๘๔ พรรษา มหาราชัน
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จากบรรณาธิการ
ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญหาภัย
คุกคามหลายด้าน ซึ่งภัยที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติคือ ความขัดแย้ง ความแตกแยก
ทางความคิดของประชาชนด้วยกันเอง
ทำ�ให้
เยาวชนทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
ดังนั้นเมื่อกองอำ�นวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เชิญชวนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
เสริ ม สร้ า งอุ ด มการณ์ ค วามรั ก ชาติ แ ละเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
ด้านคุณธรรมสำ�หรับเยาวชน
โรงเรียนจึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้เพื่อนำ�แนวคิดมาขยายผลให้กับเยาวชนเป็นการปลูกจิตสำ�นึกด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างเครือข่ายให้เยาวชนเกิดความรัก หวงแหน
แผ่นดินเกิด เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำ�นึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84
พรรษา เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดิน
ฉันทนัทธ์ เงินจันทร์

Editor’s Note
Thailand has been faced with a number of different threats. Of
these, a conflict of opinion among Thai people seems to have the greatest negative impact on the national security. This has, in turn, put youth
under dramatic social changes. Thus, when the Office of the Internal
Security Operations extended its invitation to Khemasiri Memorial
School to take part in the Patriotism and Royal Institution Esteem Promotion among Youth Program, we accepted the ISOC instantaneously.
In so doing, the School will be able to raise moral and ethical awareness
among its students as well as create a network that will essentially urge
the students to love and cherish their motherland while honoring the
nation, the religion and the monarchs and admiring His Majesty King
Bhumibol Adulyadej’s benevolence. All in all, the Program will allow
the students to give back what they have taken from their own country
on the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the
King’s 7th Cycle Birthday Anniversary.
Chanthanat Ngoenchan

2
kms journal-9.indd 2

28/9/2011 9:43

กลอนสุภาพ

ราชาเหนือราชัน

พระคือครูของแผ่นดินถิ่นสยาม

ทั่วเขตคามทรงแนะนำ�มีคำ�สอน

ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต

สอนให้คิดหลักธรรมนำ�สมัย

ให้รู้รักสามัคคีมีอาทร

ความทุกข์ร้อนผ่านเป็นเย็นสุขใจ

ว่า “เพียงพอ” จึงพอเพียงหล่อเลี้ยงไทย

ให้อยู่รอดปลอดภัยไปนิรันดร์

พระทรงเป็นยิ่งราชาเหนือราชัน

พระมิ่งขวัญเป็นครูคู่แผ่นดิน

นํ้าพระทัยจากฟ้ามาสู่ดิน

ไทยทั้งถิ่นจึงพ้นทุกข์มีสุขสันต์

ผู้ประพันธ์
นางสาวพรรณปพร ศรีไตรราศี, นางสาวอิสรีย์ วงศ์วิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๖๑๐
รางวัลที่ ๑ คำ�ประพันธ์เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

เขมะสิริฯ สัมพันธ์
ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 เดือนพฤษภาคม - กันยายน ปีการศึกษา 2554
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 ผู้อำ�นวยการ
นายเผ่าเกษม คงจำ�เนียร ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์ ฝ่ายปกครอง
นางธาริณี ยิ่งถาวร ฝ่ายปกครอง
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรียุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

บรรณาธิการบริหาร
และกราฟฟิกดีไชน์
นายศุภโยค คงจำ�เนียร
ผู้รับใบอนุญาต
บรรณาธิการ
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล

กองบรรณาธิการ
นางสาวมีนา สุริสาร
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
นายชาคริต เตชะนันท์
นายนิรันทร์ กำ�จัดภัย
นายกีรติ รัตนวิจิตร
ภาษาต่างประเทศ
ดร. พัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ
นางสาวอำ�ไพพรรณ ประพันธศิริ
ช่างภาพ
นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์
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จ า ก ใ จ ผู้ บ ริ ห า ร
ครูและนักเรียนที่รักทุกคน
ปี 2554 นี้ เป็นปีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่
สำ � หรั บ เราประชาชนชาวไทยจะพึ ง ระลึ ก ถึ ง
เพราะเป็ น ปี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา พระองค์เป็น
ผู้ที่ทำ�คุณประโยชน์
และคุณงามความดีต่อ
ประเทศชาติอย่างมาก ตลอดเวลาที่พระองค์
ได้ทรงครองราชอันยาวนานถึง 66 ปี พระองค์
ทรงคิดโครงการต่างๆ ร่วมพันโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ สิ่งที่เรา
สามารถนำ�มาปฏิบัติตามได้คือ “ความพอเพียง”
ซึ่ ง เป็ น รากฐานของชี วิ ต ที่ พ วกเราซึ่ ง เป็ น
ประชาชนของพระองค์ควรปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ถ้าทำ�ตามได้จะทำ�ให้ชีวิตมีความเป็น
อยู่อย่างพอควร พออยู่ พอกิน มีความสุข สงบ ร่มเย็น
อีกประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องคุณธรรม
ต่างๆ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสอนคือ ความประหยัด ความมี
เมตตา ความซื่อสัตย์สุจริต และความกตัญญู โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระราชชนนีของ
พระองค์
นอกจากนี้ยังมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัสที่พระราชทานแก่ประชาชน
ในวาระต่างๆ
จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำ�ปี
2535 ว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ� แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็กคือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความ
ว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำ�การงานต่างๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิด
จิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง”
ดังนั้น เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีนี้ ขอให้พวกเรา ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุก
คนตั้งจิตอธิษฐานขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมสำ�ราญ มีพระพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพวกเราควรจะกระทำ�แต่ความดี เพื่อ
พระองค์ และประเทศชาติตลอดไป
กัลยาณี จักษุรักษ์
ผู้อำ�นวยการ

Dear Beloved Teachers
and Students
2011 marks the year of the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle
Birthday Anniversary. It is truly the auspicious year for
all Thai people to recognize. His Majesty’s benevolent
contribution to the country has been tremendous.
Throughout his 66-year reign, His Majesty King Bhumibol Adulyadej has graciously initiated thousands of
the royal projects advantageous to both his subjects and
the country. His Majesty’s “Sufficiency Economy” is the
foundation of life that we all can follow easily. If we
do so, we will be able to live in moderation with selfsupport, happiness, peace and tranquility.
His Majesty the King is also the epitome of moral
and virtue. He particularly adheres to the principles
of economy, honesty and gratefulness that he learned
from the late Princess Mother, Princess Srinagarindra.
His royal speeches and instructions given to his subjects
at different occasions are particularly valuable. The following is taken from the book published on the 1992
Children’s Day. It reads, “Everyone has an obligation
he or she must undertake. Even children have an obligation which is education. It means that they have
to study hard and become knowledgeable, practice
until they master the required skills, and discipline
themselves to be honest, cheerful, intelligent and
reasonable so that they will mature to be erudite,
proficient and useful to the country.”
On the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s
7th Cycle Birthday Anniversary, I would like to ask
teachers, students and staff to pledge our promise to
do only good deeds for His Majesty and the nation.
May the King be blessed with happiness, good health,
wellbeing and longevity on his 84th birthday.

คณะกรรมการนักเรียน

1. น.ส.เมธาวี หาญณรงค์
2. น.ส.ชนัฎ จาตกานนท์
3. ด.ญ.สาธิตา ปรีชาธรรม
4. ด.ญ.นัชชา ชูสุวรรณ
5. ด.ญ.กรรณจนพร ทักษิณาจารี
6. ด.ญ.กนกกร เอื้ออิฐผล
7. ด.ญ.ณัฐกฤตา คุณโลกยะ
8. ด.ญ.ภูริชญา วิชัยดิษฐ์
9. ด.ญ.สาธินี แก้วเอี่ยม
10. ด.ญ.จิดาภา สอนอุไร
11. น.ส.นันทรัตน์ วัฒนปรานีกูล
12. น.ส.พิมพ์วิภา ปริยพาณิช
13. น.ส.วิมลรัตน์ ลีลสมภพ

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เป็นการแบ่งเบา
ภาระของครู เมื่อ 2 มิถุนายน 2554

Kalyani Chakshuraksha
Director
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To promote democracy, Khemasiri Memorial School arranged for an
election of the President of the KMS Student Government on 2 June
2011. The President, together with teachers, will oversee the wellbeing
of her KMS peers and sisters.
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ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ข ม ะ สิ ริ ฯ
สารจากนายกสมาคมศิษย์
เขมะสิริอนุสสรณ์

จวบถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลายาวนาน
ถึง 79 ปีแล้วที่เขมะสิริอนุสสรณ์ สถาบัน
การศึกษาอันเก่าแก่และทรงคุณค่าแห่งนี้ ได้
ให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัย ขัดเกลาศิษย์ให้
เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เป็นเลิศทาง
วิชาการ มีภาวะผู้นำ�ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย เลือดนํ้าเงิน-แดงอันเข้มข้น
ของชาวเขมะสิริฯ ทุกคน ทำ�ให้เราต่างรัก ผูกพันและสามัคคี พร้อมที่จะ
ผนึกกำ�ลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อพี่น้องโรงเรียน และส่วนรวม
เสมอมา ในนามของนายกและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ ขอ
สัญญาว่า เราจะทุ่มเทการทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเพื่อสมาชิก
ทุกท่าน การจัดกิจกรรมสำ�หรับศิษย์ปัจจุบันเราจะมุ่งเสริมทางด้านวิชาการโดยระดมพี่ๆ ที่มีความรู้มาช่วยเหลือ แนะนำ�น้องๆ ให้สามารถต่อสู้
กับการแข่งขันที่เข้มข้นภายนอกที่เป็นอยู่ได้ สำ�หรับศิษย์เก่าเพื่อชาว
เขมะสิริฯ ได้มีโอกาสพบปะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในโอกาสครบรอบ 80 ปี เขมะสิริฯ ในปี 2555 นี้ เราจะจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุนจากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยดีเหมือนเช่นเคย
และ
ตลอดไป
ม.ล. อัจฉราพร ณ สงขลา
นายกสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
ประจำ�ปี 2554-2555

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มล.อัจฉราพร ณ สงขลา
มล.อัชฌา ไชยะโท
นางจินตนา สุรินทร์ศิริรัฐ
นางเดือนน้อย ศรพรหม
นางวนิดา ศิลปอาชา
นางสมคิด เกียรติสุรนนท์
นางปรีมล แผ่แพทยคุณ
น.ส.เพลินพิณ ปรีดานนท์
นางเพียงฤทัย เสารัมณี
รศ.นันทนา รณเกียรติ
นางฉัตรบุญ ภัทรประภา
นางอินจิรา นิยมธูร
นางรุจินันท์ ศุภอริยะนนท์
นางจุไรรัตน์ มโนหรทัด
น.ส.รำ�ไพวรรณ์ หอมไกรลาศ

นายกสมาคมฯ
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายก คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์
สาราณียากร
ปฏิคม
ทะเบียน
เหรัญญิก
เลขานุการ

Message from the President
It has been 79 years for Khemasiri Memorial School, the honorable
academic institute, to continuously educate and discipline all the
students to become valuable individuals equipped with knowledge,
leadership and ethnics in response to social needs. The bond among
every student of Khemasiri Memorial School is so strong and inspiring that it motivates us to keep conducting various activities in order
to develop our school and our society. As President and the representative of the Board of Khemasiri Memorial School Association, I
promise that I will dedicate myself for the benefit of all members of
the association. As for our current students, the association gathers
volunteered alumni to share experiences and offer useful advice to
them to help preparing them for the intense competition in the real
world. Next year, the association will create an activity as a part of the
celebration of 80th anniversary of the school and to offer a chance for
the school’s alumni to meet one another as well. Lastly, the association hopes that both alumni and current students will always support
us in every kind of activities in the future.
M.L. Atcharaporn Na Songkhla
President of the Khemasiri Memorial School Association

สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สำ�เร็จ
การศึกษา ณ หอประชุมศุขศรีสมร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2554
A party was held by Khemasiri Memorial School Association at
Sooksrisamorn Hall on 7 February 2011 for Matthayom 6 students to congratulate them on their secondary-level graduation.

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ แจกรางวัล
แก่ผู้ชนะการประกวดคำ�ประพันธ์
วาดภาพ การเขียนเรียงความภาษา
อังกฤษ และประกวดพาน ในวัน
ไหว้ครู 9 มิถุนายน 2554
On Wai Khru Day, 9
June 2011, awards were
presented by Khemasiri
Memorial School Association to the winners in the
competitions of poetry
writing, picture drawing, English essay composition and flower
arrangements in pedestalled trays.

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ จัดบรรยาย “มุมมองในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย”
สำ�หรับนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี 4 กรกฎาคม
2554

A lecture on the topic of ‘Perspectives on the preparation for the
Entrance Examination’ was held by Khemasiri Memorial School
Association for Khemasiri students at the Seminar Room on the
third floor of Torsri Building on 4 July 2011.
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ปีมหามงคล

เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดประกวดแต่งคำ�ประพันธ์ และเขียนข้อความเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หัวข้อ “ครูของแผ่นดิน” ในวันไหว้ครูประจำ�ปีของโรงเรียน
9 มิถุนายน 2554 ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้
On 9 June 2011, Wai Khru Day, the Thai Language Subject Group held a Poetry and
Prose Competition under the title “The Teacher of the Land” to honor His Majesty
King Bhumibol Adulyadej on the Auspicious Occasion of His Majesty’s 7th Cycle
Birthday Anniversary. Students who won the awards are as follows:

ครูของแผ่นดิน
ครูของฉันก็คือในหลวงของเรานั่นเอง เพราะท่านทรงสอน
ประชาชน ด้วยการทำ�ตัวอย่างให้ประชาชนได้ดู ได้คิด และนำ�ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน
ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงสลิลทิพย์ เชื่อมั่น ชั้น ป. ๑/๓

ในหลวงทรงเป็นครูของแผ่นดินของชาวไทยทุกคนในหลวง
ทรงแนะนำ� สั่งสอน ให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่คนไทยในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา และความสามัคคี เป็นต้น เพื่อ
ให้คนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
นอกจากนี้ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆ ด้าน เช่น ความ
ประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความพอเพียง และความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น ดังนั้น พวกเราทุกคนควรปฏิบัติตามสิ่งที่
ในหลวงทรงแนะนำ� สั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวไทย
ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทรงไตรย์ ชั้น ป. ๒/๕

ครู คือ ผู้ทำ�หน้าที่สอนและให้ความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เกิด
ความรู้ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นๆ อีกทั้งคอยอบรมสั่งสอนให้ลูก
ศิษย์เป็นคนดีมีความรับผิดชอบในสังคม
ในแผ่นดินไทยในหลวงทรงเป็นครูของแผ่นดินอันแท้จริง ทรง
สั่งสอนและชี้แนวทางให้ประชาชนชาวไทยให้ได้รับความรู้และนำ�ไป
ปฏิบัติรวมถึงการดำ�รงชีพอย่างพอเพียง ทำ�ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีมี
ความสุขในสังคม นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงคิดวิทยาการใหม่ๆ เพื่อ
ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เช่น การเกษตร การศึกษา ฯลฯ
จากภารกิจและการดำ�เนินงานด้านการศึกษาของในหลวง ทำ�ให้
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ท่านทรงเป็นครูของแผ่นดินไทย
ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงมาณวี สุขแสงพนมรุ้ง ชั้น ป. ๓/๕
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ครูของแผ่นดิน

กลอนสี่

ฉันรักพ่อหลวง
ท่านสอนเราให้
พอเพียงเป็นอยู่
ทั่วถิ่นแซ่ซ้อง

ของปวงชาวไทย
รักใคร่ปรองดอง
รับรู้ทั้งผอง
ครูของแผ่นดิน

ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงธมนวรรณ สีโท ชั้น ป. ๔/๔
กาพย์ยานี ๑๑

องค์ “ภูมิพล” ไซร้
ปลูกผืนแผ่นดินทอง
พลิกฟื้นปฐพี
ภูมิธรรมภูมิปัญญา

ศูนย์รวมใจไทยทั้งผอง
เพื่อพี่น้องชาวประชา
สร้างชีวีการศึกษา
สมคำ�ว่า “ครูแผ่นดิน”

ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงพลอยพราว แก้วเวียงกัน ชั้น ป. ๕/๒
กาพย์ยานี ๑๑

องค์พระภูมิพล
เหน็ดเหนื่อยพระกายา
ทรงสอนและคิดค้น
เกษตรและพืชผล
สอนหลักความพอเพียง
แนะนำ�อย่างเคียงคู่

ผู้เปี่ยมล้นพระเมตตา
เสด็จมาทุกแห่งหน
หาเหตุผลไม่อับจน
ดินนํ้าฝนเร่งฟื้นฟู
รับฟังเสียงความเป็นอยู่
ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน”

ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงธัญชนก อรรถจิตติพันธ์ ชั้น ป. ๖/๒

กลอนสุภาพ

ครูของแผ่นดิน

พระคือครูของแผ่นดินถิ่นสยาม
พระปรีชายิ่งใหญ่หาใครเกิน
พระบรมราโชวาทอันลํ้าค่า
ถวายพระนาม บรมครูแห่งแผ่นดิน

เอกพระนาม ภูมิพล ชนสรรเสริญ
ธ นำ�ไทยให้เจริญเป็นอาจินต์
น้อมนำ�มาปฏิบัติเป็นนิจสิน
นวมินทร์มหาราชา ทรงพระเจริญ

ผู้ประพันธ์ เด็กหญิงกชณัช ศิริชัยวัจนเดชา ชั้น ม. ๓/๒
เด็กหญิงกมลวรรณ พฤกษ์ปิยะพร ชั้น ม. ๓/๒
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เ รื่ อ ง เ ด่ น วิ ช า ก า ร
นางสาวณัฐรดา ศรีไพโรจน์ และ
นางสาวอัญชิสา เหมือนคิด ได้รับคัด
เลือกเข้ารับรางวัลผู้มีความประพฤติดี
เนื่องในวันวิสาขบูชา จากพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย 27 พฤษภาคม
2554

Ms. Natrada Sriphairot
and Ms. Anchisa Mueankhit were nominated for an
award in a recognition of her
good conduct by the Buddhist
Association of Thailand on
Visakha Bucha Day on 27
May 2011.

เด็กหญิงอทิตยา ศรีเจริญจิตร์ และเด็กหญิงสลิลทิพย์ สถาพรธนาสิน ร่วมแข่งขันตอบ
ปัญหาในหัวข้อ “ผลกระทบจากสถานการณ์โลกร้อนและมหันตภัยแผ่นดินไหว’’ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำ�งาน มจธ. ครั้งที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จัด
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2554
Ms. Athittaya Sricharoenchit and Ms. Salinthip Sathaphonthanasin entered the quiz competition entitled ‘The Impact
of Global Warming and Hazardous Earthquakes’ during the
KMUTT’s Week of Safety in Work Fair held by King Mongkut’s
University of Technology Thonburi on 11 February 2011 and won
the first prize.

เด็กหญิงวรัชยา เฉลยจิตต์ เข้าร่วมการประกวด
บรรเลงดนตรีไทย เครื่องดนตรี ขิมสาย ในงานอโศก
สังคีต ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยโรงเรียน
เซนต์คาเบรียล 17 สิงหาคม 2554
During the Fourth Asok Sangkhit Fair
held by St. Gabriel’s College on 17 August
2011, Waratchaya Chaloeychit participated in the Thai Classical Music Competition in which she played the Chinese
cymbalo and won the competition.

เด็กหญิงกรรจนพร ทักษิณาจารี ร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน วิชาภาษาไทย (ประเภทตอบปัญหา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งาน “มหกรรมวันการ
ศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน’’ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จัดโดยสำ�นักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2554
Ms. Kanchanaporn Thaksinacharee
took part in the lower-elementary-level academic skill competition (Thai quiz) during the Private Education
towards Excellence in Honor of His Majesty the King Fair held
by Office of the Private Education Commission at Impact Arena,
Mueangthong Thani, Nonthaburi Province, on 11 February
2011. Ms. Kanchanaporn was the runner-up and was awarded
with a silver certificate.

เด็กหญิงชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย ร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน วิชาภาษาไทย (ประเภทอ่านทำ�นอง
เสนาะ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน “มหกรรม
วันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน’’
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จัดโดยสำ�นัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 11 กุมภาพันธ์
2554

Ms. Chayanit Chiansakunchai participated in the higher-elementary-level academic skill competition (Thai verse reading) during the Private Education towards
Excellence in Honor of His Majesty the King Fair held by Office of
the Private Education Commission at Impact Arena, Mueangthong Thani, Nonthaburi Province, on 11 February 2011. Ms.
Chiansakunchai was the second runner-up and was conferred with
a bronze certificate.

นางฑิภาภร ชุมภู นำ� น.ส.ณัชชา ศิริธรรม และน.ส.นันทิชา วัฒนถาวร ชั้น ม.6 เข้า
ร่วมแข่งขันโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท. ประจำ�ปี 2554 ได้รับรางวัล
ชมเชย และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียน 20,000 บาท ณ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 20 สิงหาคม 2554
On 20 August 2011, Achan Thiphaphon Chumphoo accompanied
two Matthayom 6 students, Natcha Siritham and Nanthicha
Watthanathawon, to the 2011 Economic and Financial Quiz
Competition, held by the Bank of Thailand. The students won the
consolation prize and a scholarship of 20,000 Baht.

เด็กหญิงปณศรณ์ เสงี่ยมจรรย์ ร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน วิชาภาษาไทย (ประเภทเล่านิทาน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งาน “มหกรรมวันการ
ศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน’’ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จัดโดยสำ�นักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2554
Ms. Panasorn Sangiamchan took part
in the higher-elementary-level academic
skill competition (story-telling in Thai)
during the Private Education towards Excellence in Honor of His
Majesty the King Fair held by Office of the Private Education
Commission at Impact Arena, Mueangthong Thani, Nonthaburi
Province, on 11 February 2011. Ms. Sangiamchan won the competition and was awarded with a gold certificate.
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เด็กหญิงณัชชา ศรีอรุณ และเด็กหญิงศุภรดา รัชเศรษฐ์กุล ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 งาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน’’ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง จัดโดยสำ�นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2554
Ms. Natcha Sri-aroon and Ms. Supharada Ratsetkun were entered into the lower and
higher-secondary level academic skill competitions (English) during the Private Education
towards Excellence in Honor of His Majesty the King Fair held by Office of the Private Education Commission at Impact Arena, Mueangthong Thani, Nonthaburi Province, on 11
February 2011. Both won the competitions and were presented with gold certificates.

นักเรียนที่ได้รับทุนเรียน เนื่องในวันไหว้ครู
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่
9 มิถุนายน 2554

รางวัลทุนเรียน 1 ปี สอบได้คะแนนเฉลี่ย
ตลอดปีเป็นที่ 1 ของชั้น ได้รับทุนเรียน 1 ปี
พร้อมเข็มทอง และเกียรติบัตร ได้แก่
1. น.ส.เบญสิตา แสงสว่าง สอบได้คะแนนเฉลี่ย
4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (สาระเพิ่ม) ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. น.ส.กวินทรา เข็มกลัด สอบได้คะแนนเฉลี่ย
3.95 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. น.ส.นันทิชา วัฒนถาวร สอบได้คะแนนเฉลี่ย
4.00 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. น.ส.สุทธอร โพธิ์ทองศรีสิทธิ์ สอบได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระเพิ่ม) สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5. น.ส.นนทิภา แก้วเกตุทอง สอบได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 และยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
6. น.ส.ชาลิสา แสงรุ่งเรือง สอบได้คะแนนเฉลี่ย 3.99 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7. ด.ญ.ชนกนันท์ ตระกูลเจริญสุข สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8. น.ส.สุชานุช เลาหสุรโยธิน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9. น.ส.ปริยากร แก้วเกตุสัมพันธ์ สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอด
เยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10. น.ส.วิภวานี โรจนวรฤทธิ์ สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุน
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11. ด.ญ.แพรวา ตันติสังวรากูร สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12. น.ส.พิชญา อึ้งภาภรณ์ สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13. น.ส.ธัญชนก สาเข้ม สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ด.ญ.นนทิชา เอี่ยมอ่อน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ได้ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.ณัฐวดี เสริมส่งสกุลชัย สอบได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้
ทุนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ญ.อธิชา ชนประทาน สอบได้คะแนนร้อยละ 96.50 และยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ทุนเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ญ.สิริวิมล สุขสมัย สอบได้คะแนนร้อยละ 91.70 และยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้
ทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ญ.จิณณากานต์ กิตติสหนิยม สอบได้คะแนนร้อยละ 90.50 และยอด
เยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ทุนเรียนในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4
ด.ญ.ญาณิศา ทรงไตรย์ สอบได้คะแนนร้อยละ 93.60 และยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศิลปะ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.กัญญาณัฐ ทรงไตรย์ สอบได้คะแนนร้อยละ 95.40 และยอดเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุนเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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เ รื่ อ ง เ ด่ น วิ ช า ก า ร
นักเรียนที่ได้รับแผ่นทองผดุงเกียรติประจำ�ปีการศึกษา 2554
มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวสรารัตน์ เด่นดวง สอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอิงดาว วุฒินิติกรกิจ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวจุฑาพา พงศ์กล่าวขำ� สอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวสุจิตรา วีณิน สอบเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นางสาวสโรชา ศรีสูงเนิน สอบเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวหทัย หงส์ศิริวรรณ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสิรินทร์ เกียรติสุรนันท์ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวชัญญา วิญญูประสิทธิ์กุล สอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสุวพัชร ลี้ไพบูลย์ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวเมธาณี พรหมใจ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นางสาวพัชร์ภรณ์ เอิบกมล สอบเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวศุภานัน หงส์รัตนอุทัย สอบเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวปริตา กาญจนานนท์กุล สอบเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวสุจารี แสงวงค์วาณิชย์ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวอมลณัฐ สิริวัฒน์ธนกุล สอบเข้าศึกษาต่อในคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวสนาศี คล้ายสิงห์ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวมนปณัย สมสมาน สอบเข้าศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวนฤพร กัลยาณลาภ สอบเข้าศึกษาต่อในคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวสาธิตา พลพัทธธนา สอบเข้าศึกษาต่อในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวลลิตา ธัญญาลาภสกุล สอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553
การสอบ O-Net เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสอบทุกปี สำ�หรับปีการศึกษา
2553 มีการสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐาน 3 ระดับชั้น คือ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และ
ชั้น ม.6 นักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้นมีผลการทดสอบสูงกว่าโรงเรียนทุกสังกัดทั่ว
ประเทศ
An announcement of the O-NET test results
for the academic year 2010

65.65

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)
ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนสังกัด สช.
และโรงเรียนทุกสังกัดของประเทศ
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The O-Net test, which is annually held by the National Institute of Educational Testing Service, is an indicator to measure the educational quality of
a school. In this academic year 2010, the results of the tests for Prathom 6,
Matthayom 3 and Matthayom 6 are superior to average test scores achieved
by all the-schools nationwide.
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

เขมะสิ
ร
ิ
ฯ
กับ

ฮาริมา

นายเผ่าเกษม คงจำ�เนียร ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้นำ� นางปราณี
อรุณโรจน์ และนางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์ และนักเรียน 4
คน ไปเยี่ยมชมโรงเรียนฮาริมา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 25
เมษายน - 7 พฤษภาคม 2554 และในโอกาสต่อมาโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ต้อนรับคณะครู 4 คน และนักเรียน
23 คน จากโรงเรียนฮาริมา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ที่หอประชุมศุขศรีสมร 21-22 กรกฎาคม 2554
Mr. Phaokasem Khongchamnian, assistant director, brought a team of two teachers Mrs. Pranee
Aroonrot and Ms. Chanida Tanphaiboon--and four
students to pay a visit to Harima School in Japan
from 25 April to 7 May 2011. In return, Khemasiri
Memorial School had a chance to welcome four
teachers and twenty-three students from Harima
School on Cultural Exchange Program at Sooksrisamorn Hall.
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ท่ อ ง ไ ป ใ น เ ข ม ะ สิ ริ ฯ
พิธีไหว้ครูประจำ�ปีการศึกษา 2554 ได้เชิญท่านผู้หญิง
พันเอกหญิงจิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554

นโยบายที่สำ�คัญของโรงเรียนประการหนึ่งคือ การ
ยกระดับนักเรียนของโรงเรียนให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล ด้วยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและแลก
เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในครั้งนี้ ครูจากโรงเรียน
Kanto International Senior High School ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
14 มิถุนายน 2554
One of the School’s most important policies
is to produce students with an international standard. To achieve this, the School
has arranged student exchange programs
with an aim to enhance the dissemination
and exchange of different knowledge and
cultures. This year, teachers from Kanto
International Senior High School from
Japan paid their visit to Khemasiri Memorial School on 14 June 2011.

นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์ ที่หอประชุม
ศุขศรีสมร 30 มิถุนายน 2554
Prathom 1 students attended the Intergroup Relation Camp held at Sooksrisamorn Hall on 30 June 2011.

Khemasiri Memorial School received
an honor from
Thanphuying Chitwadee Chulanont
who presided over
the 2011 Wai Khru
Ceremony on 9 June
2011.

สมาชิกยุวกาชาดใหม่ทำ�พิธีเข้าประจำ�หมู่ที่หอประชุม
ศุขศรีสมร โดยมีนายศุภโยค คงจำ�เนียร ผู้รับ
ใบอนุญาต เป็นประธาน 20 กรกฎาคม 2554
New members of the Red Cross Youth took
part in the Official Membership Recognition Ceremony presided over by Mr.
Suphayok Khongchamnian, the school’s
license grantee, at Sooksrisamorn Hall on
20 July 2011.

รายการรถโรงเรียนได้เชิญคุณชลรัศมี งาทวีสุข
ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ซึ่งเป็นศิษย์เก่า
กลับมาเยือนโรงเรียน 8 กรกฎาคม 2554
Chonratsami Ngathawisuk, a Channel 5
news anchor, returned to the School on 8
July 2011to relive her school life memory
during the taping of the School Bus TV
Show.

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที โรงเรียนได้
จัดให้มีการบำ�เพ็ญกุศลอุทิศให้หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี
เกษมศรี คงจำ�เนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต ที่หอประชุม
ศุขศรีสมร 20 พฤษภาคม 2554
As a token of gratitude for her, a meritmaking ceremony in memory of the late
M.R. Torsri Kasemsri Khongchamnian,
the school’s former license grantee, was held
at Sooksrisamorn Hall on 20 May 2011.
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เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนจึงจัดให้มีวิทยากรมา
อบรมนักเรียนในวันพระที่ไม่ตรงกับวันหยุด
ประมาณ 10-15 นาที ที่หน้าไมค์
To cultivate moral and ethical principles
among students, the School has arranged
for experts to give short talks on Buddhist
holy days that are on weekdays.

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นประจำ�ทุกปี ด้วยการแบ่งปันนํ้าใจจาก
นักเรียนเขมะสิริฯ สู่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

โรงเรียนทำ�พิธีมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ที่หน้าไมค์
11 กรกฎาคม 2554

Khemasiri Memorial School annually joins
in the project organized by Supanimit
Foundation to convey the students’ sincere
compassion and make their donations to
the underprivileged.

Khemasiri Memorial School handed books
as well as other school supplies over to
director of Wat Samai Suwan School on
11 July 2011.

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ทั้ง
ประถมและมัธยม ได้จัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่
ที่หอประชุมศุขศรีสมร 10-11 สิงหาคม 2554
Activities to honor mothers on the occasion
of the national Mother’s Day were carried
out by the primary-level and secondarylevel Social Studies Subject Group at Sooksrisamorn Hall on 10-11 August 2011.

ปีการศึกษา 2554 ฝ่ายปกครอง ได้จัดให้มีโครงการค่ายคุณธรรมขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น
ป.1-ม.6 ตามวันและเวลาที่แต่ละชั้นสะดวก
The Student Affairs Division organized dharma camps both inside and outside of the
school for all students from Prathom 1 to Matthayom 6 to attend at the convenience of the
their classes throughout the academic year 2011.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดอบรมครูอาจารย์ทุกกลุ่มสาระและโรงเรียนใกล้
เคียงในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครง
งาน” โดยมีอาจารย์รัตน์จณี ศิริบพิตร ซึ่งเป็นวิทยากร
รับเชิญของ สสวท. มาให้ความรู้ ณ ห้องสัมมนาชั้น 3
อาคารทอร์ศรี 21 สิงหาคม 2554
The Science Subject Group organized a
training program entitled “Project-based
Teaching for Teacher Development” at
the Seminar Room on Floor 3 of Torsri
Building on 21 August 2011. The training
by Achan Ratchani Siribophit, an expert
from the Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology, drew a
large crowd of interested people, including
KMS teachers as well as those from the
schools nearby.
ฉบับที่ 9 ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 15
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ท่ อ ง ไ ป ใ น ต่ า ง ถิ่ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำ�นักเรียนชั้น
ม.2 ไปทัศนศึกษาวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 22 กรกฎาคม 2554
The Social Studies Subject Group took
Matthayom 2 students on an educational
tour to important temples and museums in
Ayutthaya Province on 22 July 2011.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำ�นักเรียนชั้น ม.6, ป.6
เข้ารับการอบรมคุณธรรมโครงการค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม อำ�เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 9-11 มิถุนายน และ 30 มิถุนายน
-2 กรกฎาคม 2554 ตามลำ�ดับ

กลุ่มสาระศิลปะ นำ�นักเรียนที่เรียนกิจกรรมดนตรีไทย
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ที่เรือนไทยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 4 สิงหาคม 2554

Under the learner development activity
program, Prathom 6 and Matthayom
6 students attended the Buddhists and
Buddhist Teaching Camp at Panya Nantharam Temple, situated at Khlong Luang
District, Pathum Thani Province on 9-11
June 2011 and 30 June - 2 July 2011,
respectively.

The teachers in the Art Education Subject
Group and the students who joined the
Thai music activity attended the Wai Khru
ceremony for Thai classical music held at
the Thai House, Chulalongkorn University
on 4 August 2011.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นำ�นักเรียนชั้น
ม.3 ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังดุสิตและวัดสำ�คัญใน
กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม 2554
The Social Studies Subject Group took
Matthayom 3 students on a study trip to
Dusit Palace and other prominent temples
in Bangkok on 6 July 2011.

คณะครูและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
หลังจากที่ถูกอุทกภัย 15-18 กรกฎาคม 2554
On 15-18 July 2011, teachers and
librarians at Khemasiri Memorial School
became involved in the restoration of the
Samai Suwan School library, which had
been inundated.

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำ�นักเรียนชั้น ป.2
ไปเวียนเทียนที่วัดภคินีนาถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
12 กรกฎาคม 2554
The Social Studies Subject Group took Prathom 2 students to Phakhininat Temple for
the candle procession to observe Asarnha
Bucha Day on 12 July 2011.

ในช่วงฤดูฝนประเพณีที่สำ�คัญทางศาสนาคือ การถวาย
เทียนพรรษา และผ้าอาบนํ้าฝน ซึ่งในปีการศึกษา 2554
โรงเรียนได้นำ�ผู้แทนนักเรียนไปถวายเทียนและผ้าอาบ
นํ้าฝนที่วัดภคินีนาถ 13 กรกฎาคม 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษา
ต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา นำ�นักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา ณ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 27 มิถุนายน 2554
The Social Studies Subject Group, along
with the Thai Language, Foreign Languages, Mathematics, Art Education,
Health Education and Physical Education Subject Groups, took Matthayom 6
students on an educational tour to Wat
Pho or Wat Phra Chetuphon Vimolmanklararm Rajwaramahaviharn on 27
June 2011.

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ประถม) นำ�นักเรียน ชั้น ป.6 ไป
ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
2 จังหวัดสมุทรสาคร 22 มิถุนายน 2554
The elementary-level Science Subject
Group took Prathom 6 students on a study
trip to the Marine and Coastal Resources
Conservation Center 2, Samut Sakhon
Province, on 22 June 2011.

To observe Buddhist Lent Day, the School,
along with representatives of its students,
offered candles and bathing robes to monks
at Phakhininat Temple on 13 July 2011.
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ท่ อ ง ไ ป ใ น ต่ า ง เ เ ด น
ปัจจุบันเป็นยุคของการศึกษาไร้พรมแดน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญนี้ จึงสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้วยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศต่างๆ ในแถบยุโรปและอเมริกา
เพื่อให้นักเรียนได้ยกระดับตนเองให้ทัดเทียมกับระดับสากล ในแต่ละปีการศึกษาจะมี
นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนนี้เสมอ และในปีการศึกษานี้ก็
เช่นกันมีนักเรียนที่กลับจากโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ หลายคน
Recognizing the present period of borderless education and realizing how
important it is, Khemasiri Memorial School has encouraged students to
strive for academic advancement with an international standard. In so doing, the School has coordinated student exchange programs with various
schools in Europe and America with a number of students taking part in
these programs each year. This year, as usual, there were many students
returning from these programs.

ฉบับที่ 9 ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 17
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เ ลี ย บ รั้ ว ป ร ะ จํ า
ในแต่ละปีการศึกษานักเรียนที่เข้ามาอยู่นั้นสิ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติอย่างหนึ่งคือ การทำ�บุญเรือนนอน เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ผู้เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ 8 มิถุนายน 2554
The dormitory merit-making is customarily performed for good luck of all boarders,
especially the newcomers. This year the
meritorious deed was carried out on 8 June
2011.

ฝ่ายประจำ� จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ประจำ� เพื่อชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ 17 พฤษภาคม
2554

The School’s Boarding Division held an
orientation for the parents of boarders on
17 May 2011 to explain all rules and
regulations to them.

นักเรียนฝ่ายประจำ�ของโรงเรียนมีจิตอาสาช่วยจัด
หนังสือเข้าหมวดหมู่เพื่อส่งไปยังโรงเรียนที่ได้รับ
อุทกภัย และได้ช่วยรับนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 จากผู้
ปกครองไปส่งยังห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่
Boarding students did volunteering work
by categorizing books to have them sent to
schools stricken by flood as well as ushering
new Prathom 1 students to their classrooms
on their first day at school.

นักเรียนประจำ�ที่ผู้ปกครองไม่ได้รับกลับ มีกิจกรรม
พิเศษที่ฝ่ายประจำ�จัดให้คือ การประกอบอาหารว่างเป็น
ประจำ�ทุกเดือน
Boarders who stayed over at the school during weekends took part in snack cooking
lessons monthly organized monthly by the
Boarding Student Division.

ฝ่ายประจำ� จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำ� เพื่อให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง 21 สิงหาคม
2554

On 21 August 2011, the Boarding
School Division arranged for boarders to elect their prefect to oversee
the wellbeing of her younger KMS
students.

คณะกรรมการนักเรียนประจำ�
น.ส.เพชรรพี จรัสเจษฎา

ม.6 ประธาน
นักเรียนประจำ�
2. น.ส.อัญชิสา แก้วมีศรี
ม.6 รองประธาน
นักเรียนประจำ�
คนที่ 1
3. น.ส.ดวงพร เอื้ออิฐผล
ม.5 รองประธาน
นักเรียนประจำ�
คนที่ 2
4. น.ส.ธมลวรรณ แก้วมีศรี
ม.4 กรรมการ
5. ด.ญ.พิชญาภา พุทธระสุ
ม.3 กรรมการ
6. ด.ญ.ญาณิศา ทองเผือก
ม.2 กรรมการ
7. ด.ญ.ศุภาวรรณ หลีสกุล
ม.1 กรรมการ
8. ด.ญ.ณัฏฐณิชา ทวีพรสวรรค์ ป.6 กรรมการ
9. ด.ญ.ณัฐพิมล ตัณฑะจรูญโรจน์ ป.5 กรรมการ
10. ด.ญ.นัชชา ชูสุวรรณ
ป.4 กรรมการ
1.
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ครั้งยังมีชีวิตอยู่ นายสมบัติ คงจำ�เนียร อดีตผู้รับใบอนุญาตและอดีตผู้อำ�นวยการ ได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับ
นักเรียนประจำ�เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดังนั้นทายาทจึง
ปฏิบัติสืบต่อมาเฉกเช่นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
20 มิถุนายน 2554
When he was alive, Mr. Sombat Khongchamnian, the School’s former license
grantee and director, would throw a dinner party to boarders on his birthdays. His
descendants followed in his footsteps and
kept his memories alive on 20 June 2011.

นักเรียนประจำ�ไปทัศนศึกษาบ้านศิลปินคลองบางหลวง และตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 26 มิถุนายน 2554
Boarders took a study trip to The Artist House Art Gallery and Unique Handicraft at Khlong Bang
Luang and Khlong Lat Mayom Floating Market on 26 June 2011.

นักเรียนประจำ�ไป
ทัศนศึกษาสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
และตลาดนํ้าตลิ่งชัน
21 สิงหาคม 2554
Boarders took an
educational tour at
Museum Siam and
Taling Chan Floating Market on 21
August 2011.

ฉบับที่ 9 ประจำ�ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 19
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ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง แ ห่ ง ค ว า ม ท ร ง จ ํา
งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา ชั้นประโยคมัธยมปลาย และชั้นประโยคประถมปลายก็เช่นกัน ต้องแยกย้ายจากกันไปตามวาระ จึงมี
การถ่ายรูปร่วมกันไว้เพื่อเป็นที่ระลึก
In the same manner that all celebrations must come to an end, Prathom 6 and Matthayom 6 students
must graduate and go their separate ways. The School, therefore, arranged a group photo session for
them, so they can keep pictures as mementoes of their school life.

ป.6/1
ม.610
ม.621

ป.6/2

ป.6/3

ป.6/4

ป.6/5
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ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554
25 ตุลาคม
14 พฤศจิกายน
1-2 ธันวาคม
3-5 ธันวาคม
10-12 ธันวาคม
27-30 ธันวาคม
23-30 ธันวาคม

ม.610

31 ธันวาคม3 มกราคม 2555
19-20 มกราคม
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์
17 กุมภาพันธ์
21-24 กุมภาพันธ์

ม.621

22-29 กุมภาพันธ์
23 มีนาคม
1 เมษายน-15 พฤษภาคม
16 พฤษภาคม

เปิดภาคเรียนที่ 2/2554
พิธีรำ�ลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
และวันรื่นเริงประจำ�ปี
วันกีฬาสี
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554
ระดับประถมศึกษา
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2554
ระดับมัธยมศึกษา
หยุดเทศกาลปีใหม่ 2555
งานเขมะสิริฯ นิทรรศ’54 ครั้งที่ 23
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 ชั้น ม.6
พิธีลาครู ม.3, ม.6
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554
ระดับประถมศึกษา
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554
ระดับมัธยมศึกษา
ประกาศผลสอบ
ปิดภาคเรียนที่ 2/2554
เปิดภาคเรียนที่ 1/2555

Second-semester Academic Calendar (2/2011)
25 October

ม.622

14 November
1-2 December
3-5 December
10-12 December
27-30 December
23-30 December
31 December-3 January
19-20 January
30 January-3 February
17 February

ม.630

21-24 February
22-29 February
23 March
1 April-15 May
16 May

Second-semester classes of the
academic year 2011 begin.
HSH Prince Boonsrikasem
Commemoration Ceremony and Annual
Celebration Day
Sports Day
His Majesty the King’s Birthday holiday
Constitution Day holiday
Midterm examinations for all
elementary students
Midterm examinations for all secondary
students
The 2012 New Year holiday
The 23rd Khemasiri Academic Fair
Final examinations for Matthayom 6
students
Matthayom 3 and Matthayom 6
students offer farewells to their
teachers.
Final examinations for all primary
students
Final examinations for all secondary
students
Examination result announcement for
all students
School break
First-semester classes of the
academic year 2012 begins.

ม.622
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ต่ า ง มุ ม ม อ ง

เยาวชนไทยกับสถาบันฯ
ภัยทางสังคมที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งคือ การหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น กองอำ�นวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่
ที่จะพิทักษ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้เชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติสำ�หรับเยาวชน
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความรักที่มีต่อสถาบัน ลองฟังความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่เข้าร่วมในครั้งนี้
Lèse majesté, the crime of violating majesty, is considered to be a serious
criminal offense in our society. As a government agency, Internal Security
Operations Command (ISOC) then has an obligation to protect the nation,
the religious institution and the royal institution. To cultivate the feeling of love
and loyalty for the main institutions of the country, the ISOC has initiated the
Patriotism and Royal Institution Esteem Promotion among Youth Program and
invited KMS students to participate. Let’s hear from those who took part in
the program.
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โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านคุณธรรมสำ�หรับเยาวชน
เมื่อเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้า เพื่อนๆ และน้องชั้น ม.5 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านคุณธรรมสำ�หรับเยาวชน ที่จัดขึ้น
โดยกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โครงการนี้ได้จัดอบรมเพื่อ
เสริมสร้างเยาวชนทีเ่ ป็นผูน้ ำ�ในอนาคตให้มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม โดยมีแนวคิดทีส่ ำ�คัญคือ การกระทำ�
การใดๆ ต้องคำ�นึงถึงส่วนรวมเสมอ ส่วนรวมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่สังคมที่เราอยู่แต่ยังหมาย
ถึงมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือ การถ่ายทอดความรู้ และกระตุ้น
ให้เกิดจิตสำ�นึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการเสริมสร้างปัญญาและ
ศรัทธาที่ทำ�ให้เราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรกระทำ�พร้อมทั้งให้เชื่อมั่นในการทำ�สิ่งที่
สมควรกระทำ�นั้น นอกจากนี้ทางโครงการยังได้ปลูกฝังเยาวชนให้มีความเสียสละ ความสามัคคี
และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาติในอนาคต นับวันสิ่งเหล่านี้จะเลือนหาย
ไปจากจิตสำ�นึกของประชาชนบางกลุ่ม ซึ่งเมื่อเทียบกับสังคมในอดีต ประชาชนให้ความเคารพ
บูชาและเทิดทูนกษัตริย์ไว้เหนือหัว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันนี้ คือ ผู้คนเห็นความสำ�คัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยล์ ดน้อยลง ประชาชนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแบ่งพรรคแบ่งพวก หาก
ไม่มีการปลูกฝังและชี้แนะไปในทางที่ถูก อาจทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีความคิดผิดๆ สิ่งที่พวกเรา
ได้จากโครงการนี้พวกเราได้นำ�มาเผยแพร่และปลูกฝังด้วยการสอนให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษา
รู้จักความรัก ความเสียสละ ผลจากการสอนน้องทำ�ให้พวกเราซึมซับในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าโครงการอบรมจะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่พวกเราจะยังตั้งมั่นที่จะสานต่อ
เจตนารมณ์ของโครงการนีด้ ว้ ยการประพฤติตนให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม รูค้ ณ
ุ ของชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ให้สมกับการที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาติในอนาคตสืบไป
ณัฐรดา, มานิตา, ธนพร, ปิณณา, นันทิชา, โชติกา, ชณัฐกาญจน์, ภาสิณี, ธัญรดา, เมธาวี

The Patriotism and
Royal Institution
Esteem Promotion
among Youth Program
In June, my friends and I, along with
Matthayom 5 students, had a chance
to take part in the Patriotism and
Royal Institution Esteem Promotion
among Youth Program, which was
held by the Office of the Internal Security Operations. The main purpose
of the program is to instill moral and
ethical principles in youth who are going to be the country’s future leaders.
Planning and doing for the public is
the core concept of the program. By
‘the public’, we do not mean our community or society, but the public here
refers to humankind and the environment. Our responsibilities then were
to pass on the knowledge; encourage
others to love and honor the nation,
the religious institution and the royal
institution; and create people who
possess such great wisdom that they
can tell right from wrong while having strong confidence to pursue what
they think is right. Under the program, youth also learned to make a
sacrifice, harmonize and be prepared
to grow into competent adults who
can do good things for the benefits
of the nation. These moral and ethical qualities seem to fade away from
the consciousness of some people. In
the past, Thai people worshipped and
were loyal to their kings. Nowadays,
however, people think less highly of
the royal institution. People have had
a conflict of opinion and started to divide into factions. Unless they are educated, young people may have wrong
impressions of how and in what direction they should lead their lives. We
have learned so many things from this
program and will pass them on to elementary students, so they can love and
make a sacrifice as well. By teaching
our young students, we, too, become
more absorbed in morals, ethics, patriotism and the royal institution.
Although the program has come to an
end, we are still determined to carry
on what was taught during the program by sticking to moral and ethical
principles and being grateful to the
nation, the religion and the monarchs
as we are going to an important force
for our country in the future.
Natrada, Manita, Thanaphon,
Pinna, Nanthicha, Chotika,
Chanatkan, Phasini, Thanrada,
Metawee
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