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Exryu Long Xuyên
Trương Quang Trung
Danh sách có thể không bao gồm đủ

Hồi xửa hồi xưa, hay chính xác hơn 40 năm trước, anh chị em Exryu mình cố
gắng học ngày đêm. Không biết mấy chị thì sao, nhưng mấy anh ở trường trung
học tôi, Thoại Ngọc Hầu, phải học cho giỏi thi cho đậu để khỏi phải đi lính; đề
được giựt le với cô hàng xóm; để được đi du học sang Nhật và làm Exryu một
ngày nào đó.
Exryu Thoại Ngọc Hầu học cạnh tranh nhau sôi nỗi để được hạng cao hơn thằng
bạn khác. Cả mấy thầy cũng nhào vào cạnh tranh. Trò học cua toán thầy Dồi,
thần Bộ, thầy Bá, ...thầy nào cũng nói học trò lò mình toán giỏi hơn lò khác vì
thầy nhà mình thông minh hơn.
Mỗi cuối niên khoá, 3 học trò hạng cao trong lớp được lảnh thưởng. Học trò có
điểm cao nhất về những môn học đặc biệt được cho giải thưởng. Học trò có
điểm tổng cộng cao nhất toàn trường được giải thưởng Tổng Thống, một vinh dự
tối cao.
Có một số Exryu Thoại
Ngọc Hầu được giải
thưởng.
Hôm nay, qua cuốn
chương trình cũ kĩ
vàng ố bởi thời gian,
xin được chia xẻ với
quý bạn Exryu toàn
cầu và nhất là Exryu
Thoại
Ngọc
Hầu
những thành công của
một số anh em.
Không phải là để khoe
khoan mà chỉ muốn
đem bạn về những kỹ
niệm học trò tuyệt vời
thuở xa xưa.
Xin mời cùng nhau
bước vào Kỹ Niệm
Trung Học Thoại Ngọc
Hầu.
Đặng Hữu Thạnh
26 tháng 8 năm 2010

Thân phụ Exryu
US '71
Đặng Hữu Thạnh

Thân phụ
Exryu US '71
Trần Công Khanh

Exryu Tokyo '72.
Bác Hai

Bác Hai năm nầy làm ăn
khá. Được 2 phần
thưởng

Exryu VN '72

Exryu US '71
Đặng Hữu Thạnh

Chó ngáp phải ruồi !!!

Vài lời cuối về hai Exryu Đỗ Tấn Hồng và Trương Quang Thưởng. Hai bạn rất
thông minh nhưng chỉ muốn học vừa đủ để được đi du học. Còn thì giờ lại để đi

cua đào. Trong 3 năm trung học, hai bạn có mỗi người hai ba cô. Đi du học
mấy cô trong làng khóc um.
Bổ túc: Trương Quang Thưởng và Trần Công Khanh có được lảnh thưởng
niên khoá sau khi chúng tôi lên lớp đệ nhất. Xin cám ơn quý bạn đã bổ túc
thêm tin tức và danh sách Exryu Thoại Ngọc Hầu.

