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บก.บอกกล่าว

ส า ร บั ญ

ว

ารสาร KMS Time ฉบับนี้ ขอเล่าถึงความผูกพันระหว่าง
อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทง้ั สองพระองค์ของโรงเรียนเขมะสิรอิ นุสสรณ์
ทีม่ พี ระทัยผูกพันต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณุ เป็นอย่างยิง่ ต่อหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี โดยได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
และทรงออกทุนให้หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร
ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ทวีปยุโรป (พ.ศ. 2467) ด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนั้น หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม จึงตั้งกองทุนค้นคว้าวิชา
แพทย์ โดยใช้ชื่อทุนว่า “มูลนิธิของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์” ตราบ
กระทั่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น “มูลนิธิหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี” ทัง้ นีเ้ พือ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระองค์ท่านร่วมกับ “หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม
และหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี” อดีตอาจารย์ใหญ่
วันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล ทายาทของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม
และหม่อมเจ้าหญิงศุขสมร เกษมศรี ยังบริจาคเงินสมทบทุนศิริราช
ในทุนมูลนิธิดังกล่าว ดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี
ในขณะที่หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ยังดำ�รงพระชนม์ชีพอยู่นั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำ�เนินมายังหอประชุมโรงเรียนเขมะสิรอิ นุสสรณ์เดิม เพือ่ ทอดพระเนตร
ละครเรื่อง “เงาะป่า” นับเป็นความผูกพันที่มีต่อราชวงศ์จักรีที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาสู่ทายาทและชาวเขมะสิริฯ ทุกคนอย่างไม่รู้ลืม
13 ตุลาคม 2559 เป็นความสูญเสียสูงสุดของประเทศ และคนไทยทุก
คนในรอบ 70 ปี ความสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้
พวกเราทำ�สิ่งดี ๆ ถวายพระองค์ และแสดงถึงความประทับใจที่มีต่อ
พระองค์ ซึ่งปรากฏในวารสาร
ฉบับนี้ นักเรียนจะเล่าเรื่องของ
พ่อ สานต่อพระราชปณิธาน จะ
ทำ�ดีถวาย พระองค์ ไม่ได้เสด็จ
ไปไหน เสด็จประทับอยู่ ทรง
อยู่ในใจและจะอยู่ในใจพวกเรา
ตลอดไปตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
บรรณาธิการ
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News from the Editor

I

n this issue, I would like to share the story of the relationship between the two former
principals of Khemasiri Memorial School and H.R.H. Prince Mahitala Dhibesra
Adulyadej Vikrom the Prince Father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s father,
who gave personal financial support to H.R.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri and
H.S.H. Prince Phoonsrikasem Kasemsri to have the opportunity to pay educational
visits in Europe (B.E. 2467) and to later implement the school’s establishment. To repay
this support, H.S.H. Prince Phoonsrikasem founded medical research scholarships,
named “Khemasiri Memorial School Foundation,” and later changed to the name
“Foundation of H.R.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri and H.S.H. Prince Phoonsrikasem Kasemsri” in remembrance of H.R.H. Prince Mahitala Dhibesra Adulyadej Vikrom the Prince Father as well as H.R.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri and H.S.H.
Prince Phoonsrikasem Kasemsri, the two former principals.
On the twenty-fourth of September, or Mahidol Day, of every year, the descendants of
H.R.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri and H.S.H. Prince Phoonsrikasem Kasemsri
also donate money for the Siriraj Foundation.
During the presence of H.S.H. Prince Phoonsrikasem Kasemsri, H.R.H. Prince Mahitala Dhibesra Adulyadej Vikrom the Prince Father came to the old school auditorium
to see the drama “Ngoh Pa.” It can be said that there is a deep connection between the
Chakri Dynasty and all KMS members.
The thirteenth of October 2017 marked the biggest loss for all Thai people in 70 years.
This loss is not an end, but it is now the time for us to start doing good things for the
Late King. Moreover, to express gratitude to His Majesty King Bhumibol Adulyadej,
in this issue there will be stories from the students telling about the greatness of the
Late King and the students’ intention to follow His footsteps. He will be in our heart
everlastingly.
With condolences to the boundless kindness of His Late Majesty,
Ms. Chantanat Ngernchan Editor
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ธ จุติลงมาจากฟากฟ้า
เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงบำ�เพ็ญ

เพื่อช่วยเหลือประชาพ้นทุกข์เข็ญ
ทรงดับร้อนให้เย็นตลอดมา

เหนือจรดใต้ออกตกอิสาน
พระมหากรุณามากล้นคณนา

พระภูบาลเสด็จแก้ปัญหา
ปวงประชาจงรักเทิดภักดี

ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
ทวยราษฎร์ได้พึ่งพระบารมี

ทรงขจัดทุกข์ภัยไม่หน่ายหนี
ต่างกินอยู่ดีร่มเย็นสุขสบาย

ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยประเทศ
จะสานต่อพระปณิธานจนวันตาย

ทั่วคามเขตเดินตามที่มุ่งหมาย
ขอถวายคำ�มั่นต่อองค์ผู้ทรงธรรม์

เขมะสิริฯน้อมคำ�สอนใส่เกล้า
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

จะเดินตามรอยเท้าอย่างสร้างสรรค์
เป็นมิ่งขวัญรองบาททุกชาติเอย
น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์ ประพันธ์
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จ า ก ใ จ ผู้ บ ริ ห า ร
สวัสดีครับ ทุกๆท่าน

ผ

มดี ใจมากจริงๆที่ ได้เขียนบทความในคอลัมน์ “จากใจผู้บริหาร” ซึ่งเป็นฉบับ
สุดท้ายของปีการศึกษานี้

จากเหตุการณ์ที่คนไทยได้รับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต KMS time ฉบับนี้จึงจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความ
ไว้อาลัย แสดงความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ได้มอบให้ไว้
แก่พสกนิกรของพระองค์ และแผ่นดินไทย
มีข้อความสั้นๆ ที่เขียนขึ้นโดยศิษย์เอก
ของพระองค์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ว่า
“๕๙ ปี ที่ ผ่ า นมานั้ น ได้ ท รงแสดงให้ ดู
หมดทุกอย่าง ได้ทรงทำ�หมดทุกอย่าง
ทรงคิดหมดทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้
ไว้ ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย ทรง
นำ � ด้ ว ย ทรงทำ � ให้ ดู ด้ ว ย แต่ พ วกเรา
พสกนิกร เห็น พระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่เคย
มอง พระเจ้าอยู่หัวเลย ชื่นชม แต่ ไม่
ทำ�ตาม” ผมอ่านแล้วได้แต่ครุ่นคิด พูด
อะไรไม่ อ อกเพราะเป็ น ความจริ ง ทุ ก
ประการ แม้ แ ต่ ผ มเองก็ ไ ด้ แ ต่ ชื่ น ชม
ชอบเห็ น พระเจ้ า อยู่ หั ว เห็ น แล้ ว เกิ ด
ความปลาบปลื้มใจ บางครั้งนํ้าตาไหลเพราะเกิดความปิติยินดีอย่างเหลือล้น แต่ไม่เคย
“มองดู” พระองค์เลย มีอะไรบ้างที่พระองค์ทรงได้ทำ�ให้พวกเราชาวไทย มีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริอะไรบ้างที่พระองค์ทรงทำ� เรื่องนํ้า เรื่องดิน เกษตรกรรม ฯลฯ
จะมีบ้างก็ที่การนำ�เสนอของข่าว แต่ก็มีที่เรายังไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นอีกมาก จะมีบ้าง
ไหม ที่เรารู้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ว่าพระองค์ท�ำ ไปเพื่ออะไร ทำ�ให้ใคร ทำ�ได้อย่างไรโดย
ใช้ธรรมชาติเยียวยารักษา จัดการพึ่งพาอาศัยกันเองอย่างได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ใช้เงินงบ
ประมาณน้อยที่สุด การที่พระองค์ตรัสว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” คือการใช้ผักตบชวา
บำ�บัดนํ้าเน่าเสีย; การแก้ดินเปรี้ยวโดยการใช้นํ้าแทนสารเคมี; การฟื้นฟูป่าต้นนํ้าโดย
การสร้างฝายนํ้าล้น (ฝายแม้ว); การนำ�หญ้าแฝกมาปรับปรุงอนุรักษ์หน้าดิน และนํ้า
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รักษาสิ่งแวดล้อมฯลฯ
มีพระบรมราโชวาทมากมาย รวบรวมไว้หลายเล่ม เพื่อทรงสอนคนไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่
ทรงนำ�มาจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทบทั้งสิ้น หลาย ๆ พระบรมราโชวาท ทรงสอนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การทำ�งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดี และการดำ�รง
ชีวิตอย่างถูกต้อง หากคนไทยทุกคนทำ�ตามอย่างที่พระองค์ทรงสอน ก็จะได้รับความ
มั่นคงในการดำ�เนินชีวิต และเกิดความสุขความเจริญในที่สุด
สุดท้ายนี้ผมขออัญเชิญพรที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในวัน
คล้ายวันเกิดของท่าน “ขอให้มีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อสามารถทำ�ประโยชน์ให้กับคนอื่น
เขาได้ ขอให้มีความสุขจากการทำ�งาน และขอให้ได้รับความสุขจากผลสำ�เร็จของงาน
นั้น”
ด้วยใจจริง
ครูเผ่าเกษม คงจำ�เนียร

From the Heart of the Administrator
Greetings Everyone,

I

am really glad to write to all of you again in this
column “From the Heart of the Administrator,”
which is the last issue for this academic year.
Due to the death of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej and the wish to honor the monarch, this
issue of KMS Time is published in the remembrance
of His guiding light to the people and the country.
There is a brief statement written by Dr. Sumet Tantivejkul saying, “In the past 59 years, the King has
established numerous projects, thought of and done
many things that have enriched the country. Not
only elevating the quality of life, He has also taught,
led and inspired us to follow His footsteps. Yet, we,
as His people, see Him but never look at Him. We
praise Him but never follow Him.” After reading
this, no words could be expressed since the statement
is so true. Even though I praised Him so much that
sometimes I burst into tears because of the deep appreciation, I never looked at what he had done for all
Thai people in spite of the fact that there were many
royal projects initiated by Him.
There has been some news reported, yet many things
have still been unpublicized. I wonder if we really
know all He has done and for whom He has done
it. He could manage His projects with such low
budgets yet guarantee fruitful results. He once said,
“Use devils to beat devils,” which means His methods
used in His projects involved certain things, such as
making use of water hyacinths to cure polluted water,
treating acidic soil without using chemicals, restoring
forests by constructing weirs, preserving soil and the
environment, etc.
His royal guidance was collected and published,
all of which was derived from the Lord Buddha’s
preaching. He taught us how to work efficiently
and how to live a righteous life. If we would follow
what he has taught us, we would have a secure and
happy life.
Last but not least, I would like to express the blessings that His Majesty King Bhumibol Adulyadej
gave to Dr. Sumet Tantivejkul on his birthday, “May
you have a healthy life so that you can serve others,
and may you be happy with your work and gain happiness from its results.”
With a sincere heart,
Master Paokasem
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แสดงความอาลัย

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต
เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 นั้นอยู่ในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน เมื่อโรงเรียนเปิด
เรียนวันแรก ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมใจกันแสดงความอาลัย น้อม
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยอ่านบทประพันธ์ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

Expression of Condolences
The death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on 13 October 2016
occurred during our school holidays. On the first day of the new semester, the board, teachers, and students expressed their condolences and
acknowledged His late Majesty’s boundless kindness by poem recitation,
singing the royal anthem, and standing in total silence for 89 seconds.
This took place on 25 October, 2016.
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รวมพลังแห่งความภักดี

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดชฯ เสด็จสวรรคตได้ 40 วัน
ทางรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้จัดงาน “รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ผู้กล่าวนำ�ก่อน โดยตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชา
พระมหากรุณาธิคุณด้วย ข้อความซึ่งสรุปได้ว่า “จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
จะเป็นคนดีมีคุณธรรม จะปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และจะสานต่อ
พระราชปณิธาน” จบคำ�ปฏิญาณทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน
และสงบนิ่ง

Solidarity of the Loyalty of the People
After 40 days had passed since the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej,
a memorial service for His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej, launched by the
government, was held on 22 November 2016 at many locations across the nation.
General Prayuth Chan-ocha, the Prime Minister, lead the general public in taking an
oath before the image of the Late King. The oath was “I will be loyal to every King in
the Chakri Dynasty until the day I die. I will be a moral person and follow His Majesty
King Bhumibol Adulyadej’s footsteps.” After taking the oath, everybody sang the
royal anthem and stood in total silence.
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ธ สถิตในดวงใจ
เขมะสิริอนุสสรณ์

13 มกราคม 2560

เมื่อกีฬาสีถูกงด รู้สึกหงุดหงิด ทำ�ไมต้องมาเป็นรุ่นพวกเราด้วย ยอมรับ
ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่รู้จักพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 น้อยมาก ภาพวันที่ 14
ตุลาคม 2559 ยังตราตรึงในหัวใจไม่รู้ลืม มวลชนมารวมตัวกันมากมาย
ระหว่างทางเสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระบรมมหาราชวังเรื่องราว
พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ได้รับการถ่ายทอดให้ประชาชน
ทราบทุกวัน เราซึมซับเรื่องของพระองค์โดยไม่รู้ตัว พวกเราจึงพูดคุย
กันกับเพื่อนๆ ว่าต้องทำ�ความดีถวายพระองค์บ้าง ได้ปรึกษากับครู
บุษกรและครูชาคริต เพื่อขอจัดกิจกรรม
งาน ธ สถิตในดวงใจ จึงเกิดขึ้นเมื่อ 13 มกราคม 2560 จากหัวใจของ
พวกเรานักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน

KMS – In Remembrance of His Majesty, 13 January 2017
Having found out that the Sports Days had been cancelled, I
was frustrated and wondered why it happened during my year. I
admit that, as a member of the younger generation, I know very
little about His Majesty King Bhumidol Adulyadej. The scene of 14
October 2016 marked in my heart the picture of a mass of people
gathering at the Grand Palace. The stories of His hard work were
broadcast every day, making us become inspired by His efforts.
So I told my friends that we should do good deeds to repay His
kindness. With the aid of Miss Busakorn and Master Chakrit as our
advisors, we, Mathayom six students, proudly held an exhibition
named “KMS – In Remembrance of His Majesty” on 13 January
2017.
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KMS Special Event – In Remembrance of
His Majesty, 13 January 2017

A

“งาน ธ สถิตในดวงใจเขมะสิริอนุสสรณ์ 13 มกราคม 2560”

จ

ากแถลงการณ์เมื่อ 13 ตุลาคม 2559
ทำ�ให้ ง านกี ฬ าสีของโรงเรียนต้องงดไป
เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างอาจไม่เหมาะสม ก็
มีตัวแทนจากประธานสี 4 สีมาขอปรึกษา คำ�
แรกที่ได้ยินรู้สึกอึ้งไปนิด กับคำ�พูดที่ว่า “ครูขา
หนูอยากมีกีฬาสีหนูอยากแสดงให้กับในหลวง
รัชกาลที่ 9 หนูอยากทำ�ค่ะ” ก็เลยบอกได้คำ�
เดียวครูไม่สามารถอนุญาตได้ มีทางเดียวก็ต้อง
ขอจากท่านผู้บริหารของโรงเรียน ถ้าหนูอยาก
ทำ�ก็ต้องกล้าขอ และทั้ง 4 คนก็ได้ดำ�เนินการ
เขียนจดหมายขอจากท่านผู้บริหาร และก็ได้รับ
ความเมตตาให้จัดงานได้ ในวันเด็กแต่รูปแบบ
ใดให้คิดมานำ�เสนอในที่สุดรูปแบบที่นำ�เสนอ
ก็คือ “งาน ธ สถิตในดวงใจเขมะสิริอนุสสรณ์
13 มกราคม 2560”
ทุกคนตื่นเต้นกับงานครั้งนี้เพราะเป็นงานใหญ่
ท้าทาย สิ่งแรกที่พูดกับเด็กๆทั้ง 4 คนที่เป็น
ผู้นำ�ว่าเราไปกราบพ่อหลวงกันก่อน แล้วเราจึง
ลงมือปฏิบัติด้วยเวลาอันน้อยนิด มีการประชุม
ปรึกษากัน เริ่มจากวางแผนการแปรอักษรซึ่ง
ไม่มีใครมีประสบการณ์มาก่อน ก็ลองผิดลอง
ถูกกันไป ตั้งแต่มองตัวอักษรในสนามไม่ออกว่า
มันเป็นตัวอะไร ส่วนการแสดงร้องเพลงความ
จงรักภักดี ก็แบ่งงานกันทำ� พี่ ม.3 เริ่มคิดท่า
ก่อนในชั้นของตนเอง และ ม.3 ยังช่วยคิดให้
ม.2 ชั้น ม.2 สอนให้ ม.1 ชั้น ม.3 ช่วยคิด
ท่าเพลงพระราชาในนิทานในน้องๆ ป.1-ป.3
เบื้องต้น พี่ๆ ม.6 มาตามเก็บรายละเอียด ให้
จัดแถว ให้คิดท่าเพิ่มตามความเหมาะสม พี่
ม.6 สอนท่าให้น้อง ป.4-ป.6 ทุกคนแบ่งงาน
กันทำ� ส่วน ม.4-ม.5 มีเวลาซ้อมน้อยที่สุด
แต่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นพวกเขาแสดงเพลง

ความจงรักภักดีได้ดีมาก พี่ ม.6 ซ้อมการแสดง
ของตนเองเพียง 2 วันแต่ก็สุดยอด เพราะอยู่
ในช่วงสอบกลางภาค แต่ทุกคนทำ�อย่างไม่รู้
จักคำ�ว่าเหน็ดเหนื่อย ด้านดนตรีก็ปิดทองหลัง
พระ ซุ่มซ้อมด้วยความยาก ลำ�บากต่ออุปสรรค
ซึ่ ง เป็ น การรวมนั ก ดนตรี ตั้ ง แต่ ชั้ น เล็ ก สุ ด
ป.1 จนถึงพี่ ม.6 กว่าจะออกมาสำ�เร็จ อลังการ
ที่สุด ขอปรบมือดังๆให้กับผู้ฝึกซ้อมครูชาคริต
และครูสุทธจิรา และนักดนตรีทุกคนเก่งมากค่ะ
เล่นเสร็จเก็บเครื่องเอง ขนเครื่องเล่นเอง เสีย
สละมากๆ
ถามว่ามีอุปสรรคในการทำ�งานหรือเปล่าตอบ
ได้ว่ามี ทั้งภัยธรรมชาติ ฝนตกช่วยกันขนทราย
ถมพื้นที่มีนํ้าขัง และภัยไม่ธรรมชาติ ในฐานะ
ที่เป็นที่ปรึกษาให้พวกเขาตลอดโดยไม่ทอดทิ้ง
เมื่อมีอะไรที่มาบั่นทอนจิตใจ ก็บอกให้พวกเขา
อดทนและจะชวนกันไปกราบพ่อหลวง ซึ่งเป็น
กำ�ลังใจที่ดีที่สุด แล้วเราก็เดินต่อมองข้ามทุก
อย่าง มองอย่างเดียวคือ งานที่เราตั้งใจทำ�ให้
กับพระองค์ท่าน ซึ่งไม่คิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะมี
ความจงรักภักดี รักพ่อหลวงได้ขนาดนี้พวกเขา
ทั้ง 4 คนเป็นผู้นำ�ที่ดี พี่ๆม.6 ก็เหนื่อยกันทุก
คน เสียสละ และที่สำ�คัญ ท่านผู้บริหาร คณะ
ครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกันทุกฝ่าย

ccording to the announcement of 13 October 2017, the KMS Sports Days Event
was cancelled. Later, the representatives of the
four colors came to me for advice, and I was
stunned by their words: “Teacher, we still want
to have the Sports Days take place, and we want
to have a performance about His Late Majesty.”
I could not immediately give them any permission but suggested going to consult this matter
with the principal. Next, all of the four wrote
the principal a letter asking for permission,
and it turned out that they were allowed to
organize an event on the Children’s Day. The
proposal to hold the event was submitted to
the principal, and finally the event was themed
“KMS Special Event – In Remembrance of His
Majesty, 13 January 2017”.

All of the students were excited about this
event because it was grand and challenging.
The first thing I told the four students was that
they should go to pay respect to the Late King
first. With little time, we began brainstorming
and distributing tasks. We performed card
stunts which no one had ever done before.
With regard to singing songs to praise His
Majesty, students from Mathayom 3 were the
key group involved. They also choreographed
a dance and taught it to the students from
Mathayom 2, who later taught it to Mathayom
1. The students from Mathayom 3 also helped
design the dance for the song, “The King in
the Tale”, for the students from Prathom 1 to
3. And the Mathayom 6 students helped with
the details and arranged the dance configuration for the performance. Also, the students
from Mathayom 6 choreographed a dance for
Prathom 4 to 6. Students from Mathayom 4
to 5 had the least time to rehearse but could
still perform well. Mathayom 6 students only
had two days to rehearse due to the midterm
exams. They worked without complaining.
Meanwhile, the musical band, consisting of

ขอให้ทุกคนเก็บความทรงจำ�ดีๆที่พวกเราชาว
เขมะสิริฯ น้อมถวายแด่พระองค์ด้วยหัวใจผ่าน
บทเพลงต่ า งๆ ที่ ทุ ก คนช่ ว ยกั น ร้ อ งเป็ น ครั้ ง
สุดท้ายเพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตราบชั่วนิรันดร์
ครูบุษกร สุทธิจารีย์
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the members from Prathom 1 to Mathayom
6, also practiced hard to make everything
magnificent. I would like to give a big round of
applause for Kru Chakrit and Kru Suttagira as
well as for all of the musicians for their dedication and sacrifice.
And sure enough, some obstacles came along
the way – both natural and otherwise. It rained
so heavily that we had to help carry sandbags to
fill puddles. As their advisor, I never left them
to work by themselves. I always encouraged
them and took them to the Grand Palace to
pay respect to the Monarch. This was the best
motivation for all of us. I never thought that
this new generation would have such faith in
the King. They were good leaders despite being
exhausted. We also gained a great deal of kind
support from the board, teachers, and parents.
I hope that all of you will continue to keep
the good memories that every KMS member
derived from doing good deeds with their
heartfelt devotion to His Majesty. We will
remember the songs that were sung on that day
in remembrance of His boundless kindness.
Kru Busakorn
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ต า ม ร อ ย เ ท้ า พ่ อ

บำ�เพ็ญประโยชน์ที่สนามหลวง

ห

ลังจากที่ทราบข่าวจากสำ�นักพระราชวัง
ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต เราคิดว่าจะทำ�อะไรให้พระองค์
ได้บ้าง เพราะพวกเราทำ�งานจิตอาสาที่โรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์อยู่แล้ว จึงเลือกที่จะไปทำ�
จิตอาสาที่ท้องสนามหลวง เป็นการทำ�ความดี
ถวายพระองค์ สานต่อพระราชปณิธาน และ
เป็นการน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วย
สิ่งที่พวกเราทำ�คือ นำ�ถุงดำ�ไปเดินเก็บขยะจาก
ประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ
วั น นั้ น ๆ เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกให้ แ ก่ ลุ ง
ป้า น้าอา ทั้งหลายไม่ต้องเดินไปทิ้งขยะไกล

นอกจากเก็บขยะแล้วยัง
ช่วยแจกนํ้า อาหารกล่อง
เสื้ อ กั น ฝน ยาดม และ
ทางครอบครัวได้ช่วยกัน
ทำ � โบว์ ดำ � สำ � หรั บ ติ ด ไว้
ทุกข์ แจกฟรี ให้แก่ผู้คน
ที่ ไ ม่ มี เ สื้ อ สี ดำ� พวกเรา
ซาบซึ้งและรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ที่ มี
ต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากมาย และปลื้มใจ
อิ่มเอมใจ ที่ได้ทำ�สิ่งดีๆ ถวายพระองค์ แม้จะ
น้อยนิดเมื่อเทียบกับพระเมตตาของพระองค์
และรู้สึกประทับใจคนไทยที่มารวมตัวกันที่ท้อง
สนามหลวง ทุกคนมีนํ้าใจให้กันและกัน แบ่ง
ปันกัน เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราที่ได้ทำ�
ดีเพื่อพ่อ
นางสาวกรวรรณ ศรีพยัคฆ์
นางสาววรัญญา หนันดี
นางสาวชนากานต์ ศรีสุภะ
นางสาวพัชมน บุญฑีย์กุล
นางสาวศิริประภา ผาลี
นางสาวสุวันทา ทะสา

ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/2

Volunteer Work at the Pramane Ground

A

fter having heard of the death of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej, we
thought of what we could do to repay him. Because we were already volunteers at the school,
we therefore chose to do volunteer work at
the Pramane Ground. This was a chance to do
good deeds for His Majesty and to look after
His spirit in His journey to heaven. What we
did there was to bring trash bags to collect
garbage and help to distribute drinking water,
food, raincoats, and inhalants. Our families
helped make black bows to distribute to
people, free of charge, for those who were not
wearing black. We were very grateful to His
boundless kindness to all Thai people, and we
really appreciated doing good deeds for Him.
We were also impressed by the people gathering there; they were kind and sharing. It was a
once-in-a-lifetime event in which we could do
good things for Him.
Miss Korawan, Mathayom 4/2
Miss Warunya, Mathayom 4/2
Miss Chanakarn, Mathayom 4/2
Miss Pachamon, Mathayom 4/2
Miss Siriphapa, Mathayom 4/2
Miss Suwanta, Mathayom 4/2

สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ค

วามรู้สึกที่หนูมีต่อพระองค์ท่านนั้น คือ
ความรู้สึกสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อตัวหนู
เอง และพสกนิกรชาวไทยทุกคน พระองค์ทรง
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เป็นแบบอย่างของความดี ความซื่อสัตย์ ความ
เพี ย รพยายาม และความอดทนของคนไทย
พระองค์ ไ ม่ เ คยถื อ พระองค์ ว่ า เป็ น พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติงานเหมือนสามัญชนทั่วไป
ทรงปฏิ บั ติ ง านหนั ก ที่ สุ ด ความเหนื่ อ ยของ
พระองค์ทำ�ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไม่แปลก
เลยที่จะมีคนรักพระองค์มากมายขนาดนี้ ถึง
แม้ว่าหนูจะไม่เคยเห็นพระพักตร์ของพระองค์
เลย แต่ก็สามารถรับรู้ได้ด้วยใจว่า นํ้าพระทัย
ที่พระองค์ทรงมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศนั้น
รวมถึงตัวหนูเองก็จะไม่มีวันลืม และจะปฏิบัติ
ตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์
นางสาวชนากานต์ ศรีสุภะ ชั้น ม.4/2

Gratefulness to His Majesty’s Kindness

M

y feeling toward His Majesty is gratefulness for His boundless kindness to me
and all Thai people. He was an example of all
the goodness, honesty, industriousness and
patience. Without conceit, He worked as if
He had been an ordinary person. He worked
so hard and tirelessly to develop the country.
It cannot be denied that He is loved by many
people. Although I never saw him in person, I
can feel His generosity for all Thai people, and
I will also follow His footsteps.
Miss Chanakarn, Mathayom 4/2
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ความรู้สึกเมื่อไปกราบ
พระบรมศพ
The Feeling after the Visit to the Grand Palace to Pay Respect to the Late King

ห

ห

นูได้ไปกราบพระบรมศพมาแล้ว 11 ครั้ง
ใช้เวลามากที่สุด 12 ชั่วโมง น้อยที่สุด 4
ชั่วโมง เป็นเวลาที่หนูรู้สึกไม่เบื่อเลย ทุกครั้งที่
ได้เข้าไปกราบพระบรมศพ หนูได้เห็นคนไทย
ไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ก็ตั้งใจที่จะมากราบในหลวง
คนเยอะมาก ทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน
ไม่แย่งกัน หนูยิ่งเห็นแบบนี้ ทุกครั้งที่หนูไปยิ่ง
ทำ�ให้หนูมีความรู้สึกว่า “ในหลวงของเราเป็น
พ่อที่ทุกคนรักทั้งประเทศ”
เด็กหญิงศิริภัทราช์ จันทอง ชั้น ป.4/1

I

have gone to pay respect to the Late King
eleven times with the longest waiting period
of twelve hours and the shortest waiting period
of four hours. But I never get bored. Every
time I was there, I saw Thai people, young and
old, coming to pay Him respect. Although
there has always been a lot of people there,
everybody treats each other with kindness, and
they genuinely want to help others. This shows
me that “Our King was Father to all of us, and
everybody loves Him.”
Siripattra Prathom 4/1

นู ไ ด้ ไ ปกราบในหลวงกั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่
8 ครั้ง ทุกครั้งที่ไปจะมีความสุขมาก ที่
ไปบ่ อ ยเพราะหนู คิ ด ถึ ง ในหลวง แม่ บ อกหนู
ว่ า ในหลวงเป็ น คนดี เป็ น คนเก่ ง ชอบช่ ว ย
เหลือทุกๆ คนในประเทศไทย แม่สอนให้หนู
รั ก ในหลวงให้ ม ากๆ ให้ ทำ � ความดี เ หมื อ นที่
ในหลวงทำ � โตขึ้นเป็นเด็กดีช่วยเหลือคนอื่น
รู้จักแบ่งปัน หนูอยากเป็นเด็กดี หนูอยากทำ�
เหมือนในหลวง หนูจึงชอบไปกราบในหลวง
และอยากให้แม่พาหนูไปทุกวัน
เด็กหญิงใบบุญ ขวัญกระจ่าง ชั้น ป.1/1

I

have been to the Grand Palace with my
parents to pay respect to the Late King eight
times. I was very happy when I was there. I
went there often because I miss the King. My
mother told me that He was a brilliant person
who helped all Thai people. My mother taught
me to be a good person like Him by helping
others and sharing with others. I want my
mother to take me there every day.
Baibun Prathom 1/1

นู เ ป็ น เด็ ก รุ่ น ใหม่ ค นหนึ่ ง ที่ เ กิ ด มาใน
รัชกาลที่ 9 ซึ่งอาจจะเกิดไม่ทันตอนที่
พระองค์ท่านทรงทำ�งานหนักแต่ก็ทันพอที่จะ
เห็นผลสำ�เร็จที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยกับสิ่ง
เหล่านั้นมา เมื่อมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปกราบ
พระบรมศพ ระหว่างที่รอเข้าไปกราบนั้น มี
ความรู้ สึ ก ว่ า ทั้ ง ร้ อ นทั้ ง อึ ด อั ด แต่ พ อมองไป
รอบๆตัวก็เห็นทุกคนไม่ปริปากพูดอะไรทำ�นอง
นี้เลย พอเข้ามาในเขตพระบรมมหาราชวัง คุณ
เจ้าหน้าที่ก็บอกรายละเอียดว่าเดินเข้าไปทาง
ไหนและออกทางไหน พวกเรามีเวลาไม่ถึง 5
นาที ในการกราบพระบรมศพ พอเดินเข้าไป
หนูมีความรู้สึกที่รับรู้ได้ว่า ทำ�ไมทุกคนถึงมา
จากทุ ก ที่ เ พื่ อ มากราบพระองค์ รู้ สึ ก ซาบซึ้ ง

ตื้นตันใจแบบที่อธิบายออกมาเป็นคำ�พูดไม่ถูก
คุณเจ้าหน้าที่ให้พวกเรานั่งลงด้านหน้าจากนั้น
ก็ก้มลงกราบพระบรมศพแล้วตั้งสมาธิอยู่กับ
ตัวเองประมาณ 2 นาที ตอนนั้นหนูเลยพูดกับ
พระองค์ในใจว่าหนูจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็
จะทำ�ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศนี้เหมือนที่
พระองค์ทรงทำ�ให้ได้ หนูตั้งปณิธานในใจ
นางสาวสริดา คุณอุดม ชั้น ม.6/3

I

belong to the young generation and was
born during the reign of King Rama IX.
Even though I did not grow up during His
time of hard work, I have seen the successful
results of His efforts. It was a hot and tiring day
when I was at the Grand Palace, but nobody
complained. The officials informed people of
when and where to go in and out. We had only
five minutes for paying respect in front of the
Royal Urn. I was able to meditate for two minutes during which time I promised Him that I
would be a better person and would help serve
others for our country’s sake like He always did.
Sarida Matthayom 6/3
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เ ข ม ะ สิ ริ ฯ นิ ท ร ร ศ ’ ๕ ๙

รรมราชา

ในดวงใจ

งานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหัน เดิมทีเดียวจะจัดเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ 70 ปี แต่ต้อง
เปลี่ยนเป็นจัดเพื่อแสดงความอาลัย น้อมรำ�ลึกถึงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยใช้
ชื่องานว่า เขมะสิริฯนิทรรศ’ ๕๙ ครั้งที่ ๒๘ “ธรรมราชาในดวงใจ”

The King in Our Heart
Khemasiri Memorial School’s academic exhibition was swiftly changed
from “The 70th Anniversary of King Bhumibol Adulyadej’s Accession
Ceremony” to “The Memorial Service of His Late Majesty King Bhumibol
Adulyadej.” This event was named “The 28th Khema Nitat 2016: The King
in Our Heart.”
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ผ ล ง า น เ ด่ น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์

สื่อด้วยใจเพลงพระราชนิพนธ์
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ส่งเด็กหญิงกนกณัฐ พรอำ�นวย นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในงาน
นิทรรศการ “ละอออุทิศ เล่น
เรียน ตามรอยพระยุคลบาท”
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ที่ ห้ อ ง
ประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 9 กุมภาพันธ์ 2560
The Musical Compositions
of H.M. King Bhumibol
Khemasiri Memorial School
sent Miss. Kanoknat Pornamnuay, a primary Prathom
student, to the singing contest
of the Musical Compositions
of H.M. King Bhumibol in
the event “La-orutis Play and
Learn to Follow His Majesty’s
Footsteps,” and she won first
prize. This contest was held at
Pin Noi Hall, Suan Dusit University, on 9 February, 2017.

ร่วมอนุรักษ์แต่งกายด้วยผ้าไทย
เขมะสิ ริ อ นุ ส สรณ์ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู และบุ ค ลากรใน
โรงเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองมานานจนกลายเป็นส่วน
หนึ่งในชีวิตประจำ�วัน กระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
เรื่องนี้ จึงมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เพื่อแสดง
ว่าโรงเรียนได้ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ณ
วันที่ 16 มกราคม 2560
The Custom of Wearing Thai Silk Dress
Khemasiri Memorial School has encouraged its teachers and staff
to be dressed in Thai silk or local cloth for years. The Ministry of
Culture awarded the school for the preservation of Thai silk dress on
16 January, 2017.

ผลประเมินสถานศึกษาดีเด่น
โรงเรี ย นเขมะสิ ริ อ นุ ส สรณ์ ต ระหนั ก ในความ
สำ � คั ญ ของการศึ ก ษา จึ ง พยายามพั ฒ นา
คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
และมาตรฐานการศึ ก ษา เป็ น การประกั น
คุณภาพภายใน เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึ ก ษา และรองรั บ การประกั น
คุ ณ ภาพภายนอก จากสำ � นั ก งานรั บ รอง

School Evaluation

มาตรฐาน และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการระดับ
ชาติ แ ละนานาชาติ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกที่โรงเรียนได้รับคือ “ระดับดีมาก” ได้
รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2558

Khemasiri Memorial School has developed
the excellence of its students in accordance
with the educational standards policies, which
follows the Internal Quality Assurance in Education. There is also the External Quality Assurance, conducted by the Office for National
Education Standards and Quality Assessment,
for which Khemasiri Memorial School was
ranked at a level of “Very Good” and awarded
an Excellent School Certificate for the academic year 2015.
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ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

Academic Calendar of Semester 1/2017

6 พฤษภาคม

6 May

Orientation for new primary students’
parents

8 May

Start of working days for teachers and
staff assistants

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ระดับประถม
8 พฤษภาคม
ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน
มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม
ปีการศึกษา 2560 และซื้อแบบเรียน
9 พฤษภาคม
มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม
ปีการศึกษา 2560 และซื้อแบบเรียน
และปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่
14 พฤษภาคม
นักเรียนประจำ�เข้าเรือนนอน
15 พฤษภาคม
ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ�
16 พฤษภาคม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
19 พฤษภาคม
วันทอร์ศรี
20 พฤษภาคม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ระดับมัธยม (เก่า)
27 พฤษภาคม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน
ระดับประถม (เก่า)
15 มิถุนายน
วันไหว้ครู
6 กรกฎาคม
พิธีแห่เทียนพรรษา
12-20 กรกฎาคม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับมัธยม
17-20 กรกฎาคม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับ
ประถม
1 กันยายน-31ตุลาคม จำ�หน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่
ชั้น ป.1-ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
19-26 กันยายน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับมัธยม
21-26 กันยายน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับประถม
22 กันยายน
ทำ�บุญวันมหิดล
และวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร เกษมศรี
24 กันยายน
พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
10 ตุลาคม
ประกาศผลสอบระดับประถม
11 ตุลาคม
พิธีรำ�ลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร
เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
12-29 ตุลาคม
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
23 ตุลาคม
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
30 ตุลาคม
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

Primary students’ registration for the
academic year 2017 and the purchase
of school supply
9 May

Secondary students’ registration for the
academic year 2017 and the purchase
of school supply

14 May

Start of boarding students living at the
dormitory

15 May

Boarding Student Relationship Camp

16 May

Start of semester 1/2017

19 May

Torsri Day

20 May

Orientation for former secondary
students’ parents

27 May

Orientation for former primary students’
parents

15 June

Teachers’ Day

6 July

Candle Festival Parade

12-20 July

1/2017 midterm exam of secondary
level

17-20 July

1/2017 midterm exam of primary level

1 September-31 October

Sale of school application forms for new
primary 1-secondary 4 students for the
academic year 2018

17-20 July

1/2017 midterm exam of primary level

1 September-31 October

Sale of school application forms for new
primary 1-secondary 4 students for the
academic year 2018

19-26 September

1/2017 final exam of secondary level

21-26 September

1/2017 final exam of primary level

22 September

Mahidol Day and PhoonsrikasemSooksrisamorn Kasemsri Day

24 September

Wreath-Laying Ceremony on
Mahidol Day

10 October

Exam announcement for primary level

11 October

Memorial Ceremony for H.R.H Princess
Sooksrisamorn Kasemsri and exam
announcement for secondary level

12-29 October

End of semester 1/2017

23 October

Wreath-Laying Ceremony on King
Chulalongkorn Day

30 October

Start of semester 2/2017
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ภาพประวัติศาสตร์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นภาพที่ได้จากการร่วมมือร่วมใจ และด้วยความจงรักภักดี
ของผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และศิษย์เก่าช่วยกันจุดด้วย
น้ำ�หมึก คนละ ๙ จุด จนต่อกันเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์
ภาพเลข ๙ เกิดจากผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน และศิษย์
เก่าช่วยกันติดด้วยเหรียญที่นำ�มาบริจาคเป็นสัญลักษณ์
แทนความรู้สึกสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวง
รัชกาลที่ ๙
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