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จากใจผู้้�บริิหาริ
Letter from the Board of Directors

 ด�วิยี่พระปณิัธ์านขอำงหม่อำมเจั�า  พ้นศัรีเกษม เกษมศัรี 
แลัะหมอ่ำมเจั�าหญงิศัุขศัรีสมร เกษมศัรี (ท่านตาแลัะท่านยี่ายี่) ที�ทรง 
ปรารถนาจัะตั�งโรงเรียี่นขึ�นในวัิง โดยี่มุ่งส่งเสริมการศัึกษาให�แก่ 
กุลับุตร กุลัธ์ิดาในสมัยี่นั�น จึังได�ก่อำตั�งโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัขึ�น เม้�อำ  
1 กันยี่ายี่น 2475 โดยี่รับนักเรียี่นเข�าเรียี่นตั�งแต่ชั�นประถมศัึกษาปีที� 1 
ถึงมธั์ยี่มศักึษาปทีี� 6 โดยี่มีหมอ่ำมเจั�าหญงิศัขุศัรสีมร เกษมศัรผีู้้�ทรงก่อำตั�ง 
โรงเรียี่นแลัะเป็นอำาจัารย์ี่ใหญ่พระอำงค์แรก ครั�งพระอำงค์สิ�นชีพิตักษัยี่ 
เม้�อำวัินที� 16 ธ์นัวิาคม 2487 หมอ่ำมเจั�าพน้ศัรเีกษม  เกษมศัร ีทรงดำาเนนิ 
กิจัการต่อำมาจันสิ�นชพีตัิกษัยี่ เม้�อำวัินที� 25 กันยี่ายี่น 2506  หมอ่ำมราชวิงศ์ั 
ทอำร์ศัรี (เกษมศัรี) คงจัำาเนียี่ร รับชว่ิงดำาเนินการ ตามแบบอำยี่า่ง ขอำงทั�ง 
สอำงพระอำงค์ แลัะในป ีพ.ศั. 2510 ได�ยี่�ายี่สถานที�ตั�งมายี่งัแขวิงบางยี่ี�ขนั 
เขตบางพลััด กรุงเทพมหานคร ซื้ึ�งมีพ้�นที� 17 ไร่ หม่อำมราชวิงศั์ทอำร์ศัร ี
(เกษมศัรี) คงจัำาเนียี่ร แลัะคุณัสมบัติ คงจัำาเนียี่ร ดำาเนินกิจัการโรงเรียี่น 
จันถึง พ.ศั. 2542  แลัะ 2547 ตามลัำาดับ 
 จัากสายี่พระเนตรอัำนยี่าวิไกลัขอำงทั�งสอำงพระอำงค์ แลัะด�วิยี่ควิาม 
มุง่มั�นศัรทัธ์างานด�านการศักึษาขอำงผู้้�สบ้ทอำดเจัตนารมณัเ์ดิม จึังทำาให�โรงเรยีี่น 
เขมะสริอิำนสุสรณัม์คีวิามเจัริญก�าวิหน�ามาโดยี่ลัำาดับ ปจััจุับนันบัเปน็เวิลัา 
90 ปีที�โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ได�อำบรมเด็กหญิงให�มีกิริยี่ามรรยี่าท 
เรยีี่บร�อำยี่ นา่รกั แบบกุลัสตรไีทยี่ แต่มคีวิามร้� ควิามสามารถด�านเทคโนโลัยีี่ 
ที�เป็นสากลั รวิมทั�งปลั้กฝั่ง จัริยี่ธ์รรม ทางพุทธ์ศัาสนาดังปรัชญาขอำง 
โรงเรียี่นที� ว่ิา “นัักเรียีนัจะดีีเพรีาะมีีวััฒนัธรีรีมี นัักเรียีนัจะเป็็นัผู้้�นัำา 
เพรีาะมีคีวัามีร้ี�”  
 ดิฉััน นางเปรมอำนงค์  รัตนะสาขา ผู้้�จััดการโรงเรียี่นเขมะสิริ- 
อำนุสสรณั์ ในนามขอำงผู้้�บริหารรุ่นที�  3 แลัะรุ่นที�  4 ยี่ังคงจัะส้บทอำด 
เจัตนารมณั์เดิมขอำงทั�งสอำงพระอำงค์ แลัะจัะส่งเสริมให�เด็กหญิงเป็น 
คนที�มคีณุัภาพ พร�อำมทักษะที�จัำาเป็นในโลักอำนาคต (Solf Power) มคีวิาม
เป็นผู้้�นำาที�ดีในสงัคมไทยี่แลัะเป็นพลัเมอ้ำงที�ดีขอำงโลักต่อำไป

 With the notions of H.S.H. Prince Poonsrikasem Kasemsri 
and H.S.H. Princess Sooksrisamorn  Kasemsri, who wished to establish 
a school in the palace by focusing on promoting education for  
children in those days, Khemasiri Memorial School was, therefore, 
established on September 1, 1932, accepting students from  
Prathom 1 to Matthayom 6, where H.S.H. Princess Sooksrisamorn 

นางเปรมอนงค์์  รตันะสิาขา
  ผู่จั้้ดการโรงเรยีนเขมะสิริอินุสิสิรณ์์

Mrs. Preme-anong  Ratnasakha
 Manager of Khemasiri Memorial School

Kasemsri was the school’s founder and the first principal. 
After Her death on December 16, 1944, H.S.H. Prince  
Poonsrikasem  Kasemsri continued the business until His 
last day of life on September 25, 1963, and M.R. Torsri 
(Kasemsri) Kongchamnian took over the business and  
administered it well, like the Prince and the Princess did. In 
1967, the School was moved to Bang Yi Khan Subdistrict, 
Bang Phlat District, Bangkok, with an area of 17 rai. M.R. Torsri 
(Kasemsri) Kongchamnian and Mr. Sombat Kongchamnian 
operated the School until 1999 and 2004, respectively.
 From the distant view of the Prince and the  
Princess, as well as the commitment in the education area 
of the successors, Khemasiri Memorial School has  
progressively developed. It has now been 90 years that  
Khemasiri Memorial School has trained girls not only to be 
polite and well-mannered in the style of a Thai lady, but also 
to be educated to gain knowledge and competence in  
universal technology. The girls are also instilled with  
Buddhist ethics, with the school’s philosophy of  
“Good students are cultured; leading students have 
knowledge.”
 On behalf of the 3rd and 4th generation  
executives, I, Mrs. Preme-anong  Ratnasakha, the Manager 
of Khemasiri Memorial School, will continue to carry out 
the intentions of the Prince and the Princess, as well as 
encourage the girls to be quality people, to be good leaders 
who have necessary skills for the future, and to be good 
citizens of the world.
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In Memory of Mr. Sombat  Kongchamnian
The Former Director of Khemasiri Memorial School

- รายงานพิิเศษ -

ประวััติิ
Biography

รุ่ะล์ึกถึึงค่ณพ�อสัมบััติิ  คงจำาเน่ยรุ่
อดี่ติผู้้�อำานว้ยการุ่โรุ่งเรุ่่ยนเขมะสัิรุ่ิอน่สัสัรุ่ณ์

 คณุัพอ่ำสมบติั  คงจัำาเนียี่ร เกิดเม้�อำวัินที� 20 มถินุายี่น พ.ศั. 
2463 ณั บ�านแคอำอำก อำำาเภอำบางไทร จัังหวัิดพระนครศัรีอำยุี่ธ์ยี่า 
ในวัิยี่เด็กท่านเริ�มต�นการศึักษาที�วัิดช่างเหล็ัก เม้�อำจับการศึักษา
ก็ได�เดินทางเข�ามาศึักษาต่อำที�โรงเรียี่นหอำวัิง กรุงเทพมหานคร 
จันจับมัธ์ยี่มศัึกษาปีที�  8 จัากนั�นได�ยี่�ายี่ไปอำย้ี่่ ที� วัิดสามปล้ั� ม 
ขณัะนั�นท่านกำาลัังเรยีี่นนติิศัาสตร ์ที�มหาวิิทยี่าลััยี่ธ์รรมศัาสตร ์ท่าน 
เป็นผู้้�ที�มีควิามสามารถในการเล่ันเคร้�อำงดนตรีไทยี่ เช่น ซื้อำอ้ำ� ขิม 
กลัอำงทัด ฯลัฯ หลัังจัากเรียี่นจับก็ได�เข�ารับตำาแหน่งปลััดอำำาเภอำเขต 
ดุสิต จัากนั�นท่านก็ได�พบกับหม่อำมราชวิงศั์หญิงทอำร์ศัรี  เกษมศัร ี 
ควิามรักขอำงทั�งสอำงท่านจึังได�เริ�มขึ�น 
 คุณัพ่อำสมบัติแต่งงานกับหม่อำมราชวิงศั์หญิงทอำร์ศัร ี 
เกษมศัรี เม้�อำวัินที� 18 สิงหาคม พ.ศั. 2498 งานแต่งงานได�จััดขึ�น 
ที�วัิงสามเสน แลัะเร้อำนหอำปลั้กอำย้ี่่ในวัิง ใกลั�กับตำาหนักหม่อำมเจั�า 
พน้ศัรเีกษม  เกษมศัร ีลัก้ทั�ง 4 คนเกิดที�นี�ได�แก่ 
 1) นายี่เผู้า่เกษม คงจัำาเนียี่ร  
 2) นางเปรมอำนงค์  คงจัำาเนียี่ร (รัตนะสาขา)
   3) นางจังศัรีสมร  คงจัำาเนียี่ร (รุจิัเทศั) 
 4) นายี่ศัภุโยี่ค  คงจัำาเนียี่ร

 Mr. Sombat Kongchamnian was born on June 20, 
1920, at Ban Khae Ok, Bang Sai District, Phra Nakhon Si  
Ayutthaya Province. When he was young, he started his studies 
at the Chang Lek Temple. After that, he came to study at 
the Horwang School, Bangkok, until finishing the secondary 
school of year 8, and he then moved to stay at Sam Pluem 
Temple. At that time, he was studying law at Thammasat 
University. He was skillful in playing many kinds of Thai 
musical instruments. After graduation, he was appointed 
as the Deputy District Chief of Dusit District. Then, he met 
M.R. Torsri Kasemsri, and their love began.
 Mr. Sombat married M.R. Torsri Kasemsri on August 
18, 1955. The wedding took place at Samsen Palace, and 
the newlyweds’ house was built in the palace, close to the 
palace of H.S.H. Prince Poonsrikasem Kasemsri. Their four 
children were born there; they are 
 (1) Mr. Phaokasem Kongchamnian
 (2) Mrs. Preme-anong Kongchamnian (Ratnasakha)
 (3) Mrs. Chongsrisamorn  Kongchamnian (Rujithes)
 (4) Mr. Supayok Kongchumnian
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คุุณพ่่อสมบััติิกัับักัารพั่ฒนาเขมะสิริอนุสสรณ์ 
Mr. Sombat and the Development of Khemasiri Memorial School

 คุณัพ่อำสมบัติแลัะหม่อำมราชวิงศั์หญิงทอำร์ศัรี (เกษมศัรี)  
คงจัำาเนยีี่ร ทั�งสอำงท่านได�อุำทิศัชวิีิตทุ่มเทแรงกายี่แลัะใจัทำางานหนกั 
เพ้�อำโรงเรียี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์ เม้�อำหมอ่ำมเจั�าพน้ศัรเีกษม  เกษมศัรี 
ทรงสิ�นชีพิตักษัยี่ คุณัพ่อำสมบัติได�หาซ้ื้�อำที�ดินเพ้�อำสร�างโรงเรียี่น 
เขมะสริอิำนุสสรณ์ัที�ฝ่ั� งธ์นบุร ีซึื้�งต�อำงใช�เงินจัำานวินมากในการก่อำสร�าง 
โรงเรียี่น โรงเรยีี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัจึังเปน็ทกุอำยี่า่งขอำงคณุัพอ่ำสมบติั 
หลัังจัากนั�นคณุัพอ่ำสมบติัก็ได�เข�ามาเป็นผู้้�จััดการโรงเรยีี่น ต่อำมาเม้�อำ
หมอ่ำมราชวิงศัห์ญงิทอำร์ศัรี เกษมศัร ีปว่ิยี่หนกั จึังให�คุณัพอ่ำสมบัติเปน็
ผู้้�รบัใบอำนุญาต แลัะผู้้�อำำานวิยี่การโรงเรียี่นตั�งแต่ พ.ศั. 2542  
 คณุัพอ่ำสมบัติ คงจัำาเนยีี่ร ได�สบ้ทอำดปณิัธ์านขอำงหมอ่ำมเจั�า
พน้ศัรเีกษม  เกษมศัร ีด�วิยี่การสง่เสริมด�านดนตรีไทยี่ แต่ก่อำนโรงเรยีี่น 
เขมะสิริอำนุสสรณั์จัะเรียี่นดนตรีไทยี่แบบธ์รรมดา ต่อำมาก็ตั�งเป็น 
วิงดนตรีไทยี่ มีขิม มีมโหรี ซึื้�งท่านหาคร้จัากกรมศัิลัปากรมาสอำน 
นกัเรยีี่นด�วิยี่ ตั�งเขมะสริสิโมสร สร�างนักกีฬาว่ิายี่นำาระดับชาติอำยี่า่ง
ศัรสวิรรค์ ภ้่วิิจิัตร สร�างหอำประชุมศุัขศัรีสมร สร�างอำาคารอำนุสรณ์ั  
๖๐ ปเีขมะสิร ิแลัะได�ชะลัอำเรอ้ำนทล้ักระหมอ่ำมมหิดลัประทานมาเป็น 
ห�อำงสมุด นอำกจัากนี� ท่านได�ส่งเสริมด�านดนตรีสากลั อำนุมัติแลัะ 
สนบัสนนุให�ซื้้�อำเคร้�อำงดนตรีสากลั แลัะให�คร้ทำาวิงดนตรีสากลั ช้�อำวิง 
เตปาป้า (Tepapa) ปีแรกที�ไปประกวิดได�รับรางวัิลัชนะเลิัศั ทำาให� 
โรงเรยีี่นเขมะสริิอำนสุสรณัเ์ปน็โรงเรยีี่นที�มชี้�อำเสยีี่ง แลัะเปน็ที�ยี่อำมรบั 
อำยี่่างกวิ�างขวิาง ท่านจึังเป็นผู้้�ที�ส่งเสริมงานด�านการศัึกษา พัฒินา 
โรงเรียี่น แลัะเสียี่สลัะอำยี่่างแท�จัริง ท่านสามารถทำาได�ทุกอำยี่่างเพ้�อำ 
โรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์คณุัพอ่ำสมบติั  คงจัำาเนียี่ร ดำาเนินกิจัการ 
โรงเรยีี่นจันถึง พ.ศั. 2547
 Mr. Sombat and M.R. Torsri (Kasemsri) Kongchamnian 
devoted their lives to working hard for Khemasiri Memorial 
School. When H.S.H. Prince Poonsrikasem  Kasemsri passed 
away, Mr. Sombat bought a piece of land to build Khemasiri 
Memorial School on the Thonburi side, which required a lot 
of money. Khemasiri Memorial School was, therefore, everything 
to Mr. Sombat, and then he became the school’s manager. 
Later, when M.R. Torsri Kasemsri was seriously ill, Father 

Sombat was granted as a licensee and became the school’s 
director in 1999.
 Mr. Sombat Kongchamnian inherited H.S.H. Prince 
Poonsrikasem  Kasemsri’s aspirations by promoting Thai  
music. Originally, Khemasiri Memorial School offered normal 
Thai traditional music classes. Later, the School founded a 
Thai traditional music band, which was also taught by  
teachers from the Fine Arts Department. Khemasiri Club was 
also founded, where a national swimmer, Sornsawan Phuwijit, 
began her swimming. Mr. Sombat built the Suksrisamorn 
Auditorium and the KMS 60th Anniversary Memorial  
Building. He transformed the royal house of King Mahidol 
Adulyadejvikrom into a library. In addition, he also promoted 
Western music, encouraging the purchase of Western musical 
instruments. He allowed the teacher to form a band, called 
Tepapa, which won the first prize of the contest in the first 
year of the band. This made Khemasiri Memorial School  
a famous school, and it has been widely accepted.
 Being able to do everything for Khemasiri Memorial 
School, Mr. Sombat was the one who promoted and developed 
education, and truly devoted himself to the school. Mr. Sombat 
Kongchamnian directed the School until 2004.

คุุณพ่่อสมบััติิและหม่อมราชวงศ์์หญิิงทอร์ศ์ร ี
(เกษมศ์รี) คุงจำำาเนีียร
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 นักเรียี่นที�ได�เข�ามาเรียี่นที�โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ เม้�อำ 
ครั�งที�คุณัพ่อำสมบัติยี่ังอำย้ี่่ ภาพจัำาที�เรายัี่งจัำากันได�ค้อำ ท่านจัะมายี่้น 
ต�อำนรับนักเรียี่นเข�าส้่รั�วินำาเงิน-แดง ซึื้�งเปรียี่บเหม้อำนอำ�อำมกอำดขอำง 
ควิามอำบอุ่ำนจัากพ่อำ ท่านจัะยี่ิ�มรับแลัะพ้ดทักทายี่ด�วิยี่ควิามใจัดี  
ถ�อำยี่คำาแต่ลัะคำาที�พ้ดอำอำกมาสะท�อำนถึงไอำอุ่ำนที�เราจัะได�รับ ท่านได� 
กล่ัาวิต�อำนรบันกัเรยีี่นอำยี่า่งอ่ำอำนโยี่น เอ็ำนด ้ในวัินเปดิเทอำม  

 ท่านเป็นคนใจัดี โอำบอำ�อำมอำารี มีนำาใจั เอ้ำ�อำเฟื้้� อำเผู้้�อำแผู้ ่ 
ทกุเช�าท่านจัะแอำบมอำงนกัเรียี่นอำย้ี่ข่�างหน�าต่าง ท่านจัะมอำงดท้กุคน 
ด�วิยี่ควิามรกั ควิามเมตตา ควิามหว่ิงใยี่ แลัะพร�อำมที�จัะดแ้ลั คุ�มครอำง 
ให�ลัก้ปลัอำดภัยี่ ด�วิยี่ควิามร้�สกึขอำงพอ่ำที�มอำงดล้ัก้ นกัเรียี่นทกุคนต่าง 
เรียี่กท่านว่ิา “ค์ุณ์พั่อ” ท่านมีควิามสุขทุกครั�งที�ได�อำย้ี่่กับลั้ก ๆ 
จึังทำาให�ท่านเป็นที�รักขอำงทุกคน  ท่านใส่ใจัในรายี่ลัะเอีำยี่ดเล็ัก ๆ  
น�อำยี่ ๆ  ขอำงนักเรียี่นเสมอำ เช่น นกัเรียี่นเข�าแถวิเคารพธ์งชาติตอำนเช�า 
ท่านจัะเดินด้เสมอำ เม้�อำนกัเรยีี่นร�อำงเพลังชาติไมถ่ก้แลัะไมพ่ร�อำมเพรยีี่ง 
ท่านจัะต่อำว่ิาแลัะให�ฝ่กึร�อำงใหม ่เร้�อำงเข�าแถวินี�ท่านจัะไมย่ี่อำมเลัยี่แม�
ว่ิาอำากาศัจัะร�อำนเพียี่งใด ท่านจัะต�อำงให�นักเรียี่นเข�าแถวิพร�อำมกัน 
เต็มสนาม นอำกจัากหน�าฝ่นสนามเปียี่ก ท่านจึังจัะอำนุโลัมให�บ�าง  
คุณัพ่อำสมบัติอำยี่ากฝ่ึกให�นักเรียี่นมีระเบียี่บ แลัะร�อำงเพลังชาติได� 
ถก้ต�อำง  บางครั�งในตอำนที�นกัเรยีี่นกำาลัังเรยีี่นอำย้ี่ ่คณุัพอ่ำสมบติัจัะเดิน 
มาด้ทุกห�อำง ท่านด้ไปยี่ิ�มไปด�วิยี่ควิามปล้ั�มใจัที�เห็นลั้กๆ ขอำงท่านมี 
ควิามสขุกับการที�มาเรยีี่นในบ�านหลัังที�สอำง แลัะในทกุเยี่น็คณุัพอ่ำสมบติั 
จัะมาด้นักเรียี่นทำากิจักรรมต่างๆ ท่านแอำบมอำงอำย้ี่เ่งียี่บๆคอำยี่มอำงด ้
ด�วิยี่สายี่ตาแหง่ควิามรัก ควิามปล้ั�มปติิ  

 ท่านมีควิามห่วิงใยี่นักเรียี่นประจัำามาก ท่านเคยี่บอำกว่ิา 
“โรงเรียนีเป็็นีเหมือนีบั้านีของเขา” ท่านจึังรักทุกคนเหม้อำนลั้ก 
ยี่ิ�งนกัเรยีี่นเล็ัก ๆ จัะชอำบมาไหวิ�ท่านบางคนจัะพบันกเขยีี่นอำะไรต่อำ
อำะไรมาให� เขียี่นคุณัพ่อำอำยี่่างนั�นคุณัพ่อำอำยี่่างนี� ตอำนที�ท่านอำย้ี่่บ�าน 
เร้อำนไทยี่ยี่ังไม่ได�สร�างบ�าน นักเรียี่นประจัำาอำยี่ากได�อำะไรก็จัะมาย้ี่น
หน�าเรอ้ำนไทยี่ บอำกว่ิา “คุณุพ่อ่ขา หนีอูยากได้้ทีวีส”ี ท่านก็จัะจััดการ 
ซื้้�อำให�ทันที นักเรียี่นประจัำาก็จัะดีใจักันมาก เม้�อำถึงวัินเกิดขอำงท่าน 
ทกุ ๆ  ป ีท่านจัะสั�งบะหมี�เกี�ยี่วิมาเลีั�ยี่งนกัเรยีี่นประจัำา แลัะนกัเรยีี่นประจัำา 
ก็จัะนำาดอำกไม�มากราบขอำพรจัากท่านเป็นประจัำาทกุปี “ซื้ึ�งปจััจุับนัเม้�อำ 
ถึงวัินที� 20 มถินุายี่น ขอำงทกุป ีคณัะผู้้�บรหิารแลัะทายี่าทก็ยี่งัคงทำา 
ตามแบบอำยี่่างขอำงท่านด�วิยี่การจััดเลีั�ยี่งอำาหาร แลัะกิจักรรมเสริม 
ประสบการณัพ์เิศัษให�แก่นกัเรียี่นประจัำา

 นกัเรยีี่นที�ได�เข�ามาอำย้ี่ใ่นรั�วินำาเงิน-แดง ในสมยัี่นั�นที�ได�รบั
ควิามรักควิามเมตตาจัากท่าน แลัะรุน่หลััง ๆ  ที�ได�รับฟื้งัเร้�อำงราวิขอำงท่าน 
ทกุคนร้�สึกได�ถึงควิามมุง่มั�นที�ท่านได�พฒัินาโรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณ์ั 
ให�เจัริญก�าวิหน�ามาถึงทกุวัินนี� ลัก้ ๆ ทกุคนจัะระลึักถึงพระคณุัขอำง 
“ค์ณุ์พัอ่สิมบูติั ค์งจ้ำาเนยีร” ตลัอำดไป

คุุณพ่่อสมบััติิกัับัลููกั ๆ ในรั�วันำ� า เ งิิน-แดงิ
Mr. Sombat and His Students in the 
Blue-Red Life

 The students who studied at Khemasiri Memorial 
School when Mr. Sombat was still alive can still remember 
when he was welcoming the students to the School, which 
was like a warm embrace from a father. He would smile and 
say hello with kindness. Each word he uttered reflected the 
warmth we would receive. On the opening day of the semester, 
he greeted students in a gentle and affectionate manner.
 He was a kind, generous, and benevolent person. 
Every morning, he would peek out the window at the students. 
He looked upon everyone with love and kindness. He was 
caring and protective of the students, with the feeling of a 
father looking after his children. All of the students called him 
“Father.” He was happy all of the time when he was with his 
children; thus, he was loved by everyone. He always paid  
attention, even to the smallest details of the students. For 
example, he would attend the flag ceremony along with the 
students, having them practice singing the national anthem, 

คุุณพ่่อสมบััติิกับันีักเรียนีป็ระจำำา



7

in case they sang the anthem improperly. All of the students 
had to attend the flag ceremony, no matter how hot the 
weather was, except when the field was wet during the rainy 
season. Mr. Sombat wanted the students to be disciplined and 
to sing the national anthem correctly. Sometimes, when the 
students were studying, he would have a look at each class, 
delightedly smiling to see that his children were happy in this 
second home. Every evening, Mr. Sombat would look around 
to see the students doing their various activities. He gazed 
quietly, watching with the eyes of love.
 He was very concerned about the boarding students. 
He once said, “the School is like their home.” He, therefore, 
loved everyone as his children. Even the small students always 
came to see him and pay respect to him. Some of them gave 
him paper birds or wrote many things to him. Once, when he 
lived in the old Thai house, boarding students who wanted 
anything would stand in front of the house and say, “Daddy, 
I want a color TV.” He immediately bought one, which made 
the students very happy. On his birthdays, he would order 
noodles and dumplings for the boarding students. They would 
also bring flowers to pay their respects to him every year. 
Nowadays, on his birthday, June 20 of each year, the  
administrators and his heirs are still following his practice by 
catering and offering special experience-enhancing activities 
for the boarding students.
 The students who studied in the School in those days 
received love and mercy from him, and the students of later 
generations who hear his story can even feel the commitment 
that he made to progressively develop Khemasiri Memorial 
School. Mr. Sombat Kongchamnian will be remembered by 
his students forever.

 เน้�อำงในวัินที� 20 มถินุายี่น 2565 เป็นวัินคลั�ายี่วัินเกิด
ขอำงคุณัพ่อำสมบัติ คงจัำาเนียี่ร อำดีตผู้้�อำำานวิยี่การ ฝ่่ายี่นักเรียี่น 
ประจัำาจััดพิธ์ีระลึักถึงพระคุณัขอำงท่านผู้้�บริหารได�จััดเลีั�ยี่ง 
อำาหารให�แก่นักเรียี่นประจัำา แลัะการจััดแสดงสัตว์ิเลีั�ยี่งชนิด 
พิเศัษ จัากสมาคมผู้้�นิยี่มสัตว์ิเลีั�ยี่งชนิดพิเศัษ (Exotic pets) 
ที�ลัานกิจักรรม อำาคารอำนสุรณั ์๘๐ ปเีขมะสริิ

 On June 20, the birthday of Mr. Sombat  
Kongchamnian, the former Director of the School,the 
Section of Boarding Students held a memorial service for 
his grace, providing meals for boarding students  
and exhibiting exotic pets. The exhibition was organized 
by the Exotic Pet Association and was held at the  
activity park, on the 80th Anniversary of the Khemasiri-
Memorial Building.
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สัารุ่จากนายกสัมาคมฯ
90 รุ่่�นที่่�พากเพ่ยรุ่เรุ่่ยนรุ่้�สััมพันธ์์น�องพ่�เขมะสัิรุ่ิฯ

Message from the President of the Association
The 90th Anniversary of Khemasiri Memorial School

- บทสััมภาษณ์์ -

 เน้�อำงในวัินที� 1 กันยี่ายี่น 2565 ที�ผู้า่นมา โรงเรยีี่นเขมะสริิอำนสุ
สรณัก่์อำตั�งครบ 90 ป ีสมาคมศิัษย์ี่เขมะสริอิำนสุสรณั ์ชุดที� 22 ได�รว่ิมใจักัน
จััดงานเพ้�อำแสดงอำอำกถึงควิามกตัญญู้ต่อำผู้้�มพีระคณุั ดังนี�
 • งานกตัญญูู-มุทิี่ตาจิ้ต ครั�งที� 1 เน้�อำงในวัินคร้ 16 มกราคม  
ณั วัิดภคินีนาถวิรวิิหาร ซื้ึ�งสมาคมศัิษยี่์เขมะสิริอำนุสสรณั์ ชุดที� 22 
มวัีิตถปุระสงค์ที�จัะให�สมาคมฯ จััดงานนี�เปน็ประจัำาทกุปี
 • งานวิ�ง Virtual Run เพ้�อำน�อำมรำาลึักถึงพระกรุณัาธ์ิคุณัใน 
สมเด็จัพระมหติลัาธ์เิบศัร อำดุลัยี่เดชวิิกรม พระบรมราชชนก สมาคมศัษิยี่ ์
เขมะสริอิำนสุสรณัไ์ด�จััดงานวิิ�ง Virtual Run ในเด้อำนกันยี่ายี่น รายี่ได�สว่ิน
หนึ�งจัากการจััดงานทางสมาคมฯ ได�สมทบทนุรว่ิมบริจัาคที� “ศัริริาชมล้ันธิ์”ิ
 • งาน 90 ปีเขมะสิิรฯิ เพ้�อำเป็นการเฉัลิัมฉัลัอำง เชิดช้เกียี่รติ 
โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ที�ก่อำตั�งครบ 90 ปี แลัะให�ศิัษยี่์เขมะสิริฯ 
ทุกรุ่นได�พบปะสังสรรค์ร่วิมกันสานสัมพันธ์์น�อำงพี�ด�วิยี่ประเพณัีที�งดงาม 
ทางสมาคมฯ จััดงาน 90 ปเีขมะสริฯิ ในวัินเสารที์� 12 พฤศัจิักายี่น 2565 
ที�โรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั์

ชิอ่ทิี่พัย ์ ลยางกรู
นายกสิมาค์มศษิยเ์ขมะสิริอินุสิสิรณ์์

Chowthip  Layangkul
President of Khemasiri Memorial Discipleship Association

 On September 1, 2022, it was the 90th anniversary of Khemasiri Memorial School. The Khemasiri Memorial  
Student Association (The 22nd Group) organized an event to express gratitude to the benefactors, as follows:
 • The 1st Gratitude Expression Event on the occasion of Teacher’s Day, January 16, was held at Phakininath  
Worawihan Temple, and is aimed to be held annually.
 • Virtual Run Event was held in September to pay tribute to Mahitala Dhibesra Adulyadej Vikrom, the Prince Father. A 
part of the income from the event has been contributed as a donation to the “Siriraj Foundation.”
 • The 90th Anniversary of Khemasiri Memorial School was held to celebrate and honor the School for its 90 years since 
its establishment. The alumni reunion helped renew relationships with beautiful traditions. The event was held on Saturday, 
November 12, 2022 at Khemasiri Memorial School.
 I, on behalf of all Khemasiri students, would like to thank all of the teachers and Khemasiri Memorial School. We, 
Khemasiri students, are like big trees that have been growing and getting strong with the teaching from the tireless  
teachers. All of us will never forget; we will forever remember the kindness of the teachers.

 ดิฉันั ในนามศิัษยี่เ์ขมะสริฯิทกุท่าน กราบขอำบพระคุณั คณุัคร้ แลัะโรงเรียี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์พวิกเราศิัษย์ี่เขมะสริฯิ เปรียี่บเหมอ้ำน
ต�นไม�ใหญ่ที�เติบโตแลัะแข็งแรงมาเป็นอำยี่่างดีจันถึงทุกวัินนี�ได� ก็ด�วิยี่การอำบรมสั�งสอำนขอำงคุณัคร้ที�ไม่ร้�จัักคำาว่ิาเหน็ดเหน้�อำยี่ ศัิษยี่์เขมะสิริฯ 
ทกุคนจัะไมม่วัีินล้ัมแลัะจัะระลึักถึงพระคณุัคร้ตลัอำดไป
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- ร๊�รอบโรงเรียน -

School Activities
กิจกรุ่รุ่มเดี�น  

กิัจกัรรมท่่ี่ส่งิเสริมให้้นักัเร่ยนได้แสดงิออกัถึึงิคุวัามกัติัญญููต่ิอผูู้้ม่พ่ระคุุณ
Activities Encouraging Students to Express Their Gratitude to Their Benefactors

 การส่งเสริมให�นักเรียี่นได�เข�าร่วิมกิจักรรมที�หลัากหลัายี่ เป็นพ้�นฐานที�จัะทำาให�นักเรียี่นได�เรียี่นร้�จัากกิจักรรมต่าง ๆ  
โรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณัจึ์ังจััดกิจักรรมให�แก่นกัเรยีี่น ดังนี�

 To encourage students to participate in a variety of activities allows them to learn from those various 
activities. Khemasiri Memorial School, therefore, has organized many activities for students, as follows:

 •  โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัจััดพิธ์ีไหวิ�คร้ ประจัำาป ี
การศึักษา 2565 ระดับมัธ์ยี่ม แลัะระดับประถม วัินพฤหัสบดีที� 9  
แลัะ 16 มิถุนายี่น 2565 ที�หอำประชุมศุัขศัรีสมร ตามลัำาดับ  
นอำกจัากนี�  ในพิธ์ีไหวิ�คร้โรงเรียี่นได�จััดกิจักรรมอ้ำ� นด�วิยี่ ได�แก่  
การมอำบแผู้น่ทอำงผู้ดุงเกียี่รติแก่นักเรียี่นชั�น ม.6 ปีการศัึกษา 2564 
ที�สอำบเข�าศัึกษาต่อำในระดับอุำดมศัึกษาขอำงรัฐได�คณัะที�มีระดับ 
คะแนนส้ง ปีการศัึกษา 2565 แลัะการมอำบรางวัิลัแก่นักเรียี่นที� 
ชนะการประกวิดแต่งคำาประพนัธ์์ วิาดภาพระบายี่สี เขียี่นเรยีี่งควิาม
ภาษาอัำงกฤษแลัะการจััดพาน เน้� อำงในวัินไหวิ�คร้ซื้ึ�งได�รับการ 
สนับสนุนจัากสมาคมศัิษยี่์เขมะสิริอำนุสสรณ์ั แลัะผู้้�แทนกอำงทุน 
“ทอำร์ศัร-ีสมบติั”
 Khemasiri Memorial School held a Wai Kru Ceremony 
of the academic year 2022 for both secondary and elementary 
levels on Thursday 9 and 16, June 2022, at the Suksrisamorn 
Auditorium. In addition to the Wai Kru Ceremony, the School 
organized other activities, such as (1) awarding the Honored 
Gold Plates for Matthayom 6 students of the academic year 

2021 who have passed the entrance examinations with the 
high score ranking; and (2) awarding the students who won 
the poetry contest, the painting contest, the English essay 
writing contest, and the pedestal tray decorations contest on 
the Teacher’s Day, which was supported by the Khemasiri 
Memorial Association and the representatives of the Fund 
“Torsri-Sombat.”
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 •  28 กรกฎาคม เน้� อำงในวัินเฉัลิัมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จัพระวิชิรเกลั�าเจั�าอำย้ี่่หัวิ คุณัคร้ศัุภโยี่ค คงจัำาเนียี่ร  
ผู้้�รับใบอำนุญาตโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ นำาผู้้�บริหาร คณัะคร้ 
แลัะนกัเรยีี่น ถวิายี่พระพรชัยี่มงคลั 27 กรกฎาคม 2565
 On the occasion of H.M. King Maha Vajiralongkorn’s 
birthday, July 28, Mr. Supayok Kongchumnian, the Licensee 
of Khemasiri Memorial School, led the administrators, the 
teachers, and the students to pay their respects on July 27, 
2022.

        • 12 สิงหาคม เน้�อำงในโอำกาสวัินเฉัลิัมพระชนมพรรษา 
สมเด็จัพระนางเจั�าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลัวิง คุณัคร้จังศัรีสมร รุ จิั เทศั ผู้้� จััดการฝ่่ายี่การเ งิน 
แลัะประชาสมัพนัธ์ ์นำาผู้้�บรหิาร คณัะคร้ แลัะนกัเรยีี่น ถวิายี่พระพร 
ชัยี่มงคลั  11  สิ งหาคม 2565  แลัะใน วัิ นที�  12  สิ งหาคม  
เป็นวัินแม่แห่งชาติ โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ได�จััดกิจักรรม 
“สำา นึกในพระคุณัแม่”  ให�แ ก่นักเรียี่นระดับประถมศึักษา 
แลัะระดับมัธ์ยี่มศัึกษา ในวัินที� 9 แลัะ 11 สิงหาคม 2565 ที� 
หอำประชุมศัขุศัรสีมร ตามลัำาดับ
 On the occasion of H.M. Queen Sirikit the Queen 
Mother’s Birthday, August 12, Mrs. Chongsrisamorn  Rujithes, 
the Finance and Public Relations Manager, led the  
administrators, the teachers, and the students to pay their 
respects on August 11, 2022. Additionally, on August 12, which 
was Mother’s Day, Khemasiri Memorial School organized the 
activities “Grateful for Mother” for the elementary and  
secondary students on August 9 and 11, 2022 at the  
Suksrisamorn Auditorium.

 • คุณัคร้จังศัรีสมร รุจิัเทศั ผู้้�จััดการฝ่่ายี่การเงินแลัะฝ่่ายี่ 
ประชาสัมพันธ์์ นำาคุณัคร้ผู้้�สอำนนาฏศัิลัป์แลัะตัวิแทนนักเรียี่นระดับ
มธั์ยี่มศึักษา จัำานวิน 10 คน เข�าร่วิม “พิธ์ไีหวิ�คร้ ครอำบคร้ โขน ลัะคอำน 
ประจัำาป ี2565” ณั โรงมหรสพหลัวิงศัาลัาเฉัลิัมกรุง กรุงเทพมหานคร 
18 สิงหาคม 2565
 Mrs. Chongsrisamorn  Rujithes, the Finance and 
Public Relations Manager, led the traditional dance teachers 
and ten representatives of secondary students to participate 
in the “Wai Kru of Khon and Lakorn Ceremony” of the year 
2022 at the Royal Theater Hall Chalermkrung, Bangkok, on 
August 18, 2022.
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 • โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัทำาบุญถวิายี่ภัตตาหารเพลั 
แด่พระสงฆ์์ เน้�อำงในวัินมหิดลั 24 กันยี่ายี่น แลัะวัินพ้นศัรีเกษม  
25 กันยี่ายี่น ที�หอำประชุมศัขุศัรสีมร  22 กันยี่ายี่น 2565 นอำกจัากนี� 
นกัเรยีี่นชั�น ม.6 รว่ิมพธีิ์วิางพวิงมาลัา เน้�อำงในวัินมหิดลั ที�โรงพยี่าบาลั 
ศัิริราช แลัะผู้้�แทนโรงเรียี่นนำาเงินร่วิมบริจัาคเน้�อำงในวัินมหิดลัที� 
“ศิัรริาชมล้ันธิ์”ิ 24 กันยี่ายี่น 2565
 Khemasiri Memorial School made merit by offering 
food to monks on the occasions of Mahidol Day, September 
24, and Poonsrikasem Day, September 25, at Suksrisamorn 
Auditorium on September 22, 2022. Additionally, the  
Matthayom 6 students attended the wreath-laying  
ceremony for Mahidol Day at Siriraj Hospital, and the school 
representatives donated money to the “Siriraj Foundation”  
on the occasion of Mahidol Day, September 24, 2022.

 •  11 ตลุัาคม เน้�อำงในวัินคลั�ายี่วัินประสติ้ขอำงหมอ่ำมเจั�าหญงิ 
ศัขุศัรสีมร  เกษมศัร ี ผู้้�ทรงก่อำตั�งโรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณัพ์ระอำงค์แรก 
คณัะผู้้�บรหิาร คณัะคร้ นกัเรยีี่น พนกังาน แลัะสมาคมศัษิย์ี่เขมะสริิฯ 
ทำาพธิ์รีำาลึักถึงพระกรุณัาธ์คิณุัขอำงพระอำงค์ท่าน ที�ลัานกิจักรรมอำาคาร 
อำนสุรณั ์๘๐ ปเีขมะสริฯิ
 On  October 11, the birthday of H.S.H. Princess 
Sooksrisamorn Kasemsri, the founder of the School, the  
administrators, the teachers, the students, the staff members, 
and the Khemasiri Memorial Student Association held a  
memorial service for Her grace at the activity park, the 80th 
Anniversary of Khemasiri Memorial Building.

 •  คุณัคร้เปรมอำนงค์  รัตนะสาขา ผู้้�จััดการโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ั นำาคณัะผู้้�บริหาร คร้ แลัะนักเรียี่น เฝ้่าท้ลัลัะอำอำงพระบาท 
สมเด็จัพระกนิษฐาธิ์ราชเจั�ากรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยี่ามบรมราชกุมารี เพ้�อำถวิายี่พระชัยี่มงคลั แลัะท้ลัเกลั�าท้ลักระหม่อำม 
ถวิายี่เงินโดยี่เสด็จัพระราชกุศัลัตามพระราชอัำธ์ยี่าศัยัี่ เน้�อำงในโอำกาสวัินพระราชสมภพ 2 เมษายี่น 2565 ณั วัิงสระปทมุ 26 สิงหาคม 2565
 Mrs. Preme-anong Ratnasakha, the Manager of Khemasiri Memorial School, led the administrators, the  
teachers, and the students to have an audience with H.R.H Princess Maha Chakri  Sirindhorn to wish Her excellent health and 
happiness, and to contribute to a charity fund on the occasion of Her birthday, April 2, 2022, at Sa Pathum Palace on August 
26, 2022.
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กิัจกัรรมส่งิเสริมคุุณธรรมแลูะจริยธรรม
Activities Promoting Morality and Ethics

• เน้�อำงในวัินอำาสาฬหบ้ชาแลัะวัินเข�าพรรษา โรงเรียี่นได�ส่งเสริมให�นักเรียี่นร่วิม 
กิจักรรมสำาคัญทางพระพทุธ์ศัาสนา
    o นกัเรยีี่นชั�น ป.2 ไปเวีิยี่นเทียี่น ที�วัิดภคินนีาถวิรวิิหาร แลัะชั�น ป.1-6 
ถวิายี่ผู้�าอำาบนำาฝ่น ที�หอำประชุมศัขุศัรสีมร 11 กรกฎาคม 2565
    o คณัะผู้้�บรหิาร คณัะคร้ แลัะนกัเรยีี่น รว่ิมทำาบุญตักบาตรที�โรงเรยีี่น 
แลัะแหเ่ทียี่นพรรษาไปถวิายี่ ที�วัิดภคินนีาถวิรวิิหาร 12 กรกฎาคม 2565
    The School encouraged students to participate in Buddhist  
activities on Asanha Bucha Day and Buddhist Lent Day.
   o The Prathom 2 students attended the ceremony of walking with  
lighted candles at Phakhininat Worawihan Temple, and the Prathom 1-6 
students offered rain cloth for monks at Suksrisamorn Auditorium on July 
11, 2022.
    o The administrators, the teachers, and the students made merit by 
giving alms to monks at the school and attended the candle procession 
to Phakhininat Worawihan Temple on July 12, 2022.

• พิธ์ีแสดงตนเป็นพุทธ์มามิกาขอำงนักเรียี่นชั�น ม.1 ที�หอำประชุม 
ศัขุศัรสีมร 29 มิถนุายี่น 2565
   The ceremony of presenting themselves as Buddhamika 
 of the Matthayom 1 students at Suksrisamorn Auditorium on 
June 29, 2022.

• ค่ายี่พุทธ์ธ์รรมนำาชีวิิต ชั�น ป.6 ที�หอำประชุมศัุขศัรีสมร แลัะวัิด 
ภคินนีาถวิรวิิหาร  6-7 กรกฎาคม 2565
   Phuttha Dharma Camp for Life for the Prathom 6 students  
at Suksrisamorn Auditorium and Phakhininat Worawihan 
Temple on July 6-7, 2022.

• ค่ายี่คุณัธ์รรม ชั�น ม.6 ที�วัิดปัญญานันทาราม จัังหวัิดปทุมธ์าน ี 
5 สิงหาคม 2565
   Virtue Camp for the Matthayom 6 students at Panyanantharam 
Temple, Pathum Thani Province, on August 5, 2022.

•  ค่ายี่คุณัธ์รรมยุี่วิกาชาด ชั�น ม.3 ที�หอำประชุมศุัขศัรีสมร  
17 สิงหาคม 2565 
     Virtue Camp for the Matthayom 3 Young Red Cross students 
at Suksrisamorn Auditorium on August 17, 2022.
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กิัจกัรรมเสริมประสบักัารณ์
Experiential Activities

 • นกัเรยีี่นชั�น ม.4 แลัะ ม.5 ฟื้งับรรยี่ายี่เตรยีี่มควิามพร�อำม 
TCAS68 TCAS67 วิิทยี่ากรโดยี่อำาจัารยี่์ชัยี่สิทธ์ิ�  ใหม่รุ่งโรจัน ์
ที�หอำประชุมศัขุศัรสีมร 2 กันยี่ายี่น 2565
 The students of Matthayom 4 and 5 attended the 
preparatory lecture for TCAS67 and TCAS68, led by  
Mr. Chaiyasit Mairungrot at Suksrisamorn Auditorium on  
September 2, 2022

 • ฝ่า่ยี่นกัเรยีี่นประจัำา จััดกิจักรรมเสรมิประสบการณัใ์ห�แก่นกัเรยีี่นประจัำา ดังนี�
o นกัเรยีี่นประจัำา ไปทัศันศักึษาบ�าน 1000 ไม� 7 สงิหาคม 2565 
o ฝ่า่ยี่นกัเรยีี่นประจัำา เชญิผู้้�ทรงคณุัวุิฒิมิาให�ควิามร้�แก่นกัเรยีี่นประจัำา ในกิจักรรมอัำงคาร-พฤหสัประภัสสร 9 สิงหาคม 2565

 The Section of Boarding Students held activities to enhance experiences for boarding students, as follows:
o The boarding students visited Baan 1,000 Mai Café & Farm on August 7, 2022.
o The Section of Boarding Students invited qualified speakers to educate the boarding students on the activities  
“Tuesday-Thursday Praphasson” on August 9, 2022.

 • วัินสปัดาหห์�อำงสมดุ เป็นกิจักรรมที�จััดขึ�นเพ้�อำสง่เสรมิให�
นกัเรียี่นใฝ่เ่รียี่นร้� รกัการอ่ำาน แลัะใช�เวิลัาว่ิางให�เกิดประโยี่ชน์ 22-26 
สงิหาคม 2565 ที�ลัานกิจักรรม อำาคารอำนสุรณั ์๘๐ ปเีขมะสริิ
 Library Week is an activity that is organized to  
encourage the students to be enthusiastic about learning and 
fond of reading, and to use their free time wisely, which was 
held during August 22-26, 2022, at the activity park of the 
KMS 80th Anniversary Memorial Building.
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กิัจกัรรมเสริมห้ลัูกัสูติร
Extracurricular Activities

 •  โรงเรียี่นเขมะสิริอำ นุสสรณั์ส่ ง เสริมให� นักเรียี่น 
ชั�น ป.4-ม.6 ได�เรียี่นร้�ในระบอำบประชาธ์ิปไตยี่ ด�วิยี่การให�ใช�สิทธ์ิ� 
เล้ัอำกตั�งประธ์านนักเรียี่นเป็นประจัำาทุกปี ซึื้�งในปีการศัึกษา 2565  
กิจักรรมพัฒินาผู้้�เรียี่นจััดให�มีการเล้ัอำกตั�งประธ์านนักเรียี่น ในวัินที� 
23-24 แลัะ 27-28 มถินุายี่น 2565 ที�ลัานกิจักรรม อำาคารอำนุสรณ์ั 
๘๐ ปเีขมะสริ ิโดยี่พรรคที�ได�รบัคัดเล้ัอำก ค้อำ พรรคใจั เบอำร ์2

รายชิื�อประธุ์านนักเรยีนและค์ณ์ะกรรมการพัรรค์ใจ้ มดัีงนี�
นางสาวิชญานนิทร ์       สิงหส์มบ้รณั ์    ชั�น ม.5     ประธ์านนกัเรยีี่น
นางสาวิภัสสอำร        ธี์ระจัารุวิรรณั   ชั�น ม.5     กรรมการ
นางสาวิภาสพิชญ ์       เพง็ธ์รรม          ชั�น ม.5     กรรมการ
นางสาวิอำติกานต์        หรา่ยี่เจัรญิ       ชั�น ม.5     กรรมการ
เด็กหญิงปณััณัพร        แก่นภักดี          ชั�น ม.3     กรรมการ
เด็กหญิงพิชญา        ชัยี่จิันดา          ชั�น ม.3      กรรมการ
เด็กหญิงอำรจัันทกานต์   สร�างจัันทร์      ชั�น ม.2      กรรมการ
เด็กหญิงณัชัชา        เจันจิัรวัิฒินา    ชั�น ม.1     กรรมการ
เด็กหญิงปริม        ชัยี่จิันดา          ชั�น ป.6      กรรมการ
เด็กหญิงพาขวัิญ        วัิฒินเจัรญิ       ชั�น ป.4      กรรมการ

 Encouraging the students of Prathom 4 to  
Matthayom 6 to familiarize themselves with the democratic 
system, Khemasiri Memorial School, led by the Student  
Development Section, held the annual School Presidential 
election for the academic year 2022, during June 23-24 and 
27-28, 2022 at the activity park of the KMS 80th Anniversary 
Memorial Building. The party selected was the Jai Party,  
number 2, the members of which are as follows:
Ms. Chayanin        Singsomboon    Matthayom 5    President
Ms. Passaorn        Teerajaruwan     Matthayom 5    Committee 
Ms. Passpich         Pengtham          Matthayom 5    Committee
Ms. Atikarn           Raicharoen         Matthayom 5    Committee
Ms. Pannaporn    Kaenpakdee       Matthayom 3    Committee
Ms. Pitchaya         Chaichinda         Matthayom 3    Committee
Ms. Orchantakarn  Sangchan            Matthayom 2    Committee
Ms. Natcha              Jenjirawatana       Matthayom 1    Committee
Ms. Prim                Chaichinda         Prathom 6         Committee
Ms. Pakhwan          Wattanacharoen  Prathom 4         Committee
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 • นักเรียี่นชั�น ม.6 ไปทัศันศัึกษาที�วัิดพระเชตุพนวิิมลั-
มงัคลัารามราชวิรมหาวิิหาร 22, 29 มถินุายี่น 2565
 The Matthayom 6 students attended a field trip to 
Wat Phra Chetuphon Wimonmangkalaram Ratchaworawihan 
Temple on June 19 and 22, 2022.

 • โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัจััดพิธ์ีเข�าประจัำาหม้่ยุี่วิ- 
กาชาดใหม ่ที�หอำประชุมศัขุศัรสีมร 19 กรกฎาคม 2565
 Khemasiri Memorial School held a welcoming  
ceremony for the new Young Red Cross at Suksrisamorn  
Auditorium on July 19, 2022.

 • 18 สิงหาคม วัินวิิทยี่าศัาสตร์แห่งชาติ คุณัคร้ชนิดดา 
ตันไพบ้ลัย์ี่ รอำงผู้้�อำำานวิยี่การฝ่่ายี่วิิชาการ นำาคณัะคร้แลัะนักเรียี่น 
ถวิายี่ราชสักการะ เพ้�อำเป็นการเฉัลิัมพระเกียี่รติแด่พระบาทสมเด็จั 
พระจัอำมเกลั�าเจั�าอำย้ี่ห่วัิ “พระบดิาแหง่วิิทยี่าศัาสตรไ์ทยี่”
 On the occasion of the National Science Day, August 
18, Ms. Chanidda Tanpaiboon, Deputy Director of Academic 
Affairs, led the teachers and the students to pay their respects 
to honor H.M. King Mongkut, the Father of Thai Science.

 •  นักเรียี่นชั�น ป.3 ทัศันศัึกษานิทรรศัรัตนโกสินทร์ 
แลัะมวิิเซื้ยีี่มสยี่าม 6 กันยี่ายี่น 2565
 The Prathom 3 students attended a field trip to  
the Rattanakosin Exhibition Hall and Museum Siam on  
September 6, 2022.

 •  โครงการสุขภาพดีห่างไกลัโรค กลัุ่มสาระสุขพลัศึักษา  
เชิญวิิทยี่ากรจัากสถานีตำารวิจับางขุนนนท์ ให�ควิามร้�แก่นักเรียี่น 
ชั�น ม.3 แลัะ ม.6 ในหัวิข�อำ “อัำนตรายี่จัากสารเสพติด” ที�ห�อำงสมัมนา  
ชั�น 3 อำาคารทอำรศ์ัร ี15-16 กันยี่ายี่น 2565
 Organizing the Project of “Staying Healthy,  
Diseases Away,” the Department of Health Education and 
Physical Education invited speakers from Bang Khun Non 
Police Station to educate the students of Matthayom 3 and 6 
on the topic of “Dangers of Narcotic Substances” at the 
seminar room on floor 3 of the Torsri Building on September 
15-16, 2022.
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 •  กิจักรรมค่ายี่พฒัินาทักษะภาษาไทยี่ “เจีัยี่ระไน ประกายี่ 
เพชร” นักเรียี่นระดับมัธ์ยี่มที�เข�าร่วิมกิจักรรมได�รับควิามร้�ทักษะ 
ภาษาไทยี่ แลัะชมสถานที�สำาคัญแหล่ังเรยีี่นร้�ทางประวัิติศัาสตรแ์ลัะ
วิรรณัคดี จัากวิิทยี่ากรมล้ันธิ์พิระบาทสมเด็จัพระพทุธ์เลิัศัหลั�านภาลััยี่ 
ในพระบรมราช้ปถัมภ์ (อุำทยี่าน ร.๒) ที�บ�านแมน่ำารสีอำรท์จัังหวัิดสมทุร- 
สงคราม 24-25 กันยี่ายี่น 2565
 The Thai Language Skill Development Camp activity 
“Jearanai Prakaipetch” allowed the participating students of 
secondary level to gain knowledge of Thai language skills and 
to be educated regarding history and literature at King Rama II 
Memorial Park. The camp took place at Ban Mae Nam Resort, 
Samut  Songkhram Province, on September 24-25, 2022. 

 •  โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัจััดค่ายี่ KMS English  
Camp 2022 เพ้�อำสง่เสรมิให�นกัเรยีี่นได�ฝ่กึใช�ทักษะภาษาอัำงกฤษกับ
คร้ชาวิต่างชาติเจั�าขอำงภาษา โดยี่ระดับมธั์ยี่มจััดค่ายี่ที�ชวิาลัันรีสอำรท์ 
จัังหวัิดนครปฐม  26-28 กันยี่ายี่น 2565 แลัะระดับประถมจััดค่ายี่ใน 
หวัิข�อำ Around the World ที�โรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์30 กันยี่ายี่น 
2565
 Khemasiri Memorial School organized the KMS English 
Camp 2022 to encourage the students to practice their English 
skills with native-speaking teachers. The camp of the 
secondary students took place at Chawalun Resort, Nakhon 
Pathom Province, on September 26-28, 2022, and the camp 
of the primary students was organized with the topic “Around 
the World” at Khemasiri Memorial School on September 30, 
2022.
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 การส่งเสริมให�นักเรียี่นได�เรียี่นร้�แลัะได�แสดงอำอำกถึงควิามสามารถตามควิามถนัดอำยี่่างเต็มศัักยี่ภาพ
ขอำงตนนั�น จัะสง่ผู้ลัให�นักเรียี่นได�รับประสบการณั์จัริง เกิดควิามภ้มิใจัในตนเอำง แลัะผู้ลัตอำบแทนที�คุ�มค่าก็จัะ
ตามมาค้อำ รางวัิลัแหง่ควิามสำาเร็จั
 Encouraging the students to learn and express their full potential will result in students 
who will gain real experiences, enhance their self-esteem, and achieve awards. 

- ร๊�รอบโรงเรียน -

Student Activities
เรุ่่ยนเล์�นสัามารุ่ถึ

• รางวัิลัจัากการเข�าสอำบประเมินอำอำนไลัน์ โครงการประเมินแลัะพัฒินาส้่ควิามเป็นเลิัศัทางคณัิตศัาสตร์แลัะวิิทยี่าศัาสตร์ (TEDET)  
ประจัำาป ี2564 วัินที� 19 กมุภาพนัธ์ ์2565 นกัเรียี่นที�ได�รับรางวัิลั ได�แก่
 o เด็็กหญิงิพากลุธิิด็า  ปรวเกยีรติิ   ชั้้�น ป.2  รางว้ลเหรยีญิทอง วิชั้าวิทยาศาสติร ์  
    o เด็็กหญิงิกาญิจณนภา  จุมพศิ  ชั้้�น ป.2  รางว้ลเหรยีญิเงิน วิชั้าวิทยาศาสติร์

These are awards from taking the online assessment exam by the Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
(TEDET) of the year 2021, on February 19, 2022. The award-winning students are:
 o Ms. Pakultida Prawakiat, a Prathom 2 student, received a gold medal from the science subject.
 o Ms. Kanchananapa Jumpit, a Prathom 2 student, received a silver medal from the science subject.
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•  นางสาวกานต์ิธิิด็า แสงกิติติิกร ชั้้�น ม.5 เข�ารว่ิมการแขง่ขนัคณัติศัาสตรร์ะดับ
โอำลิัมปกิ จััดโดยี่อำงค์กรสากลัจัากนานาประเทศัฮ่่อำงกงซึื้�งประเทศัไทยี่เป็นเจั�าภาพ 
ในการจััดสอำบแข่งขันเป็นครั�งแรก มีประเทศัที�เข�าร่วิม 12 ประเทศั (ข�อำสอำบ 
เปน็ภาษาอัำงกฤษทั�งหมดขอำง GMEC Thailand ถก้อำอำกแบบแลัะคิดค�นโดยี่อำงค์กร 
การแข่งขันคณิัตศัาสตร์ในระดับสากลั)  23 เมษายี่น 2565  รางวัิลัที�ได�รับจัากการ 
แขง่ขัน ได�แก่

     o ถ�วิยี่รางวัิลัรอำงชนะเลิัศัอัำนดับ 1 โดยี่ได�คะแนนรวิมคณัติศัาสตร ์2 ประเภท    
        จัากการสอำบแขง่ขนัคณัติศัาสตร ์
     o เหรยีี่ญทอำง  คณัติศัาสตรพ์้�นฐาน Grade 10 พร�อำมเกียี่รติบตัร 
     o เหรยีี่ญทอำงแดง  คณิัตศัาสตรร์ะดับโอำลิัมปกิ Grade 10 พร�อำมเกียี่รติบตัร 

 แลัะเปน็ผู้้�ที�ผู้า่นเกณัฑ์์ มสิีทธิ์�ไปสอำบแขง่ขนัในรอำบตัดสนิที�ประเทศัฮ่่อำงกง 
 ในเด้อำนสิงหาคม เพ้�อำค�นหาสดุยี่อำดนกัคณิัตศัาสตรซ์ื้ึ�งผู้้�ที�ชนะเลิัศัจัะได�รบัโอำกาส 
เข�าค่ายี่อำบรมที�จััดโดยี่ Art Problem Solving กับผู้้�เชี�ยี่วิชาญทางด�านคณัติศัาสตร ์
ระดับโลัก

Ms. Kanthida Saengkittikorn, a Matthayom 5 student, participated in the 
International Mathematical Olympiad (IMO), which Thailand hosted for 
the first time. There were 12 countries participating in the competition, 

held on April 23, 2022. (All of the exams were designed 
and formulated by the International Mathematics 
Competition Organization.) The awards received from 
the competition were:

      o The 1st runner-up trophy with a total score  

from the two types of the math competition exams
      o A gold medal with certificate from grade 10 
basic mathematics
         o A bronze medal with certificate from grade 10 
Olympiad mathematics

 Ms. Kanthida also met the criteria and has 

the right to take the competitive examination in the 
judging round in Hong Kong in August in order to find 

the best mathematicians. The winner will be given the opportunity to attend a training camp organized by Art Problem Solving, 
with world-class math experts.
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• นางสาวชั้ลนภ้ส โคติรสมบัติ้ิ ชั้้�น ม.4 ได�รบัรางวัิลัจัากการ 
แขง่ขันศิัลัปะการเต�นระดับประเทศั CSTD Thailand Dance 
Grand Prix 2022 ครั�งที� 9 ชิงถ�วิยี่พระราชทานสมเด็จั 
พระกนิษฐาธ์ิราชเจั�า กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยี่ามบรมราชกมุาร ีประจัำาป ี2565 เพ้�อำเฟื้น้หาสดุยี่อำดนกัเต�น 
ระดับเยี่าวิชนแลัะระดับม้อำอำาชีพไปแข่งขันในเวิทีระดับ 
นานาชาติ ASIA PACIFIC DANCE COMPETITION ครั�งที� 23 
ณั ประเทศัสิงคโปร์ ร่วิมกับตัวิแทนอีำกกว่ิา 16 ประเทศั ณั 
โรงลัะครอัำกษรา คิง เพาเวิอำร ์ 27-31 กรกฎาคม 2565
รางวัิลัที�ได�รบัจัากการแขง่ขนั ได�แก่
      o รางวัิลัที� 2 ประเภท Hip Hop รุน่อำายุี่ 16-17 ปี
      o รางวัิลัที� 3 การแขง่ขนั National Ensemble 
         รุน่อำายุี่   16-17 ปี 
      o รางวัิลัชมเชยี่ การแขง่ขนั Improvisation (คิดท่าสด) 
         รุน่ไมจ่ัำากัดอำายุี่

• รางวัิลัที� 3 จัากการประกวิด “FAAMAI Youth Projection 
Mapping Competition 2022” ภายี่ใต�หัวิข�อำ “Life with 
COVID-19” ได�รบัทนุการศักึษา 10,000 บาท แลัะเกียี่รติบตัร 
จััดโดยี่ ศั้นย์ี่ปฏิบั ติการศิัลัปกรรมดิจิัทัลั (FAAMAI) 
คณัะศัิลัปกรรมศัาสตร์ จุัฬาลังกรณั์มหาวิิทยี่าลััยี่ ร่วิมกับ 
Bangkok Projection Mapping Competition 23 เมษายี่น 
2565
นกัเรยีี่นในทีม “Polaris” ที�ได�รบัรางวัิลั ได�แก่
    o เด็็กหญิงิมุกติาภา  มอรเ์ติโร ชั้้�น ม.2
    o เด็็กหญิงิก้นติิชั้า  เติชั้ะน้นท์ ชั้้�น ม.2
    o เด็็กหญิงิก้ญิญิาวณ์ี  เกษมไชั้ยาน้นท์ ชั้้�น ม.2

The third prize from the contest “FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022,” entitled Life with COVID-19 awarded 
a scholarship of 10,000 baht and a certificate, organized by the Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation 
Center (FAAMAI), Chulalongkorn University, in collaboration with Bangkok Projection Mapping Competition on April 23, 2022 
was awarded to the following students under the team “Polaris”:
    o Ms. Muktapha Mortero, a Matthayom 2 student
    o Ms. Kanticha Techanan, a Matthayom 2 student 
    o Ms. Kanyawee girl Kasem, a Matthayom 2 student

Ms. Chonnaphas Kodsombat, a Matthayom 4 student, received an award from the 9th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022 
for the Royal Cup of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Aksra Theatre King Power during July 27-31, 2022. This 
competition was held to find the best young and professional dancers to compete in the 23rd ASIA PACIFIC  
DANCE COMPETITION in Singapore, where representatives from more than 16 countries were participating. The awards  
received from the competition were:
    o The 2nd prize from Hip Hop category, ages 16-17
    o The 3rd prize in the National Ensemble Competition, ages 16-17
    o The honorable award in the improvisation competition,  no age limit



 การร่วิมม้อำกับสถาบันที�ดีจัากทั�วิโลัก เป็นการส่งเสริมให�นักเรียี่นได�ฝึ่กทักษะทางภาษาแลัะวัิฒินธ์รรมจัากชาวิต่างชาติ 
ผู้้�แทนโรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์โดยี่คณุัคร้ชนิดดา  ตันไพบ้ลัยี่ ์รอำงผู้้�อำำานวิยี่การฝ่า่ยี่วิิชาการ  แลัะคณุัคร้ภาวิพนัธ์ ์  คงจัำาเนยีี่ร ผู้้�ชว่ิยี่ฝ่่ายี่ 
วิิชาการระดับประถม ได�ร่วิมประชุมปรึกษาหาร้อำถึงแนวิทางการทำางานร่วิมกันในอำนาคตกับ Mr. Dylan Malloch ตำาแหน่ง Director of  
Marketing and Communications  จัาก St Paul’s School ประเทศัอำอำสเตรเลีัยี่  24 กันยี่ายี่น 2565

 Collaboration with good institutions around the world can encourage students to practice language and cultural skills 
from foreigners. Ms. Chanidda Tanphaiboon, the representative of Khemasiri Memorial School and the Deputy Director of  
Academic Affairs, along with Ms. Phawaphan Khongchamnian, the Academic Assistant for the Elementary Level, attended a 
meeting to discuss future collaboration strategies with Mr. Dylan Malloch, the Director of Marketing and Communication from 
St. Paul’s School, Australia, on September 24, 2022.

- ริอบริ้�ทัันโลก -

ร่วมกู๊ับสัถาบันดีีทั�วโลกู๊ สั่งเสัริมความเป็นสัากู๊ล
Collaboration with Good Institutions around the World 

to Promote Universality
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- สก้�ปพิิเศษ -

Route to the Youth Golf Champions
ฝึึกฝึนจนมั่ั�นใจคว้�าแชมั่ป์กอล์ฟเยาว้ชน

ถาม: แนะนำาตัวเองและตอนนี�เรยีนอยูช่ิั�นอะไรค์ะ 
ตอำบ: สวัิสดีค่ะ ดิฉันัช้�อำ นางสาวิภษิ้ตา  ภ้่ระหงษ์  เกิดวัินที� 5 สงิหาคม พ.ศั. 2548 
อำายุี่ 17 ป ีปจััจุับนักำาลัังเรยีี่นชั�นมธั์ยี่มศักึษาปทีี� 6 แผู้นการเรยีี่นอัำงกฤษ-คณัติศัาสตร ์
โรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณัค่์ะ

ถาม: ได้รบัูแรงบูนัดาลใจ้จ้ากใค์รที่ี�ที่ำาใหเ้ล่นกฬีากอล์ฟ
ตอำบ:  ดิฉันัเริ�มเล่ันกีฬากอำล์ัฟื้ตั�งแต่อำายุี่ 12 ปี ชว่ิงที�เริ�มเล่ันกอำล์ัฟื้ใหม ่ๆ เปน็ชว่ิง 
ที�โปรเม เอำรียี่า จุัฑ์านุกาลั ควิ�าแชมป์หลัายี่รายี่การจันขึ�นเป็นม้อำ 1 ขอำงโลัก ซื้ึ�ง 
สร�างช้�อำเสยีี่งให�ประเทศัไทยี่เปน็อำยี่า่งมาก ดิฉันัจึังได�รบัแรงบนัดาลัใจัจัากตรงนั�น
เปน็จุัดเริ�มต�นในการเล่ันกีฬากอำล์ัฟื้ค่ะ หลัังจัากนั�นดิฉันัก็ได�ฝ่กึซื้�อำมกีฬากอำล์ัฟื้มา
ตลัอำด โดยี่มีคณุัพอ่ำแลัะคณุัแมเ่ปน็ผู้้�สนบัสนนุแลัะดแ้ลัในการเล่ันกีฬากอำล์ัฟื้ค่ะ 

ถาม: ผ่ลงานที่ี�ได้รบัูและสิรา้งชิื�อเสิยีงในการเล่นกฬีากอล์ฟ
ตอำบ : รางวัิลัที�ได�รบัจัากการแขง่ขันกีฬากอำล์ัฟื้ก็มหีลัายี่รายี่การค่ะ แต่ที�ทำาช้�อำเสยีี่งให� 
ดิฉันั ค้อำ ได�รับรางวัิลัชนะเลิัศักอำล์ัฟื้  จัากการแข่งขันรายี่การ BCPG Championships 

 วันนี�เรามาที่ำาค์วามรูจั้้กกับูเยาวชินค์นเก่ง ที่ี�ค์ว้าแชิมป์ 
กอล์ฟเยาวชินในปีนี�
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2022 ประเภท เยี่าวิชนหญิง รุ่น Special GENZ อำายุี่ 19-23 ป ี
สนามสปรงิฟื้ลิัด์ รอำยัี่ลั คันทรี คลัับ จัังหวัิดเพชรบุร ีเม้�อำวัินที� 27-28 
สงิหาคม 2565 แลัะรางวัิลัชนะเลิัศักอำล์ัฟื้ รายี่การ TJGGA-OPTIMIST 
Qualifying 2022 สนามไดนาสตี� จัังหวัิดนครปฐม เม้�อำวัินที� 25-27 
พฤษภาคม 2565 ซื้ึ�งรายี่การนี�ดิฉัันได�รับสิทธ์ิ�ไปแข่งขันที�ประเทศั 
สหรฐัอำเมรกิาด�วิยี่ค่ะ

ถาม: มเีป้าหมายในอนาค์ตอยา่งไรบูา้งค์ะ
ตอำบ : เปา้หมายี่ทางการเรียี่นขอำงดิฉันั ค้อำ ได�รับทนุในการเรียี่นต่อำ 
ในระดับมหาวิิทยี่าลััยี่ ส่วินเป้าหมายี่ทางกีฬากอำล์ัฟื้ ค้อำ การเป็น 
นกักีฬากอำล์ัฟื้อำาชีพเพ้�อำเข�าไปเล่ันในประเทศัญี�ปุน่ค่ะ

ถาม: อยากให้ฝากค์ำาแนะนำาเกี�ยวกับูการเล่นกีฬากอล์ฟถึงค์นที่ี� 
กำาลังฝกึเล่นใหมด้่วยค่์ะ
ตอำบ : การเล่ันกีฬาทกุประเภท ไมใ่ชเ่ฉัพาะกีฬากอำล์ัฟื้ ผู้้�เล่ันจัะต�อำง 
มีใจัรัก มั�นฝ่ึกฝ่นอำย้ี่่เสมอำ เพ้�อำให�เกิดควิามแม่นยี่ำาแลัะชำานาญ 
มากขึ�นค่ะ หลัังจัากนั�นผู้ลัที�เราจัะได�จัากการฝึ่กฝ่นอำย่ี่างเต็มที� 
แลั�วิจัะเกิดขึ�นอำยี่่างไร เราก็จังภ้มิใจัเพราะได�ทำาดีที�สุดแลั�วิ สุดท�ายี่ 
ดิฉันัขอำเปน็กำาลัังใจัให�ทกุคนนะคะ

นางสิาวภษิูตา  ภู่ระหงษ์

 Today, let’s get to know a talented youth who won 
the youth golf championship this year.

Q: Please introduce yourself, and what class are you in  
right now?
A: Hello, my name is Ms. Phusita Phurahong. I was born on 
August 5, 2005. I am 17 years old now. I am studying in the 
English-Mathematics Program, Matthayom 6, Khemasiri  
Memorial School.

Q: Who inspired you to play golf?
A: I started playing golf at the age of 12. At that time, it was 
when Pro May Ariya Jutanugarn won many championships, 
and she became number 1 in the world, which made Thailand 
very famous. So, I was inspired by her and began playing golf. 
After that, I have been practicing golf with support from my 
father and my mother.

Q:What are your achievements that have given you a  
reputation in golf?
A: I have won many awards from golf tournaments, but the 
award that made me famous was the winner’s prize from the 
BCPG Championships 2022 in the category of young women, 
Special GENZ, aged 19-23, which was held at the Springfield 
Royal Country Club, Phetchaburi Province, on August 27-28, 

2022. Also, I won the winner’s prize from TJGGA-OPTIMIST 
Qualifying 2022 at the Dynasty Golf & Country Club Nakhon 
Pathom Province, on May 25-27, 2022. From this program, I 
have been granted the right to compete in the United States, 
as well.

Q: What are your future goals?
A: My educational goal is to receive a scholarship to study at 
a university, and the goal in golf is to be a professional golfer 
to play in Japan.

Q: Would you like to give any advice on golf to people who 
are new to golf?
A: To play any kind of sport, not only golf, players must be 
passionate and always keep practicing to be more accurate 
and more skilled. After that, whatever the result will be from 
how hard we have been practicing, we should be proud of 
ourselves because we have done our best. Finally, I would like 
to support all of you.

Ms. Phusita Phurahong



โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ได�ประกอำบพิธ์ีทำาบุญอำาคารอำนุสรณ์ั ๘๐ ปีเขมะสิริ เพ้�อำควิามเป็นสิริมงคลั 26 มิถุนายี่น 2565

 Khemasiri Memorial School held a merit-making ceremony for the KMS 80th Anniversary Memorial Building on June 26, 2022.

อาคาริอนุสริณ์์ ๘๐ ปีเขมั่ะสิริิ
KMS 80th Anniversary Memorial Building

KMS Time ฉบูับูที่ี� 14 ปีที่ี� 16
เดือนพัฤษภาค์ม - ตุลาค์ม ปีการศกึษา 2565


