาญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทรงเป็นกำาลังสำาคัญของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ในการปรับปรุงแพทย์แผนใหม่ของไทย

นอกจากนี้ยังได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ตามที่ได้
ทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนราษฎร์จากประเทศอังกฤษ และได้บริหารโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จน
เป็นโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

พ ร ะ ป ร ะ วั ติ

หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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The Third-order Grand Coun-
selor His Serene Highness 
Poonsrikasem Kasemsri was 
born on November 14, 1886. 
He was the sixth son of His 
Royal Highness Krom-ma-
muen Tiwakornwongprawat 
and Her Serene Highness 
Prasansupt Singhara.

He graduated in England with 
a major in Chemistry. He was 
a notable scientist and a profi-
cient linguistician in English. 
He was the catalyst for improv-
ing Thai medical science under 
the leadership of Somdej Phra 
Mahitalathibet Adulyadejvi-
krom Phra Boromarajachanok.

Moreover, he also founded Khe-
masirianussorn school with the 
assistance of his wife, Her Se-
rene Highness Sooksrisamorn 
Kasemsri. The school was mod-
eled on English private schools, 
which the couple encountered 
while they lived and studied in 
England.

He executed a well organized 
plan, with exceptional admin-
istration, to establish Khemasiri 
Girls School. It is largely due to 
his original vision and philoso-
phy that the school is currently 
so well-known and enjoys an 
exceptional reputation in Thai-
land.

His other achievements in edu-
cation and schooling are nu-
merous:

• To innitiate coeducation in 
university level which women 
were accepted as undergradu-
ates in the Faculty of Medicine 
like men.

• To establish the first private 
teachers training college.

• To ensure the maintenance of 
Thai manner and traditions.

• To translate and understand 
Buddhist teachings and prayers.

• To promote the longevity of 
Thai Culture and traditions, 
including art and music. To 
maintain the use and traditions 
of the Thai language and Thai 
society.

On November 14 each year, the 
birthday of His Serene High-
ness Poonsrikasem Kasemsri, is 
celebrated as the annual joyful 
day of school. Originally, the 
boarders would sing his favou-
rite songs early on the morning 
of November 14. He would 
then traditionally spread money 
to the students which was kept 
as reserve money for the young-
sters. These traditions, along 
with other ceremonies have 
been maintained to the present 
day.

In addition to this, and to hon-
our his kindness, leadership and 
graciousness, all teachers and 
students from the past and the 
present, celebrate with fun and 
dancing and festivities on his 
birthday.

Although it has been some time 
since he has been with us, we 
at Khemasiri still conserve this 
ceremony and associated festivi-
ties, in honour of our great and 
Noble founder and leader, His 
Serene Highness Poonsrikasem 
Kasemsri.

The biography of His Serene Highness 
Poonsrikasem Kasemsri

ผลงานที่เกี่ยวกับโรงเรียน 

• เป็นผู้ริเริ่มการสหศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยรับสตรีเข้า
เป็นนิสิตเตรียมแพทย์ เพื่อให้เท่าเทียมบุรุษ

• ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเอกชนเป็นแห่งแรก

• ฟื้นฟูมารยาทไทย

• การสวดมนต์แปล

• ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการดนตรี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการใช้ภาษาไทย ฯลฯ

14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ 
ครั้งเมื่อยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงให้ทุกคนถือว่าวันที่ 14 
พฤศจิกายน เป็นวันรื่นเริงประจำาปีของโรงเรียน นักเรียนประจำาจะ
นำาเพลงที่พระองค์โปรดมาร้องถวายที่พระตำาหนักในเช้าตรู่ของวัน
ที่ 14 พระองค์จะโปรยเงินให้นักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการให้เงินก้นถุง 
เพื่อเก็บไว้เป็นขวัญถุงแก่ผู้น้อย ปัจจุบันทายาทได้ปฏิบัติสืบต่อมา

นอกจากนั้น ครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ควรจะได้สนุกสนานร่วมกัน 
และยังเป็นวันที่ชาวเขมะสิริฯ ทุกคน พร้อมใจกันระลึกถึงความมี
พระเมตตา และพระกรุณา แม้พระองค์จะสิ้นชีพิตักษัยไปแล้วก็ตาม
ชาวเขมะสิริฯ ยังคงถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้
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น.ส.นันทิชา วัฒนถาวร และ 
น.ส.เอื้อการย์ ภราดรปัจจัย 
ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามี
ความประพฤติดีงาม เนื่องใน
วันวิสาขบูชา จากพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ 27 พฤษภาคม 2553

พิธีไหว้ครูและมอบทุนเรียน

พิธีไหว้ครูปีนี้โรงเรียนได้เชิญ  
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร  
มาเป็นประธานในพิธี และมอบทุนเรียน
ให้แก่นักเรียนโดยท่านเจ้าของโรงเรียน
ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่
เรียนดีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 16 ทุน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 
ซึ่งเป็นวันไหว้ครู

Wai Khru  
Ceremony and the  
Presentation of  
the Scholarships

This year Khunying Saengdoen 
Na Nakorn was invited to pre-
side over Wai Khru Ceremony 
and present 16 scholarships to 
students from Prathom 2 to Mat-
tayom 6 levels on Thursday 17 
June 2010, Wai Khru day.

เ รื่ อ ง เ ด่ น

วิ ช า ก า ร

Miss Nanthicha Wat-
tanathaworn and Miss 
Auekarn Phraradorn-
patchai was appointed and 
admired in recognition of 
their good behaviours by 
Buddhist Association of 
Thailand under the royal 
patronage on 27 May 2010.

ด.ญ.พิมพ์พิมุกต์ รอดนิกร ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ จากสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มูลนิธิร่มฉัตร 11-12 กันยายน 2553

Miss Pimpimook Rodnikorn has 
won the complimentary prize in the 
Thai competition from the office of 
the Basic Education Commission 
and Romchat Foundation on 11-12 
September 2010.

การแข่งขันบาสเกตบอล
เชื่อมสัมพันธ์ 4 สถาบัน 
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ  
จัดโดยโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
15 กันยายน 2553

The first prize in the 
basketball competition 
between 4 school held 
by Sesawechvidhaya on 
15 September 2010.
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รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนเรียน เข็มทอง เกียรติบัตร
วันไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 2553 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553
รางวัลทุนเรียน 1 ปี สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดปีเป็นที่ 1 ของชั้น ได้รับทุนเรียน 1 ปี พร้อมเข็มทอง  
และเกียรติบัตร ได้แก่

1. น.ส.ชัญญา วิญญูประสิทธิ์กุล สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. น.ส.พัทธ์วิรา พัฒนพงศ์ สอบได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
ฝรั่งเศส) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. น.ส.ภัทรียา สุรัตวิศิษฏ์ สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. น.ส.ศศิกานต์ แย้มยิ้ม สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5. น.ส.อัญวีณ์ เสลี่ยงรังษี สอบได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
ฝรั่งเศส) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6. น.ส.หทัยพันธน์ ลาภไกวัล สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

7. น.ส.อภิญญา หัตถกิจพาณิช
กุล สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

8. น.ส.สาธินี ศรีทิพย์ สอบได้
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

9. น.ส.อัญชิสา เหมือนคิด สอบ
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

10. ด.ญ.สุชานุช เลาหสุรโยธิน 
สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และ
ยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ทุน
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11. ด.ญ.นนทิชา เอี่ยมอ่อน 
สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

12. ด.ญ.สิริพร ชมสุข สอบได้
คะแนนร้อยละ 92.00 และยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13. ด.ญ.อธิชา ชนประทาน สอบ
ได้คะแนนร้อยละ 95.00 และยอด
เยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่าง
ประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้
ทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

14. ด.ญ.สิริวิมล สุขสมัย สอบ
ได้คะแนนร้อยละ 92.55 และยอด
เยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4

15. ด.ญ.จิณณากานต์  
กิตติสหนิยม สอบได้คะแนนร้อย
ละ 93.50 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทุนเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

16. ด.ญ.ญาณิศา ทรงไตรย์ 
สอบได้คะแนนร้อยละ 91.37 และ
ยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ได้ทุนเรียนในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2
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รางวัลเรียนดี สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในแต่ละชั้น ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
1. น.ส.สรารัตน์ เด่นดวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5

2. น.ส.สนาศี คล้ายสิงห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5

3. น.ส.สโรชา ศรีสูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

4. น.ส.อัมรัตน์ คิญชกวัฒน ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

5. น.ส.อนัญญา อนุตริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6. น.ส.สายใย กาญจนรัตน ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

7. น.ส.ลลิตา แสงวิรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

8. น.ส.ปริญณภร อินทรสมบัต ิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
ญี่ปุ่น) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

9. น.ส.ณัฐรดา ศรีไพโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4

10. น.ส.เบญสิตา แสงสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
(เพิ่มเติม) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

11. น.ส.นันทิชา วัฒนถาวร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

12. น.ส.ปิณณา ภัทราคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

13. น.ส.มัลลวีร์ บูรณโชคไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

14. น.ส.กานต์ธิดา ภาชนะทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาญี่ปุ่น) ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4

15. น.ส.ชลธิชา จารุสุวรรณวงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

16. น.ส.วรพรรณ ศรีสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

17. น.ส.ระวีลักษณ์ รุ่งเสรีชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18. น.ส.การบูร วงษ์ตระหง่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3

19. น.ส.มีนนา สุรพลชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

20. ด.ญ.ชนกนาถ หวังมหาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

21. ด.ญ.กานต์สิริ ศรีสถาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

22. ด.ญ.อรณา อาสาสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

23. ด.ญ.ธัญชนก สาเข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

24. ด.ญ.พิชญา อึ้งภาภรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

25. ด.ญ.ภัทรกานต์ กิจกอบชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

26. ด.ญ.สลิลทิพย์ สถาพรธนาสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

27. ด.ญ.มนัสมน ตีรเลิศพานิช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

28. ด.ญ.จิตติมา จันทรายุวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

29. ด.ญ.ธมลวรรณ ชนะเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

30. ด.ญ.จิดาภา สอนอุไร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

31. ด.ญ.กัญญาพัชร พิเศษกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

32. ด.ญ.พรรณภัสสร ศรีไตรราศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

33. ด.ญ.ณัฐณิชา แพรสุวัฒน์ศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

34. ด.ญ.ธีรานุช ศรีศรัณยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5

35. ด.ญ.ชนกานต์ ม่วงศรีจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

36. ด.ญ.ฉายฉาน คำาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษา
ต่างประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

37. ด.ญ.ชนัญชิดา กัวหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

38. ด.ญ.ธันย์ชนก งามวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

39. ด.ญ.ศศกมล เกียรติโกมล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

40. ด.ญ.ธัญชนก อรรถจิตติพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

41. ด.ญ.รติมา ศิริพิมลวาทิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3

42. ด.ญ.หทัย เชาวน์วาณิชย์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

43. ด.ญ.นิชภา พู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เ รื่ อ ง เ ด่ น

วิ ช า ก า ร
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับแผ่นทองผดุงเกียรติ ปีการศึกษา 2552
1.	 น.ส.กมลพร	เชาว์วิวัฒน์กุล	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.	 น.ส.ภัทราพร	อุดมพรธนกิจ	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.	 น.ส.ชลันดา	งามเกษมสุข	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.	 น.ส.นฤมล	ศรีโวหะ	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

5.	 น.ส.รัชกร	โภคานุกรม	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

6.	 น.ส.ณัฐรัตน์	แช่มปรีดา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.	 น.ส.รัตติกร	เปรมวงศ์ศิริ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.	 น.ส.ณัชชา	ยิ่งสุวรรณโชติ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.	 น.ส.ธันยพัชร	ชอบธรรม	 คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.	น.ส.ศิรดา	เต็งประทีป	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.	น.ส.พรพรรณ	เอื้อภารดร	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.	น.ส.สมฤทัย	พินธุกนก	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.	น.ส.ชาลินี	สิริชาญชัยกุล	 คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.	น.ส.ภัทรศรี	อาปณกะพันธ์	 คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.	น.ส.วิชชาพรรณ	ตันวัฒนเสร	ี คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.	น.ส.ณัฏฐา	เพชรรัตน์	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.	น.ส.พันธิตรา	ตันสุวรรณ	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.	น.ส.ณัฐพร	คงเพชราทิพย์	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19.	น.ส.เมธาพันธ์	วัฒนวิจารณ์	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20.	น.ส.ชญานิน	ทองยั่งยืน	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21.	น.ส.ปรารถนา	กีรานนท์	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22.	น.ส.ปกิตตา	อัศววิชัย	 คณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร

44.	ด.ญ.พลอยพราว	แก้วเวียงกัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่	3

45.	ด.ญ.เพ็ญพิชชา	นำาแสงวาณิช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่	3

46.	ด.ญ.ครองขวัญ	บุญอรุณรักษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ	ในชั้นประถมศึกษาปีที่	3

47.	ด.ญ.วริศรา	เย็นพระพาย	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่	2

48.	ด.ญ.กรรจนพร	ทักษิณาจารี	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
สุขศึกษาและพลศึกษา	การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่	2

49.	ด.ญ.ปานตะวัน	ปานงาม	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่	2

50.	ด.ญ.สุชานรี	วงษ์ศรี	กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	ในชั้นประถมศึกษาปีที่	2

51.	ด.ญ.ปวีณ์ธิดา	สิรพงศ์พร	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ	ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่	2

52.	ด.ญ.ธนภรณ์	สุวรรณภาภรณ์	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1

53.	ด.ญ.นรมน	เวียงสีมา	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี	ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่	1

54.	ด.ญ.อธิชา	เหรียญเลิศรัตนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่	1

55.	ด.ญ.ปวริศา	แก้วสะอาด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา	ในชั้นประถมศึกษาปีที่	1

56.	ด.ญ.ฐิติภา	อบอุ่น	กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1
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ม อ ง ผ่ า น เ ล น ส์

1. นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์
ยุวกาชาด 24-25 มิถุนายน 2553  
ณ หอประชุมศุขศรีสมร โรงเรียน 
เขมะสิริอนุสสรณ์

3. นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 
26 พฤษภาคม 2553 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

2. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
ถวายผ้าอาบนำ้าฝน เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2553 
ณ หอประชุมศุขศรีสมร โรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์

ท่ อ ง ไ ป ใ น

เ ข ม ะ สิ ริ ฯ
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5. นักเรียนชั้น ม.1 ทำ�พิธีแสดงตนเป็นพุทธม�มิก� 4 สิงห�คม 2553 
ณ หอประชุมศุขศรีสมร

6. นักเรียนชั้น ม.6 ฟังบรรย�ย
เหตุก�รณ์ปัจจุบัน โดยคุณศิริบูรณ์ 
ณัฐพันธ์ ผู้ดำ�เนินร�ยก�ร 
ช่วยคิดช่วยทำ� ท�งไทยทีวีสีช่อง 3 
8 กรกฎ�คม 2553 ณ ห้องสัมมน� 
ชั้น 3 อ�ค�รทอร์ศรี โรงเรียน 
เขมะสิริอนุสสรณ์

4. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถว�ยพระพรสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 12 สิงห�คม 2553 และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ 10-11 สิงห�คม 
2553

1. Mattayom one students 
took part in the Red Cross 
Relationship Camp in 
Sooksrisamorn school au-
ditorium on 24-25 June 
2010.

2. Students in Prathom 
Level offer monks’ gar-
ments on the occasion of 
the beginning of Buddhist 
lent on 12 July 2010 in 
Sooksrisamorn Audito-
rium.

3. Student, parents, and 
a team of school teachers 
made merits on the occa-
sion of Visakha Puja Day 
on 26 May 2010 at the 
school basketball field.

4. Khemasiri Memorial 
School held the ceremony 
offering good wishes to 
Her Majesty the Queen’s 
Birthday on 12 August 
2010.

Some activities were 
also held for students to 
attend in gratitude to their 
mothers on 10-11 August 
2010.

5. On August 4, 2010 in 
Suksrisamorn Hall there 
was a ceremony for the 
students in Matayom 1 to 
declare themselves, and to 
accept themselves to be-
lieve in Buddha’s teachings 
and to be a good buddhist.

6. Students in Matthayom 
6 Level attended actively 
the brief description of the 
present situations by Khun 
Siriboon Natthaphan, 
the presenter of the pro-
gramme, so-called “Chuay 
kid Chuay tham” on TV 
Channel 3 in the seminar 
room, Torsri Building on 8 
July 2010.
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3. กลุ่มสาระฯ สังคมฯ (มัธยม) นำานักเรียน ชั้น 
ม.2 ทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญๆ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 9 กรกฎาคม 2553

คุณธรรมสร้างชาติ

1. คณะครูที่ปรึกษานำานักเรียน ชั้น ม.6 ชั้น ป.6 ไปปฏิบัติตนเป็น
พุทธบุตร เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีความรู้ 10-12 มิถุนายน,1-3 กรกฎาคม 
2553 ตามลำาดับ ณ วัดปัญญานันทราราม จังหวัดปทุมธานี

2. กลุ่มสาระฯ สังคม (มัธยม) นำานักเรียนชั้น 
ม.6 ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2553 

4. กลุ่มสาระฯ สังคมฯ (ประถม) นักเรียน
ระดับประถมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 
เนื่องในวันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2553 
ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร

5. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเขมะ-
สิริอนุสสรณ์ ถวายผ้าอาบนำ้าฝน
และเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้า
พรรษา 15 กรกฎาคม 2553 ณ 
วัดภคินีนาถวรวิหาร

ม อ ง ผ่ า น เ ล น ส์ ท่ อ ง ไ ป ใ น

ต่ า ง ถิ่ น
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7. นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
ราชบุรี 20 สิงหาคม 2553

6. นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษา
หมู่บ้านควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 
6 สิงหาคม 2553

Virtue builds  
nation

1. Students in Matthayom 6 
and Prathom 6 levels visited 
Panyanantharam Temple in 
Prathoomthani Province under 
the leadership of their advisors 
to practice themselves as good 
followers of Lord Buddha aim-
ing at creating virtue as well as 
knowledge on 10-12 June and 
1-3 July respectively.

2. Social teachers in Mattha-
yom Levels took Matthayom 
6 students to Watphrachetu-
phonwimonmungkalaram in 
Bangkok for education field 
trip on 28 June 2010.

3. Social teachers in Matthay-
om levels took their students in 
Matthayom 2 level to Ayudha-
ya Province for education field 
trip on 9 July 2010.

4. Social teachers in Prathom 
Level took their students cir-
cling around the temple chapel 
performing “Wientien Cer-
emony” on the occasion of the 
Buddist lent on 12 July 2010 
at Phakineenartworawiharn 
Temple.

5. Student deligates of Khema 
Siri Memorial School offer 
monks’ garments and Bud-
dhist Lenten candle on the oc-
casion of the beginning of the 
Buddhist lent on 15 July 2010 
at Phakineenartworawiharn 
Temple.

6. The students in Matayom 4 
had a field trip to visit the Thai 
Buffalo Village in Suparnburi 
province on August 6, 2010.

7. The students in Matayom 1 
went to study, and to go sight-
seeing in Nakornpathom prov-
ince and Rajburi province on 
August 20, 2010.

8. As a reflection of our 
school’s philosophy to expose 
and encourage our students 
to maintain continuity in Thai 
Culture, and in Thai tradition-
al art, the school organised for 
the students to attend a Thai 
performance of Thai dance 
and Thai music at Sangkietsala 
(music of the court yard) on 
February 21, 2553 (2010).

8. เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นำานักเรียน
เข้าร่วมการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ณ สังคีตศาลา 21 กุมภาพันธ์ 2553
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เ ลี ย บ รั้ ว 

ป ร ะ จํ า

1. ครูฝ่ายประจำา นำานักเรียน
ประจำาทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน
ราชดำาเนินกลาง และตลาดนำ้า
คลองลัดมะยม 13 มิถุนายน 2553

3. ครูฝ่ายประจำา นำานักเรียน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ช้าง
เอราวัณ พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม
พระบรมสารีริกธาตุ และตลาด
นำ้าบางนำ้าผึ้ง 4 กรกฎาคม 2553

ท่ อ ง ไ ป ใ น

ต่ า ง แ ด น

นายศุภโยค คงจำาเนียร ผู้รับ 
ใบอนุญาต นำาครูและนักเรียน
เยี่ยมชมโรงเรียน Hyogo-Ken 
Harima High School เพื่อแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 26 
เมษายน - 7 พฤษภาคม 2553 
ณ ประเทศญี่ปุ่น

Between April 26 and 
May 7, 2010, Mr. Su-
payoke Kongchum-
nian, the licensee of the 
school accompanied 
by the teachers and 
students visited Hyo-
go-Ken Harima High 
School, in Japan on an 
Exchange-Cultural Pro-
gram.

ม อ ง ผ่ า น เ ล น ส์
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The real story of what is really happen-
ing at boarders residence.

“Back to School”

Khemasiri Memorial School has always made a concerted effort 
to ensure that their students who are separated from their parents, 
enjoy the school’s hospitality and security.

Many students stay in  rented houses and apartments, or in the 
boarding residence at the school. Many fulfilling activities focusing 
on fun and entertainment are constantly arranged for these stu-
dents, including the types of activities as follows:

The boarders’ teachers took the boarders on the following field 
trips:

1. To Rattanakosin Exhibition Hall, Rajdamnoenklang Avenue, 
and to visit the Klong Lad Mayom Floating Market on June 13, 
2010.

2. To major-general M.R.Kukrit Pramoj’s house and to Wat Sapaan 
Floating Market on August 22, 2010.

3. To visit the Erawan museum to study in the compound of Bud-
dha images, Dharma, and the relics. They then went sightseeing at 
Bang Nam Phueng Floating Market on July 4, 2010.

4. On 16 May, 2010 Khemasiri Memorial School held the orienta-
tion event for the boarders and their parents. This was preside over 
by the chairman Mrs.Prame-anong Ratnasakha, the manager of the 
school in Suksrisamorn Hall.

5. On 16 June, 2010, to ensure wealth, good luck and good for-
tune, the school invited monks to chant at the boarders residences.

This was done in the evening on Wednesday 16, June, one day 
before Wan Whai Kru (“Pay Homage to teachers” day)

The following day Thursday 17 June, known as Wan Whai 
Kru. Early that morning the boarders made merit, offering food 
to the monks on the ground floor (known as Anekprasong 1) at 
Khemasiri Memorial School.

6. The boarders of Khemasiri Memorial School met at Suksri-
samorn Hall to elect their committee on June 28, 2010.

เปิดภาคเรียนใหม่ นักเรียนต่างจังหวัดที่เรียนอยู่กรุงเทพฯ 
จากพ่อแม่มา อยู่บ้านเช่า คอนโด หอพัก หรืออยู่ประจำา
อย่างนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ และความเพลิดเพลินในการที่ต้องจากบ้านมา จึงจัด
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ครูฝ่ายประจำา นำานักเรียน
ประจำาทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน
ราชดำาเนินกลาง และตลาดนำ้า
คลองลัดมะยม 13 มิถุนายน 2553

2. ครูฝ่ายประจำา นำานักเรียนทัศนศึกษา
บ้านพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 
และตลาดนำ้าวัดสะพาน 22 สิงหาคม 2553

5. เพื่อความเป็นสิริมงคลโรงเรียนจะมีพิธีทำาบุญ
เรือนนอนให้แก่นักเรียนประจำา โดยนิมนต์พระ
สงฆ์มาสวดมนต์เย็น วันพุธก่อนวันไหว้ครูประจำา
ปี 1 วัน และในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันไหว้ครู 
นักเรียนประจำาจะตักบาตรพระที่มาฉันเช้า 16-17 
มิถุนายน 2553 ณ อเนกประสงค์ 1 โรงเรียนเขมะ
สิริอนุสสรณ์

6. ฝ่ายประจำา จัดให้มีการเลือก
ตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำา 
เมื่อ 28 มิถุนายน 2553 ณ หอ
ประชุมศุขศรีสมร

คณะกรรมการนักเรียนประจำา
1. น.ส.สุชานันท์ รัตติวัธน ์ ชั้น ม.6 ประธาน
2. น.ส.เมธาวี หลีสกุลวาณิช ชั้น ม.5 รองประธานคนที่ 1
3. น.ส.ชนัฎ จาตกานนท์ ชั้น ม.4 รองประธานคนที่ 2
4. ด.ญ.อัญทิกา มีทอง ชั้น ม.3 กรรมการ
5. ด.ญ.จุฑามาศ พรสุขจันทรา ชั้น ม.2 กรรมการ
6. ด.ญ.พิม ศิลามณีรัตน ์ ชั้น ม.1 กรรมการ
7. ด.ญ.ญาณิศา เจียมพานทอง ชั้น ป.6 กรรมการ
8. ด.ญ.วรรณิต อัศวภิญโญชัย ชั้น ป.5 กรรมการ
9. ด.ญ.แพรวา ภูมิสิริวัฒน ์ ชั้น ป.4 กรรมการ

4. โรงเรียนเขมะสิริ-
อนุสสรณ์ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
และนักเรียนประจำา  
โดยมี นางเปรมอนงค์  
รัตนะสาขา ผู้จัดการ  
เป็นประธาน  
16 พฤษภาคม 2553  
ณ หอประชุม 
ศุขศรีสมร
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ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง 

แห่งความทรงจํา

กาลครั้งหนึ่งแห่งความทรงจำา
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนจบชั้นประโยคสูงสุดตามระดับชั้น 3 ระดับ คือ ชั้น ป.6 ชั้น 
ม.3 และชั้น ม.6 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ที่ออกจากโรงเรียนไปก็เพื่อจะไปสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล 
ส่วนชั้น ม.6 นั้นออกไปเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย จะเป็นการออกไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่เหตุผลของ
แต่ละบุคคล แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ ทางวารสารเขมะสิริฯ สัมพันธ์ เห็นควรว่าน่าจะถ่ายรูป
นักเรียนทั้ง 3 ระดับไว้ เพื่อเตือนให้เขาได้ระลึกถึงวันเก่าๆ ที่ได้ร่วมเรียน ร่วมเล่น ร่วมทุกข์ 
ร่วมสุขกัน 6 ปีบ้าง 9 ปีบ้าง และ 12 ปี สำาหรับฉบับนี้เป็นนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6

ม.610

ม.630ม.621

ม.622
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ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2
26 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2553

14 พฤศจิกายน พิธีเปิดห้องสมุดพูนศรีเกษม

2-3 ธันวาคม กิจกรรมกีฬาสี

4-6 ธันวาคม หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

10-12 ธันวาคม หยุดวันรัฐธรรมนูญ

20-23 ธันวาคม สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2553 
 ชั้น ป.1-ป.6

23-30 ธันวาคม สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2553 
 ชั้น ม.1-ม.6

31 ธันวาคม - 3 มกราคม หยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2554

20-21 มกราคม งานเขมะสิริฯนิทรรศ’ ๕๓

31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2553 
 นักเรียน ชั้น ม.6

18 กุมภาพันธ์ พิธีลาครู

21-28 กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2553 
 ชั้น ป.1-ม.5

24 มีนาคม ประกาศผลสอบ

16 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2554

The Schedule for the Second  
Semester of School year 2553 
(2010)

October 26 Commencement of the second 
 semester / 2553 (2010)

November 14 Grand Opening 
 Poonsrikaseam Library

December 2-3 Colors Sports Day

December 4-6 Holidays for King’s Birthday 

December 10-12 Holidays for Constitution Day

December 20-23 Midterm exam of the second 
 semester / 2553  
 Prathom 1 – Prathom 6 

December 23-30 Midterm exam of the second 
 semester / 2553  
 Matayom 1 – Matayom 6

December 31 Holidays for New Year 
-January 3 Festival /2554 (2011)

January 20-21 Khemasiri Exhibition‘ 53

January 31 Final exam of the second 
-February 4 semester / 2553

February 18 Farewell Ceremony to teachers 

February 21-28 Final exam of the second 
 semester / 2553  
 Prathom 1 – Matayom 5

March 24 Announcement of the result of 
 exams

May 16 Commencement of the first 
 semester / 2554 (2011)

ป.6/1

ป.6/2

ป.6/3

ป.6/4

ป.6/5
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นักเรียนที่ได้รับทุนเรียนในแต่ละปีมีจำานวนไม่น้อยกว่า 12 คน ในบางปีมีมากถึง 
19 คน และในแต่ละปีนั้นจะมีนักเรียนที่ได้ทุนเรียนซำ้าคนเดิม
ลองมาฟังความเห็นของนักเรียนเหล่านี้ว่าเรียนอย่างไรจึงได้ทุน

เรียนอย่างไรจึงได้ทุน

How do you prepare to get a scholarship ?
Each year there have been at least 12 students awarded scholarships to attend 
Khemasiri School. In some year there have been as many as 19 students, and in 
some instances some students have gained another scholarship in subsequent 
year.
Lets now hear from some students about their efforts to successfully gain a schol-
arship:

“ไม่จำ�เป็นต้องแข่งขันกับใครเพียงแค่ตั้งใจเรียน ทำ�ง�นที่
คุณครูสั่งทุกชิ้น และส่งง�นให้ตรงเวล�”

“ทุนเรียน” อาจเป็นสิ่งที่หลายๆ คนใฝ่ฝันอยากได้ เพราะ
นอกจากจะได้รับเกียรติบัตรเป็นผลงานของตนเองแล้ว ยัง
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เรื่องค่าเล่าเรียนได้อีกด้วย 

แต่หลายคนก็อาจรู้สึกว่าโอกาสที่จะได้ทุนนั้นยาก เพราะต้องแข่งขันกับ
เพื่อนทั้งห้อง ทั้งระดับชั้น และยังมีคนที่เก่งกว่าเราอยู่อีกมาก แต่อันที่
จริงแล้วเราไม่จำาเป็นต้องแข่งขันกับใครเพียงแค่ตั้งใจเรียน ทำาคะแนนของ
ตนให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำาได้ โดยทำางานที่คุณครูสั่งทุกชิ้นด้วย
ความตั้งใจส่งงานตรงเวลา ตั้งใจเรียนในห้องให้เข้าใจ ดังนั้นจึงไม่จำาเป็น
ต้องอ่านหนังสือตลอดเวลา หรือเครียดกับบทเรียนมากเกินไป เพราะจะ
ทำาให้เราเครียดและจำาบทเรียนที่เรียนมาไม่ได้ ที่สำาคัญที่สุดเราควรแบ่ง
เวลาให้ถูกต้อง ทบทวนบทเรียนอย่างพอเหมาะเพราะพี่ก็ไม่ใช่คนที่อ่าน
หนังสือทุกวัน เพียงแค่เป็นคนที่ชอบสรุปเนื้อหาที่เรียนให้เป็นภาษาของ
เรา ทำาให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น และเมื่อมีเวลาว่างก็ควรพักผ่อน และ
คลายเครียดด้วยการทำากิจกรรมต่างๆ ที่ชอบบ้าง และเมื่อเราพยายาม
แล้ว แต่มีเพื่อนที่ได้คะแนนดีกว่า และได้ทุนก็ไม่ต้องเสียใจให้ภูมิใจว่าเรา
ได้พยายามทำาดีที่สุดแล้วให้พอใจกับความสามารถของเรา

น.ส. ภัทรียา สุรัตวิศิษฎ์
ชั้น ม.630

“There is no need 
to compete with any 
others, only pay 
attention, do every 
assignment, and be 
punctual.”

A scholarship is perhaps what 
several students long for because 
it means not only a certificate, 
but also a reduction of parents’ 
burden on the school fee. Some-
one may think that it is hard to 
do that among the students of 
the same class and of the whole 
level. Actually, we do not need 
to compete with anybody else. 
We only pay attention and do 
our best with the grades as well 
as every assignment intention-
ally and punctually. By un-
derstanding the lessons clearly 
in class, we do not have to re-
vise them all the time or to be 
stressed which results in forget-
ting them. The most important 
thing is to manage time prop-
erly. I am not the kind of person 
who studies hard every day, but 
I summarize the lesson to make 
it easier to read. In my free time, 
I relax and do my favourite ac-
tivities. Sometimes when my 
friends get better marks and 
win scholarships, I never regret. 
I am very proud of myself that I 
have done the very best !

Miss Patthareeya Suratwisit
Mattayom 630

ต่ า ง มุ ม ม อ ง 
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“I would like to 
recommend for you 
to carefully assess 
the time necessary 
for students to 
do their homework, 
and also to revise 
your lessons.”

It is easy to explain how to pre-
pare yourself to gain a scholar-
ship. Basically it involves :

• paying attention to the subject 
being studied
• reading everything carefully
• revising lessons regularly

It is also very important to 
honour your teachers and the 
subject, by paying attention to 
what is being studied, and to lis-
ten carefully. Don’t talk to each 
other in class. When you return 
home you should manage your 
time when doing homework 
and reviewing lessons. If I run 
short of time I will review the 
major aspects of the lessons. But 
an important tip of mine is to 
use the technique of mind map-
ping for each subject before I 
read the books. It can help you 
to read more easily, particularly 
prior to the exams.

Before entering the exam room, 
I always concentrate my mind 
to calm down and become 
peaceful. I think of the teach-
ers, and of the lessons. During 
the exam, whenever I can’t do 
a question. I will move on to 
another question, and return to 
the difficult one later. If I waste 
time on a difficult question, I 
may not finish the exam.

This is how I succeed in my 
education.

Siriporn Chomsuk
Prathom 6/4

“Success in 
studying is easy 
with constant 
perserverance and 
attention.”

The question on how I can win 
the scholarship is often asked. 
Several people think being suc-
cessful in studying is based on a 
lot of tips, personal talent and 
intelligence. Actually, it is to-
tally wrong. Anyone with deter-
mination, attention, and con-
centration can do that. In case 
there is something you do not 
understand, ask your teacher or 
your friend suddenly. Moreover, 
do your homework by yourself. 
Your own schedule should be 
made to provide time for oth-
er activities besides studying. 
However, revising the lessons 
ought to be done very strictly 
by following the schedule. As 
for learning technique, finding 
main ideas is helpful for quick 
reading and summarizing is for 
good memory. For me, I think 
it is harder to maintain the suc-
cess in studying than to be suc-
cessful.  

Miss Sarocha Srisoongneon
Mattayom 610

“ควรจัดสรรเวลาระหว่าง
ทำาการบ้านกับทบทวน 
บทเรียน”

ถ้าจะตอบง่ายๆ ว่าเรียน
อย่างไรจึงได้ทุน ก็จะตอบ

ได้ว่า แค่ตั้งใจเรียนในห้อง และ
อ่านหนังสือทบทวน แต่จะขยาย
ความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เรียน
อย่างไรจึงได้ทุน ขั้นแรกจะต้อง
เคารพในการเรียนวิชานั้นๆ 
เคารพคุณครูและต้องตั้งใจเรียน 
ตั้งใจฟัง ไม่พูดคุยในเวลาเรียน 
เมื่อถึงบ้านก็ควรจัดสรรเวลา
ระหว่างทำาการบ้านกับทบทวน
บทเรียน แต่ถ้าไม่มีเวลาว่างใน
การทบทวนบทเรียนหรือมีเวลาใน
การทบทวนน้อย ฉันก็จะทบทวน
ในเวลาใกล้สอบ เคล็ดลับในการ
ทบทวนบทเรียนก่อนสอบคือ ฉัน
จะทำา Mind mapping ของแต่ละ
วิชาจะช่วยให้จำาง่ายขึ้น และใน
เวลาก่อนเข้าห้องสอบควรทำา
จิตใจให้สงบ นึกถึงคุณครูผู้สอน 
นึกถึงบทเรียนที่เรียนมา เวลาทำา
ข้อสอบถ้าข้อไหนทำาไม่ได้ฉันจะ
ข้ามข้อนั้นไปก่อน เพราะถ้ามัว
แต่นั่งคิดกับข้อที่ทำาไม่ได้เมื่อหมด
เวลาทำาข้อสอบก็จะทำาข้อสอบไม่
เสร็จ สิ่งเหล่านี้ทำาให้ฉันประสบ
ความสำาเร็จในการเรียน

ด.ญ. สิริพร ชมสุข 
ชั้น ป.6 ห้อง 4

“อยากเรียนเก่งทำาได้ง่าย
นิดเดียว ขอแค่มีความมุ่ง
มั่นพยายามตั้งใจเรียน
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย”

สําหรับคำาถามที่ว่า “เรียน
อย่างไรจึงได้ทุน” นั้นก็เป็น

คำาถามที่ถูกถามบ่อยๆ หลาย
คนก็จะคิดว่าคนเก่งนั้นคงทำาได้
ยาก มีเคล็ดลับมากมาย หรือไม่ก็
เป็นพรสวรรค์ทางสติปัญญาส่วน
ตัว ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดอย่าง
มาก อยากเรียนเก่งทำาได้ง่ายนิด
เดียวไม่ว่าใครก็เรียนเก่งกันได้ 
ขอแค่มีความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจ
เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มี
สมาธิในการฟังคุณครูสอน ถ้าไม่
เข้าใจก็ถามคุณครูหรือให้เพื่อน
ช่วยอธิบายอย่าปล่อยไว้นานจน
เสียกำาลังใจ เมื่อครูสั่งการบ้านก็
ต้องทำาเองเพื่อทบทวนบทเรียน
ให้เข้าใจยิ่งขึ้น อย่าไปคิดว่าคน
เรียนเก่งต้องอ่านหนังสือเพียง
อย่างเดียว เราก็สามารถมีเวลา
ไปทำากิจกรรมอื่นได้ โดยต้องรู้จัก
การแบ่งเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญ
มากเราควรจัดตารางเวลาอย่าง
เป็นระบบ และต้องอ่านหนังสือให้
สมำ่าเสมอตรงตามตารางที่จัดไว้
ให้ได้ เวลาอ่านก็หัดจับใจความ
สำาคัญเพื่อความรวดเร็ว และถ้ามี
เวลาก็ควรทำาสรุปย่อก็จะช่วยให้
จำาได้เป็นอย่างดี สุดท้ายจงอย่า
ลืมว่าคนเรียนเก่งนั้นก็ใช่ว่าจะเก่ง
ได้ตลอดไป การที่เราจะสามารถ
รักษาระดับความเก่งให้เสมอต้น
เสมอปลายนั้นยากยิ่งกว่าเสียอีก

น.ส. สโรชา ศรีสูงเนิน
ชั้น ม.610
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