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Editor’s Note

เนื่องในโอกาสวันมหามิ่งมงคลยิ่ง 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา คณะผู้จัดทำาวารสารเขมะสิริฯ
สัมพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงดำาริจะ
เผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์มาโดยตลอด ด้วยการเสด็จ 
พระราชดำาเนินมา ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ถึง 4 วาระ ด้วยกัน

นับเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่โรงเรียน ชาว
เขมะสิริอนุสสรณ์ ขอเทิดทูนและจารึกไว้มิลืมเลือน

เน่ืองในวันมหาม่ิงมงคลดังกล่าว ชาวเขมะสิริอนุสสรณ์ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ 
ย่ิงยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลเป็นม่ิงขวัญของพสกนิกรตลอดกาล

	 อัญเชิญพระไตรรัตน์	 อภิวัฒน์สถาวร
	 อวยชัยถวายพร	 สุขล้นสราญรมย์
	 เกริกเกียรติขจรจาย	 มนหมายฤทัยสม
	 ห้ารอบนิกรชม	 เขมะซร้องเจริญเทอญ.

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์ ผู้ประพันธ์

On the occasion of the auspicious 2 April 2015, the 60th birthday of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, we, the editorial board of Khe-
masiri Journal, appreciate her gracious generosity and are humbly obliged to in-
seminating her fine favor that has always been given to us. As Her Royal High-
ness has paid four visits to our school, it is considered to be our glorious memory 
of pride as well as the propitious event of our school that will be praised and last 
endlessly in our minds.

On such an honorable birthday occasion, as Khemasiri people, we wish Her 
Royal Highness longevity and may her respectful honor be well recognized by her 
people everlastingly.

	 May the great efficacy of the holy Triple Gems
 Bless Her Royal Highness the greatest happiness perpetually.
 May her honor be known throughout our blissful Kingdom graciously,
 For the royal 5th anniversary, we, Khemasiri, are pleased and so proud.

With the profoundest respect
For Khemasiri Memorial School teachers and students

English translation: Chanthanat Ngoenchan
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Dear beloved parents, teachers and students

Due to Her Royal Highness’s generosity towards 
our school, HRH has graciously visit to our school 
on a number of occasions since 1982 where she 
came to preside over the foundation stone laying 
ceremony for Sooksrisamorn Hall which later was 
inaugurated in 1987 with the princess also presid-
ing over the opening ceremony. In 1992, HRH was 
Guest of Honor in the 60th school’s celebration 
and her latest visit was on 14th November 2010 
where she came to officially inaugurate Boonsri-
kasem Library. With all these, it was such a sub-
stantial generosity that is greatly appreciated and 
well-regarded by us, Khemasiri people.

The upcoming 2nd April 2015 is the day that we, 
as Thai people, will celebrate Her Royal High-
ness’s 5th cycle birthday anniversary. The school 
members will celebrate the occasion by putting on 
purple clothes on every Thursday, starting from 5th 
February 2015 until the end of the year. Moreover, 
we are going to present before Her Royal Highness 
grace and offer some money for the royal charity 
dedicated to the royal purposes in the forthcoming 
November.

The project of a five-storey building is now in prog-
ress as planned. The building will be finished as 
scheduled around this coming September and will 
open for us in Academic Year 2016. 

Over the last semester, a variety of activities were 
carried out by and for teachers, students and alum-
ni, namely academic exhibition, sports day, fare-
well ceremony. All of these activities were neatly 
accomplished.

On behalf of the administrators, I would like to ex-
tend my sincere thanks to Khemasiri Alumni and 
parents who always support our school’s activities. 
I am also indebted to our dedicated teachers who 
always nurture our students to be knowledgeable 
as well as experienced both inside and outside of 
classrooms.

The students have learned how to work in teams, 
which enhances their study skills together with the 
life skills. This results in having good members in 
the families, plus good citizens in our society and 
country.

Chongsrisamorn Rujites 
Assistant Manager
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“ด้วยในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พวกเราชาว 
เขมะสิริฯ รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง จึง
ขอร่วมใจถวายพระพร ขออำานาจคุณพระศรี-
รัตนตรัย พระบารมีของพระสยามเทวาธิราช และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอภิบาล ประทานพร 
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทย และชาวเขมะสิริฯ ตลอดกาลนาน”

ด้วยเกล้�ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้�พระพุทธเจ้� คณะผู้บริห�ร ครู และ นักเรียน 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนที่รักทุกท่าน

เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา
ต่อโรงเรียนตลอดมา โดยพระราชทานพระราชวโรกาส เสด็จพระราชดำาเนินมาที่ 
โรงเรียน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ในการวางศิลาฤกษ์หอประชุมศุขศรีสมร ในปี 
พุทธศักราช ๒๕๓๐ ทรงเป็นประธานการเปิดหอประชุมศุขศรีสมร ปีพุทธศักราช 
๒๕๓๕ ทรงเป็นประธานในพิธีฉลองโรงเรียนครบ ๖๐ ปี และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  
๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ในพิธีเปิดห้องสมุดพูนศรีเกษม นับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น เป็นที่ซาบซึ้ง และเคารพเทิดทูน แก่พวกเราชาว 
เขมะสิริฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ดังนั้น วันที่ ๒ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเดือนที่พวก
เราชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ โรงเรียนได้ร่วม
เฉลิมพระเกียรติด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
ทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ต่อเนื่องไป
ตลอดทั้งปี และจะเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช-
อัธยาศัย ในเดือนพฤศจิกายนศกนี้ เป็นต้น

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น ได้รุดหน้าไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้ คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนประมาณเดือนกันยายนศกนี้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
จะเปิดใช้ทำาการเรียนการสอนได้

สำาหรับกิจกรรมของคณะครู นักเรียน และศิษย์เขมะสิริฯ ที่ผ่านมามีมากมายหลาย
อย่าง ทั้งงานนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาสีของนักเรียน พิธีลาครู และ
การเลี้ยงอำาลาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้สำาเร็จลงอย่างเรียบร้อยตาม
เจตนารมณ์ทุกประการ

ท้ายที่สุดนี้ ดิฉัน ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เขมะสิริ- 
อนุสสรณ์ ท่านผู้ปกครอง ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และคุณครูทุกท่านที่
เสียสละเวลาอบรมสั่งสอน นักเรียนของเราให้ได้รับความรู้ มีประสบการณ์ทั้งในและ
นอกห้องเรียน นักเรียนได้เรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยเพิ่มทักษะใน
การเรียนและการใช้ชีวิต อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ตลอด
จนการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป

นางจงศรีสมร รุจิเทศ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ

As 2 April 2015 is Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
birthday, we, Khemasiri people, feel truly delighted. With the might of the 
Triple Gems, the virtue of Phra Siam Devadhiraj, and any other sacred power 
in the world, we would like to wish Her Royal Highness longevity and to be the 
beloved Princess of the Thais and Khemasiri people abidingly.

With the profoundest respect
Administrators, teachers and students of Khemasiri Memorial School 
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สื่อสารสัมพันธ์

รายงานพิเศษ

เครือข่ายผู้ปกครองได้จัดการประชุมใหญ่ประจำาปีการ
ศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงข้อมูลและมอบเกียรติบัตรให้แก่
ผู้ปกครองที่มีจิตอาสาในโครงการ “ทำาดี ไม่ต้องรอ ทำา
เลย” และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ 
13 ธันวาคม 2557 และ 9 มกราคม 2558 ตามลำาดับ

Parent network held the general meeting of 
the academic year 2014 in order to inform 
parents of necessary details as well as to offer 
the certificates to volunteered parents in “Don’t 
Wait To Do Good, Do It Now” Project on 13 
December 2014. The parent network also held 
the 2015 Children’s Day for students on 9 
January 2015.

สวัสดีค่ะ คณะผู้บริหาร คณะครู น้องๆ และท่านผู้ปกครอง ทุกท่าน

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ที่สำาเร็จการศึกษาในปีนี้ และพร้อม 
สำาหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ขออวยพรให้น้องทุกๆคนสมหวังดังใจปรารถนา

เกือบสองปีที่ดิฉันได้รับตำาแหน่งนายกสมาคมฯ ตามวาระเดือนเมษายน 2556 - เมษายน 2558 คณะ
กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ก็ได้ดำาเนินงาน จนถึงไตรมาสสุดท้ายของวาระนี้คณะ
กรรมการบริหารมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำาหน้าที่แทนศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ทุกท่าน ให้บรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายของสมาคม มีทั้งกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ผู้ปกครอง น้องๆ และ อื่นๆเพื่อสังคม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และ
ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดอำานวยพรให้ทุกท่านสมความปรารถนา มีพลานามัยดี 
และประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

Dear Administrators, teachers, students and parents

First and foremost, I would like to congratulate Matthayom 3 and 6 students who are going 
to graduate their secondary levels this academic year and further their education in higher 
levels. I wish you luck and success in every path you choose to take.

It has been almost two years since I became president of Khemasiri Memorial School As-
sociation since April 2013. The Board of the Committee has performed their job until the 
last quarter of this term which is to end this coming April. We, the executive committee, 
are proud to have had an opportunity to represent every one 
of our alumni. We have also had our set objectives met by 
carrying out a variety of activities in cooperation with the 
school, parents, students and the society. 

On behalf of the executive committee, I would like to offer 
my sincere thanks to the administrators, teachers and parents 
for their unfailing support. With the might of the holy things 
you worship, I wish you success, good health and happiness.

Orasa Wimonchalao
President

Khemasiri Memorial School Association

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
กับโรงเรียนมาโดยตลอด พิธีรำาลึกถึง ม.จ.หญิง 
ศุขศรีสมร เกษมศรี พิธีรำาลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม 
เกษมศรี กิจกรรมวันเด็ก และจัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 11 ตุลาคม, 14 พฤศจิกายน 2557 และ 
9 มกราคม, 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำาดับ

In cooperation with the school, Khema-
siri Alumni Association carried out the 
following activities: The Commemoration 
ceremony of HSH Princess Sooksrisamorn 
Kasemsri, The Commemoration Ceremony 
of HSH Prince Boonsrikasem Kasemsri, 
Children’s Day, and Farewell Ceremony for 
Matthayom 6 students on 11 October, 14 
November 2014, 9 January, 13rd February 
2015 respectively.
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ร�ยง�นพิเศษ

   เรื่องเล่�...
ช�วเขมะสิริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงเป็นเจ้�ฟ้�นักพัฒน�  
ทรงเป็นแบบอย่�งอันดีเยี่ยมในก�รดำ�เนินชีวิตแก่คนไทยทุกด้�น ทรงใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
ทรงมีพระวิริยะอุตส�หะในก�รทรงง�น เสด็จทุกที่ทุกแห่ง จนข้�พเจ้�อดถ�มตัวเอง 
ไม่ได้ว่� พระองค์ทรงมีเวล�พักผ่อนบ้�งหรือไม่ ทรงขยันอดทนทำ�ง�นต�มรอย 
เบื้องพระยุคลบ�ทอย่�งไม่เหน็ดเหนื่อย ทรงมีนำ้�พระร�ชหฤทัยต่อพสกนิกรถ้วนหน้�
รวมถึงช�วเขมะสิริฯด้วย

Khemasiri Story
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn is the developer who can 

be the really magnificent role model in working for all Thais in every aspect. 

HRH is keen to learn and gain new knowledge; also she is a hard working per-

son no matter where she goes. Seeing this, I started questioning myself wheth-

er she had ever felt tired or not. I saw her work tirelessly and as hard as His 

Majesty the King; moreover, she has always given her mercy to all the people 

as well as to the Khemasiri people.
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14 พฤศจิกายน 2525

25 ตุลาคม 2530

3 พฤศจิกายน 2535

14 พฤศจิกายน 2553

kms journal-16.indd   6 13/3/2015   11:37



7ฉบับที่ 16 ประจำ�ภ�คเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ในวารสารฉบับนี้ ได้รวบรวมน้ำาพระราชหฤทัยอันหาที่สุดมิได้ต่อ
ชาวเขมะสิริฯ โดยท่านผู้อำานวยการได้เล่าให้ฟังว่า สมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน 

มา ณ โรงเรียนเขมะสิริฯ 4 ครั้ง ด้วยกัน

ครั้งแรก เสด็จพระราชดำาเนินวางศิลาฤกษ์หอประชุมศุขศรีสมร เมื่อ 
14 พฤศจิกายน 2525 ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่โรงเรียนครบรอบ 50 ปี มี 
ม.ร.ว.ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำาเนียร นำาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ 
และทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียน มีนางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ 
อาจารย์ใหญ่ กล่าวรายงาน

ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดหอประชุมศุขศรี-
สมร และตัดจุกเด็กชายมิ่งมงคล หวังในธรรม บุตรชายนายเสรี 
หวังในธรรม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2530 ม.ร.ว.ทอร์ศรี (เกษมศรี) 
คงจำาเนียร คณะอาจารย์รับเสด็จ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางสาว
กัลยาณี จักษุรักษ์ อาจารย์ใหญ่ และทอดพระเนตรการแสดง

ครั้งที่ต่อมา เสด็จพระราชดำาเนินร่วมฉลองโรงเรียนครบรอบ 60 ปี เมื่อ 
3 พฤศจิกายน 2535 พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ครู พนักงานอาวุโส 
ศิษย์เก่าดีเด่น และพระราชทานแผ่นทองผดุงเกียรติแก่ นักเรียน  
นักกีฬาดีเด่น เสวยเครื่องว่างที่โรงเรียนจัดถวาย ขณะทอดพระเนตร
การแสดงของนักเรียน

ครั้งล่าสุด เสด็จพระราชดำาเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดห้องสมุด 
พูนศรีเกษม เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2553 นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา 
ผู้จัดการ และนางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำานวยการ นำาเสด็จ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานและกิจกรรมของนักเรียนภายใน
ห้องสมุด ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียนที่ดูแลผลงานอย่างเป็น 
กันเอง ทรงสนพระทัยทุกจุดที่ทรงพระดำาเนินผ่าน ยังความปลาบ 
ปลื้มให้แก่ผู้มารอรับเสด็จเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างมีความจงรักภักดี 
เทิดทูนในพระราชจริยวัตร

ในโอกาสนี้ ขอพระราชทานวโรกาสน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้ทรง
พระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดกาล

The priceless kindness given to Khemasiri is gathered well 
in this journal. The Principal once told me that HRH had 
paid her visit to our school four times.

The first time was 14 November 1982 when she came to preside 
over the foundation stone laying ceremony for Sooksrisamorn 
Hall. It was also the day of the celebration of the school’s 50th 
birthday. On that day, M.R. Torsri (Kasemsri) Kongchamnian 
guided HRH to see the exhibition and the students’ performanc-
es while Miss Kalyani Chakshuraksha, the principal, delivered 
the welcoming speech.

The second time was when she came to inaugurate Sooksri-
samorn Hall and presided over the top knot cutting ceremo-
ny for Mingmongkol, Seri Wangnaitham’s son, on 25 October 
1987. On that day, M.R. Torsri (Kasemsri) Kongchamnian and 
teachers were in line to receive HRH, and the princess also had 
a conversation with Miss Kalyani Chakshuraksha, the principal, 
before watching the show.

Her third visit was for the 60th school’s foundation celebration 
on 3rd November 1992. HRH preciously gave the commemora-
tion brooches to teachers, senior staff, and outstanding alumni, 
and also bestowed gold leaves to the students and athletes who 
had remarkable behavior. HRH also had some refreshment pre-
pared by our school while watching performances from students.

Her latest visit was when she came to officially inaugurate Boon-
srikasem Library on 14 November 2010. Mrs. Premanong Ratta-
nasakha, the school’s manager, and Miss Kalyani Chakshurak-
sha, the principal, guided HRH to see the students’ exhibition 
together with their activities in the library. During that time, 
HRH also had a little talk amiably with the students presenting 
their works; moreover, she was interested in every station she 
passed, which made the audiences, who praised and esteem 
her, feel so glad.

On this occasion, we wish HRH the longevity to be the princess 
of us everlastingly.
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เรื่องเด่นวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัฒน์ ครั้ง
ที่ 2 ที่โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก 28 พฤศจิกายน 
2557 ผลการแข่งขันดังนี้ นางสาวภัคจิรา ชอบธรรม และ
นางสาวอรุณวรรณ รัชตะสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลำาดับ นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริ และ
นางสาวสิรินดา ศรีเพ็ญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ตาม
ลำาดับ และนางสาวกาญจนา บุญเพิ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

จากเมื่อวันที่ 14, 15, 17 มกราคม 2557 ได้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา มาตรวจประเมินโรงเรียน ปรากฏว่า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้รับ 
“การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗” 
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2557

On 14, 15 and 17 January 2014, the Education Quality Assessment 
Committee paid visits to the school. From their assessment, it turned 
out that Khemasiri Memorial School was certified for the 3rd 
round (2011- 2015) in the Basic Education Level (elementary 
and secondary levels) since 26 August 2014. The result was given on 
24 September 2014.

The Foreign Language Department (Chinese) sent 
representatives to participate in the Chinese language 
skills competition. Phakchira Choptham won the 
contest and Arunwan Ratchatasakhon was the 
1st runner-up in the 2nd Chinaphiwat Chinese 
Language Contest in the Matthayom 4-6 cat-
egory at Oriental Knowledge and Language School 
(OKLS) on 28 November 2014. In the same event, 
Nuengruethai Siri won the contest and Sirinda 
Siphen was the 1st runner-up in Chinese Singing 
competition in the Matthayom category. Kanchana 
Bunphoem won the Chinese Story Telling competi-
tion in the Matthayom category.
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เรื่องเด่นวิชาการ

นางสาววิชยา พิริยะวงศ์สวัสดิ์ และนางสาวชนิตาภา จันทร์วีระชัย ได้รับ
รางวัลที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส งานจิตรลดาวิชาการ เฉลิม ๖๐ 
พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา ที่โรงเรียนจิตรลดา 
—9 มกราคม 2558

Wichaya Phiriyawongsawat and Chanitapha Chanwira-
chai were the 1st runner-up in French quiz competition in 
Chitralada Wichakarn event celebrating the 60th birthday an-
niversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
together with the 60th anniversary of Chitralada School’s founda-
tion at Chitralada School on 9 January 2015.

เด็กหญิงปริณดา สีสุดด ีได้รับรางวัลรอบชนะเลิศ อันดับ 1 และเด็กหญิง
ญาณิศา ศรีสมทรัพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานนิทรรศการ
วิชาการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ” ที่โรงเรียนราชินี —15 มกราคม 2558 

Parinda Sisutdee was the winner and Yanisa Sisomsap was the 
2nd runner-up in English Speech Competition (Matthayom 
1-3) in ‘Khattiyanaree Sripachrindhra’ academic exhibition 
on the occasion of the celebration of the 150th birthday anniver-
sary of Her Majesty Queen Saovabha Phongsri at Rajini School on 
15 January 2015.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนโรงเรียน 
เขมะสิริอนุสสรณ์ได้รับรางวัล ดังนี้ เด็กหญิงเขมจิรา วิริยะประสิทธิ์ และ
เด็กหญิงณภัทร วารีเศวตสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามลำาดับ เด็กหญิง
สุกฤตา หิรัญบัฏ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มณีธนู เด็กหญิงฤทัยธัมม์ โสฬศ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเด็กหญิงธนภรณ์ สุวรรณภาภรณ์ เด็กหญิง
พิชญภัค วิภากูล เด็กหญิงเพลิน พิทักษ์ติกุล เด็กหญิงธมนวรรณ กอบเกื้อกูล 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ศึกษา ตามลำาดับ

Bangkok Primary Educational Service Area Office held the 
first round of the 2015 international academic competition, 
district level, under the International Development of Learning 
Quality Project, Office of The Basic Education Commission, on 
5th February 2015. Khemasiri Memorial School students earned 
the rewards as follows:
Khemchira Wiriyaprasit and Naphat Warisawetsuwan 
earned silver and bronze medals respectively in mathematics 
examination competition, primary school level.
Sukritta Hiranbat, Suphaphit Manithanu, Ruethaitham 
Sosot earned a silver medal and Thanaphon Suwanphaphon, 
Pitchayapak Wiphakun, and Thamonwan Kopkueakun 
earned a bronze medal in Science examination competition, pri-
mary school level, respectively.
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ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ ได้จัดโครงงานทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ 5 มกราคม 2558 ใน
การทดสอบครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำาคะแนนได้ดังนี้  
นางสาวอภิสรา หิรัญบัฏ ทำาคะแนน PRE-ม.ต้น’57 สายความรู้ชั้น ม.3 ใน
วิชาภาษาอังกฤษ (NT) ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ และในประเภทคะแนนรวม
ทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขต นางสาวกันต์ธิดา ปัญญาดิศร คะแนน PRE-ม.
ต้น’57 สายเตรียมอุดม-มหิดล ในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันอับที่ 1 
ของเขต เด็กหญิงกัญญาวีร์ คันธารราษฎร์ ทำาคะแนน PRE-ม.ต้น’57 สาย
ความรู้ชั้น ม.2 ในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขต นางสาว
ดมิสา แจ่มนภา ทำาคะแนน PRE-GIFTED & EP’57 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
วิชาคณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของเขต นางสาวสิรินรัตน์ สิริกานต์วงศ์มาศ ทำา
คะแนน PRE-ADMISSIONS’57 สายวิทย์ในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้
อันดับที่ 1 ของเขต และนางสาวณิชชา โตดำารงกุญช์ ทำาคะแนน PRE-ADMIS-
SIONS’57 สายศิลป์ในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขต

เรื่องเด่นวิชาการ

The academic proficiency test program by Bundit Naenaew 
Club, in association with the admissions test centers through-
out the country, held the academic aptitude test for students all 
over the country on 5 January 2015. Khemasiri students earned 
the scores as follows:
Apisara Hiranbat earned the highest score of the country in Eng-
lish PRE-secondary school level test (NT) 2014 (Matthayom 3) as 
well as the highest overall score of the district.
Kanthida Panyadison earned the highest overall score of the 
district in the PRE-secondary school level test 2014 (Triam Udom 
Suksa–Mahidol).
Kanyawi Kanthararat earned the highest overall score of the dis-
trict in the PRE-secondary school level test 2014 (Matthayom 2).
Damisa Chaemnapha earned the highest score of the district in 
Science-Mathematics PRE-GIFTED & EP’2014 test.
Sirinrat Sirikanwongmat earned the highest overall score of the 
district in Science program in PRE-ADMISSIONS 2014 test.
Nitcha Todamrongkun earned the highest overall score of the 
district in Language program in PRE-ADMISSIONS 2014 test.

11 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติ
ของ ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีต
อาจารย์ใหญ่พระองค์แรก โรงเรียนเขมะ- 
สิริอนุสสรณ์จึงจัดพิธีรำาลึกถึงพระองค์ท่าน
ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์ —11 ตุลาคม 2558

As 11 October is regarded as the 
birthday of HSH Sooksrisamorn 
Kasemsri, the first principal of 
Khemasiri Memorial School, the 
school held a ceremony in front of her 
monument to observe the auspicious 
occasion.
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ท่องไปในเขมะสิริฯ

14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรื่นเริง
ประจำ�ปี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธี
รำ�ลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีต
อาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง ที่หน้าพระรูป
อนุสาวรีย์ และจัดให้มีการแสดงของ
นักเรียน ชั้น ป.1- ม.6 ที่เวทีการแสดงหน้า
เรือนทูลกระหม่อมมหิดลประทาน

14 November is Khemasiri Memo-
rial School Annual Fun Festival 
Day. On that day, the school held 
a ceremony to commemorate its 
second principal, HSH Prince 
Boonsrikasem Kasemsri, in front 
of his monument. On this same oc-
casion, performances from Prathom 
1 – Matthayom 6 students were 
displayed at the stage in front of 
Ruean Thunkramom Mahidol Pra-
than (literally meaning ‘the house 
graciously bestowed by HRH Prince 
Mahidol of Songkla’).

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬ�สีข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย —4 ธันวาคม 2557

Sports Day was organized by the Health Education and Physical 
Education Subject Group on 4 December 2014 in order to foster good 
health and kind heart among students as well as teach them to become 
athletes who know how to lose or win and are able to forgive.
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ท่องไปในเขมะสิริฯ

นักเรียน ชั้น ม.1 และชั้น ม.5 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่
หอประชุมศุขศรีสมร จัดโดยฝ่ายปกครอง —10 พฤศจิกายน 
2557 และ 30 มกราคม 2558 ตามลำาดับ

Matthayom 1 and Matthayom 5 students partici-
pated in Virtue and Ethics Camp organized by 
the Disciplinary Affair Division at Sooksrisamorn 
Hall on 10 November 2014 and 30 January 2015, 
respectively.

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ งานวิเทศ-
สัมพันธ์จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียน Kanto International High School 
ประเทศญี่ปุ่น —31 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558

In order to promote a Thai-foreign cultural exchange, the Foreign Affair 
Division arranged an exchange program with Kanto International High 
School in which Khemasiri students visited the school in Japan on 31 Janu-
ary – 12 February 2015.

งานพัฒนาบุคลากร จัดโครงการรวมใจนํ้าเงิน-แดง 
“ตอนออกทะเล” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร  
ที่หอประชุมศุขศรีสมร —9 มกราคม 2558

The Human Resource Development Division orga-
nized the Red-and-Blue Program under the theme 
‘Into the Sea’ to create good relationship among 
members of the organization at Sooksrisamorn Hall 
on 9 January 2015.

เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย “ไปลามาไหว้” เป็นการขอขมาครู โรงเรียนเขมะ- 
สิริอนุสสรณ์ ได้จัดให้มพีิธีลาครูแก่นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
—13 กุมภาพันธ์ 2558

On 13 February 2015, in order to preserve Thai culture and tradition, Khema-
siri Memorial School held Farewell Ceremony, the ceremony continually car-
ried out for Matthayom 3 and 6 students, to teach the students the importance 
of greeting when they have become new members of the Khemasiri community 
and saying goodbye when they will leave the school.

16 มกราคมเป็นวันครูแห่งชาติ “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา 
เลิศลำ้าคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ตัวแทน
นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ครู —14 มกราคม 2558

On 14 January 2015, representatives of the students 
paid respect to their teachers to mark the National 
Teacher’s Day on 16 January 2015.
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ฝ่ายปกครองมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัด
เลือกเป็นเด็กดีมีวินัย ประจำาปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม —12 
กุมภาพันธ์ 2558

With an aim to cultivate self-discipline and public 
responsibility among students, the Disciplinary 
Affair Division awarded certificates to the good 
and disciplined students of Academic Year 2014 
on 12 February 2015.

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครู และนักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดให้บุคลากรครูปฏิบัติธรรม 
“ค่ายพุทธมาตา” ฟังเทศนาธรรมในโครงการวันนี้วันพระ 
และการทำาบุญใส่บาตรในวันมาฆบุชา

In order to encourage teachers, staff and students of 
Khemasiri Memorial School to adhere to dharmic 
principle of Buddhism as well as Thai custom and 
tradition, the school arranged for its teachers to 
attend a Buddhist camp, listen to Buddha’s 
teachings and offer alms to Buddhist monks on 
Maka Bucha Day.

เนื่องจากวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 
มกราคม 2558 โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม “กีฬาวันเด็ก” ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่สนาม
บาสเกตบอล และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีในโครงการเด็กดีศรี
โรงเรียนประจำาปีการศึกษา 2557 ด้วย —9 มกราคม 2558

The second Saturday of January is regarded as the National Children’s Day 
of Thailand. This year it falls on 10 January 2015. Thus, in observance of the 
National Children’s Day, Children’s Sports Day was held on 9 January 2015 
for Prathom 1 – 6 students at the basketball court. On this occasion, certificates 
were awarded to students with impeccable behavior under the 2014 Good 
Students of Khemasiri Memorial School Program.

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเขมะสิริ-
อนุสสรณ์จึงจัดกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ เพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ 
และพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์ทรงมี
พระชนมายุยิ่งยืนนาน —27 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม 2557 ตามลำาดับ

5 December is the birthday of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej and the National Father’s Day in Thailand. On 
this auspicious occasion, the school carried out activities to allow 
its students to express their gratitude toward their fathers and wish 
His Majesty the King longevity on 27 November and 4 December, 
respectively.

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี 
โรงเรียนจึงทำาบุญอุทิศส่วนกุศล
ถวาย —24 กันยายน 2557

To recognize the death of 
HSH Prince Boonsrikasem 
Kasemsri, the school carried 
out the merit-making cer-
emony for him on 24 Septem-
ber 2014.
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ท่องไปในเขมะสิริฯ

โครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ มอบธงแดง
พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ ชั้น ม.421, ม.3/5 และ ม.1/3 ที่ห้องเรียน
มีความสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา  
—12 กุมภาพันธ์ 2558

Red flags and certificates were awarded to students 
of Class 421, 3/5 and 3/1, the winners of the Clean 
Classroom and Great Environment for Learning 
Program on 12 February 2015.

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการจึงจัดงานวันวิชาการเขมะสิริฯนิทรรศ’๕๗ 
ครั้งที่ ๒๖ “รักเมืองไทย” ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
—22-23 มกราคม 2558

The 26th Academic Fair under the theme 
‘Love Thailand’ was organized by the Academic 
Affair Division at the school on 22-23 January 
2015 so as to exhibit academic masterpieces and 
potentials of its students.
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kok Planetarium), Khlong Toei District, 
Bangkok on 26 November 2014.
Prathom 4 students went to National 
Museum Bangkok, Sukhothai Civili-
zation Site, Wat Prasart, Wat Chaloem 
Phrakiat Worawihan which is Ayutthaya 
arts, on 8 January 2015.

Prathom 5 students took a trip to 
the Science Square, Khlong Luang in 
Pathum Thani Province on 18 December 
2014.
Prathom 6 students visited several 
important temples in Bangkok on 20 
November 2014. 

Matthayom 2 students were taken to 
the Science Square, Khlong Luang in 
Pathum Thani on 21November 2014.
Matthayom 4 students took a study 
trip to Taling Chan Provincial Court, 
Taling Chan District in Bangkok on 29 
January 2015.
Matthayom 5 students were taken 
to important tourist attractions in 
Nakhon Nayok on 15 January 2015.

- ชั้น ม.4 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร —29 มกราคม 2558 
- ชั้น ม.5 สถานที่สำาคัญในจังหวัดนครนายก 
—15 มกราคม 2558

Apart from 
curricular 
activities, the 
school also 
organized 
field trips 
for students 

to visits places around Bangkok and its 
vicinity so that the students can gain real 
experiences.
Prathom 1 students went to Vachira-
benjatas Park (Rot Fai Park), Chatuchak 
District in Bangkok on 19 December 
2014.

Prathom 2 students visited Dusit Zoo, 
Dusit District, Bangkok on 9 December 
2014.
Prathom 3 students were taken to 
Science Center for Education (Bang-

ท่องไปในต่างถิ่น
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เพื่อเสริม
สร้างประสบการณ์จริงโรงเรียนจึงนำานักเรียนไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
- ชั้น ป.1 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร —19 ธันวาคม 2557 

- ชั้น ป.2 สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร —9 ธันวาคม 2557 
- ชั้น ป.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้า

จำาลอง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  
—26 พฤศจิกายน 2557 
- ชั้น ป.4 พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร แหล่ง
อารยธรรมสมัยสุโขทัย วัด
ปราสาท และวัดเฉลิมพระ
เกียรติวรวิหาร ศิลปะสมัย

อยุธยา กรุงเทพมหานคร —8 มกราคม 2558 
- ชั้น ป.5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
—18 ธันวาคม 2557 
- ชั้น ป.6 วัดที่สำาคัญๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
—20 พฤศจิกายน 2557 
- ชั้น ม.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
—21 พฤศจิกายน 2557  

เพื่อถวายความจงรักภักดี และด้วยความสำานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย คณะครูและ
นักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล ที่โรงพยาบาลศิริราช 24 กันยายน 2557 
และวันปิยมหาราช ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า พระที่นั่ง
อัมพรสถาน 23 ตุลาคม 2557 ตามลำาดับ

In order to pay respect and to show appreciation 
toward the royal grace to Thai people, Khema-
siri’s teachers and students attended wreath 
lying ceremony on the occasion of Mahidol 
Day at Siriraj Hospital on 24 September 2014 
and on the occasion of King Chulalongkorn 
Day at King Rama V Monument Square, 
Amphorn Satharn Villa on 23 October 2014, 
respectively.
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โครงการ AYC (Amsam Youth 
Center) เมืองเมอร์ฟี่ รัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2556 
- มิถุนายน 2557) 

หนึ่งปีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็น
เวลาที่สนุกมากๆ ฉันได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง ทั้งด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมที่สอนให้ฉันมองโลกใน
มุมมองใหม่ ที่สำาคัญคือ ได้รู้จักครอบครัว 
คุณครู และเพื่อน ที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต

นางสาวกชามาส เตชะพิเชฐวนิช 

AYC (Amsam Youth Center), 
Murphy, Texas, USA (August 
2013-June 2014) 

A year as an exchange student was a lot 
of fun. I gained new expereince from 
spending time in a foreign country where 
language and culture were different from 
those of my own country. Such an ex-
perience gave me different perspectives 
on the world. Most importantly, I had a 
chance to know families, teachers and 
friends who always helped me in every-
thing. That was the best time of my life.

Kachamas Techapichetvanich

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่าย 
Khemasiri English Camp ให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ที่ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท จังหวัด
นครราชสีมา —15-17 ตุลาคม 2557

The Foreign Language Subject Group 
organized Khemasiri English Camp for 
secondary level students at Arunwit Resort, 
Nakhon Ratchasima Province during 15 – 
17 October 2014.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด นำาสมาชิก 
ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้น ม.2 ไปเข้าค่ายพักแรมที่กอง
บังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) อำาเภอชะอำา 
จังหวัดเพชรบุรี —26-28 มกราคม 2558

The Red Cross Youth training was held and 
Level 3 Matthayom 2 Red Cross youths 
were taken on camping at the Special 
Training Division, Rama VI Camp, 
Cha-am District, Phetchaburi Province on 
26-28 January 2015.

ครูและคณะนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ —13-17 
ตุลาคม 2557

Teachers and students took part in the Cultural and English Study Program in 
Singapore between 13 and 17 October 2014.
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ท่องไปในต่างแดน

ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ World School International 
Forum 2014 “Environment: Clothing, Tradition & Innovation” 
ณ Far Eastern Federal University เมือง Vladivastok ประเทศ
รัสเซีย —15-27 กันยายน 2557

Teachers and students attended the 2014 World School 
International Forum under the theme “Environ-
ment: Clothing, Tradition & Innovation” at Far Eastern 
Federal University in Vladivastok, Russia on 15 – 27 
September 2014.

โครงการ : AYC Intercultural Programs Thai-
land ประเทศแคนาดา รัฐ Nova Scotia 

ความประทับใจ : ระยะเวลา 10 เดือนที่ได้ไปเป็นเด็กแลก-
เปลี่ยนที่แคนาดารู้สึกเป็นช่วงเวลาที่คุ้มมาก รู้สึกดีใจที่
ตัดสินใจเลือกที่จะไปแลกเปลี่ยนเพราะเป็นประสบการณ์
ที่หาได้ยาก เราจะได้ไปเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรมของคนที่นั่น 
ได้รับความรัก ความอบอุ่นและความเป็นกันเองจากทั้ง
ครอบครัว คุณครู เพื่อน และคนรอบข้าง ถึงแม้ว่าเราอาจ
จะไม่ได้เก่งภาษามากเมื่อเรากลับมาแต่สิ่งที่เราจะได้กลับ
มาอย่างแน่นอนเลยคือมิตรภาพและความทรงจำาดีๆ รู้สึก
ดีใจกับประสบการณ์ครั้งนี้มากค่ะ

นางสาวจิรนันท์ พิบูลสวัสดิ์

AYC Intercultural Programs Thailand, Nova 
Scotia, Canada 

I was an exchange student in Canada for 10 months 
and the experience was very worthwhile. I was glad 
I decided to join the intercultural exchange program. 
This rare experience gave me an opportunity to learn 
about life and culture of the people in Canada. More-
over, I got love, warmth and friendliness from my host 
family, teachers, friends and other surrounding people. 
Although my English didn’t improve that much upon 
my return, what I brought back with me were friend-
ship and great memories. So this experience of mine is 
a really delightful one.

Chiranan Phiboonsawat
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เลียบรั้วประจํา
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เลียบรั้วประจํา

เพื่อให้เกิดคว�มเพลิดเพลินและผ่อนคล�ยคว�ม
ตึงเครียดจ�กก�รเรียน ฝ่�ยประจำ�จึงจัดกิจกรรม
ต่�งๆ ที่หล�กหล�ยให้แก่นักเรียน ง�นลอยกระทง  
ก�รรับเงินขวัญถุงจ�กท�ย�ทเจ้�ของโรงเรียน 
และง�นร�ตรีเขมรัฐ 6, 14 และ 29 พฤศจิก�ยน 
2557 ต�มลำ�ดับ นอกจ�กนี้ยังนำ�นักเรียนประจำ�ไป
ทัศนศึกษ�ยังสถ�นที่ต่�งๆที่น่�สนใจในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ง�นนิทรรศน์รัตนโกสินทร์และตล�ด
นำ้�ตลิ่งชัน วัดบำ�เพ็ญเหนือ-วัดบ�งเพ็งใต้และตล�ด
นำ้�ขวัญเรียม ทูนนี่ทอยมิวเซียม ตล�ดบองม�เช่ และ
พิพิธภัณฑ์ แบทแคท มิวเซียม แอนด์ทอยส์ไทยแลนด์  
9 พฤศจิก�ยน, 15 ธันว�คม 2557, 25 มกร�คม  
และ 8 กุมภ�พันธ์ 2558 ต�มลำ�ดับ

To help boarders relieve stress from their 
study, the Boarding Affair Division offered a 
variety of activities to their students. These in-
cluded Loy Krathong, reserve money earning 
from the heir of the school’s owner and Khem-
marat Night on 6, 14 and 29 November 2014, 
respectively. Moreover, the boarders took field 
trips to several interesting sites around Bang-
kok and its vicinity. That is, they visited Nithat 
Rattanakosin Fair and Talingchan Floating 
Market, Wat Banphen Nuea-Wat Bamphen Tai 
and Khwan Riam Floating Market, Tooney Toy 
Museum, Bon Marche Market, and Bat Cat 
Museum and Toy Thailand on 9 November 
2014, 15 December 2014, 25 January 2015 
and 8 February 2015, respectively.
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กาลครั้งหนึ่งแห่งความทรงจํา
วันเวลาที่ผ่านมาจะเร็วจะช้าไม่เคยลืมเลือน
ภาพความทรงจำายังคอยยำ้าเตือนให้ฉันนั้น 
คิดถึงเธอ
ความทรงจำาจะยังอยู่กับเราเสมอด้วยเครื่อง 
ช่วยจำานั่นคือ “ภาพถ่าย”
ภาพถ่ายที่จะช่วยให้เราจดจำาได้ทุกเรื่องราว  
ไม่ว่าจะนานแสนนานเพียงไร เราจะยังจำาได้เสมอ
ประหนึ่งภาพต่างๆ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันวานและมันจะ
สว่างอยู่ในความทรงจำาของพวกเราเหล่าศิษย์ 
เขมะสิริฯ ตลอดไปตราบนานเท่านาน

Time passes. Whether it does so fast or 
slowly, we have never forgotten what we 
shared at Khemasiri. 
Pictures of past memories always remind 
me of you.
With pictures to remind us of every story, 
the memories of our life at Khemasiri will 
remain with us forever. No matter how 
long ago we left the place, the memories 
are still distinct as if each event had just 
happened yesterday. And these illuminat-
ing memories will be imprinted on our 
hearts for as long as we live. 

ม.610

ม.621

ม.630

ม.622
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พี่ๆทั้งส�มคนต่�งแผนก�รเรียนต่�งห้อง  
คนหนึ่งอยู่วิทย์คณิต คนหนึ่งอยู่ศิลป์ภ�ษ�  

และอีกคนหนึ่งอยู่ศิลป์คำ�นวณ  
สิ่งที่ได้รับจ�กโรงเรียนคืออะไร  

ต้องติดต�มเรื่องร�วของเข�ที่ได้เล่�ให้ฟัง

These three alumni were from different classes and 
programs of study—one from science-math, the 
other two from art-language and art-math. Let’s 
hear from them what they gained from being a 

Khemasiri student.

เรื่องเล่�จากพี่
Stories from Khemasiri Alumni

ดิฉันเริ่มเข้าเรียนที่เขมะสิริฯตั้งแต่ ป.1 จนกระทั่งจบม.6 ใช้เวลาเรียนที่
นี่ทั้งหมด 12 ปี จำาได้แม่นว่าตอนเรียน ป.1 ย้ายจากอนุบาลมาอยู่

ที่นี่ ตื่นเต้นมาก สังคมใหม่ เพื่อนใหม่ ทุกอย่างใหม่ ตอนนั้นติดเพื่อนเลย
ไม่ใส่ใจเรียน จนกระทั่งขึ้นประถมปลายเริ่มคิดได้เปลี่ยนตัวเองใหม่จนสอบ
ได้ที่ 1 จากนั้นชีวิตก็ดำาเนินมาเรื่อยๆจนถึง ม.3 ตอนนั้นก็สนใจจะไปสอบ
เข้าโรงเรียนอื่นเหมือนกัน แต่ด้วยเขมะสิริฯกำาหนดวันมอบตัววันเดียวกับ
วันสอบโรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง ความคิดนั้นจึงหมดไป รู้สึกดีใจมากๆ ที่ไม่
ได้ย้ายออกไป เขมะฯให้อะไรกับเราหลายๆอย่างมากจริงๆโดยเฉพาะช่วง  
ม.ปลาย อยู่ห้องเดิมมาตลอดสามปี แม้จะจบจากเขมะสิริฯมาเกือบสิบปี
แล้วก็ยังสนิทกับเพื่อนๆอยู่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน มันเป็นมิตรภาพที่ดีที่สุด
ที่เราหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว

พอเรียนจบจากเขมะสิริฯ ดิฉันเข้า
ศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการ
สอบตรง (SMART-1) ดีใจมากที่สอบติด 
ช่วงแรกต้องปรับตัวเยอะเหมือนกัน เพราะ
อยู่โรงเรียนหญิงล้วนมา 12 ปี ในมหาลัยมี
ผู้คนหลากหลาย ความคิดต่างกัน นิสัยต่าง
กัน และแข่งขันด้านการเรียนกันพอสมควร 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำาให้เราแข็งแกร่งขึ้น มีความ
คิดเป็นผู้ใหญ่ การเรียนมหาลัยไม่ต้องเรียนทุกวัน เราสามารถนำาเวลาไปทำา
กิจกรรมได้ นอกจากทำากิจกรรมดิฉันยังรับสอนพิเศษด้วย ในตอนนั้นก็จะ
ติวเป็นกลุ่มเล็กๆ 

ในช่วงปีสองดิฉันได้มีโอกาสไปซัมเมอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โครงการ Work & Travel ได้ประสบการณ์ด้านภาษาแล้วยังรู้จักการใช้
ชีวิตด้วยตนเอง หลังจากจบโครงการนี้ก็ติดใจ พอมีโอกาสจึงไปอังกฤษอีก
เพื่อไปเรียนภาษา

ชีวิตดำาเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรียนจบมหาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ก็ยังสอนพิเศษมาเรื่อยๆ นักเรียนเริ่มเยอะขึ้นจนรับไม่ไหว จึงคิดว่า

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบ และมีอีกเหตุการณ์นึงที่ทำาให้เราเลือกทางสายนี้ วัน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาโท ดิฉันได้เห็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่เคยสอนเข้า
รับพระราชทานปริญญาตรีในวันเดียวกัน จากเหตุการณ์นั้นดิฉันจึงตัดสิน
ใจหาสถานที่เปิดสถาบันกวดวิชาทันที โดยใช้ชื่อว่า P’Nok Tutor ภาย
หลังเปลี่ยนชื่อเป็น Assign Academy ตอนแรกลุ้นมากว่าจะมีนักเรียนมา
เรียนไหม ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด นักเรียนเต็ม 30 คนตั้งแต่
คลาสแรก

สิ่งที่ประทับใจที่สุดจากเขมะสิริฯ คือ เพื่อนๆและคุณครูค่ะ คุณครูใน
เขมะสิริฯทุกท่านน่ารักกับเด็กๆมาก นอกจากให้ความรู้แล้วก็ดูแลเราเป็น
อย่างดี ถ้าใครขาดเรียนหลายวันก็จะโทรไปตาม ใครไม่ส่งงาน ไม่ตั้งใจเรียน 

ท่านก็จะคอยตาม คอยเตือน แม้จะดุบ้าง
แต่ก็มาจากความหวังดี สิ่งเหล่านี้มันทำาให้
เรารู้สึกได้ว่าท่านเป็นห่วงและใส่ใจเด็ก
นักเรียนทุกคนมากจริงๆ

สังคมของเขมะสิริฯดีมาก ดีจริงๆ 
ชีวิต 12 ปี ในโรงเรียนนั้นมีความสุขมากๆ 
เพื่อนๆยินดีช่วยเหลือกันเสมอโดยไม่ต้อง
ร้องขอ สมมติเราไม่มาโรงเรียน ตอนเย็น
เพื่อนก็จะโทรมาเล่าสิ่งที่เกิดที่โรงเรียนให้
ฟัง มีการบ้านมีอะไรต้องทำาบ้าง ก่อนสอบ

ทุกคนก็จะช่วยกันติวชนิดไม่มีการหวงวิชา ทุกคนจริงใจมาก ทำาให้เรารู้สึก
ว่าโรงเรียนเหมือนเป็นบ้านที่สอง และเพื่อนๆเปรียบเสมือนพี่น้องที่โตมา
ด้วยกัน 

นางสาวกฤชนก สุกิตติพร (นก) 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา : โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
มหาวิทยาลัย : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร 5 ปี (ตรีควบโท)
ปัจจุบัน : เจ้าของและติวเตอร์ สถาบัน Assign Academy ราชเทวี

ต่�งมุมมอง 
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I began my Prathom 1 at Khemasiri Memorial School and 
continued to study there for another 12 years until I gradu-
ated Matthayom 6. I still remember how excited I was when 

I moved from my kindergarten school and became a new stu-
dent here. I was in Prathom 1. I had new friends and society. 
Everything was new to me. I became so attached to my friends 
and did not pay good attention to my study at all. Things began 
to change during my later years of elementary level. I was the 
best student in class and continued to do well. When I was in 
Matthayom 3, I was thinking I might move to other government 
schools. But because the school’s registration for old students 
was fixed on the same day as the examination day set by the 
prominent government school, such an idea was apparently out 
of the question. I was so glad I continued to study at Khemasiri 
as it gave me so many valuable things, especially during the 
last three years of secondary level whereby students stayed with 
the same class. I graduated from the 
school for almost ten years, and yet 
I remained very close with my Khe-
masiri friends. It is the best friend-
ship we would never be able to find 
anywhere else.

After graduation from Khema-
siri, I got into the Faculty of Com-
merce and Accountancy at Tham-
masat University using the result of 
SMART-1. I was delighted but had to 
adjust myself quite a bit since I had 
been in an all-girl school for 12 years. At the university, I met 
people who came from different family backgrounds with differ-
ent natures and perspectives on things. Besides, they were rather 
competitive students. But all that made me strong and grow up. 
We did not have to go to the university every day, and so we 
could use that time to do other activities. And my time was used 
on tutoring small groups of students. 

During my sophomore year, I had a chance to join the Work 
& Travel program. In the US, I not only groomed my English, but 
also learned to live by myself. I really liked the program, and 
therefore, decided to go to the UK to study English.

Life went on until I graduated with a bachelor’s degree with 
first-class honor. Then I started tutoring. When more and more 
students enrolled in the course, I figured it was what I had want-

ต่างมุมมอง 
ed to do all along. Another incident that influenced my decision 
on this path happened on my master’s degree convocation. On 
that day, I saw my first batch of students receiving their bach-
elor’s degree. I opened my first tutoring institute right afterwards 
under the name “P’Nok Tutor” before renaming it “Assign Acad-
emy”. At first, I was worried if anyone would be interested, but 
it turned out the first class I offered was full.

I have always been impressed with my Khemasiri friends 
and teachers. All of my teachers were very kind. Not only were 
they knowledgeable, but they took good care of us as well. 
When we were absent from classes for many days, the teachers 
would call to check what was wrong with us. When we failed to 

submit our homework assignments 
or did not pay enough attention to 
our study, the teachers would re-
mind us of our duty and responsibil-
ity. They may have been too harsh 
on us, yet they meant well. We, stu-
dents, could feel that they scolded 
us out of their genuine kindness and 
concern for us. 

Khemasiri society is also very 
good. I was very happy during my 
12 years at Khemasiri. I didn’t have 

to ask for help and friends would lend their hands and supports. 
For instance, I didn’t go to school and in the evening my friends 
would call and update me what had happened at school on 
that day or what assignments I had to complete. Before exams, 
my friends and I would have group tutoring. No one was afraid 
others would do better. Everyone was very sincere. So in short 
Khemasiri is like my second home and my friends are like sib-
lings who have grown up together. 

Kritchanok Sukittiphon (Nok)
Matthayom 6: Khemasiri Memorial School
IBMP: Faculty of Commerce and Accountancy,  
Thammasat University
Owner and Tutor at Assign Academy, Ratchathewi

ดิฉันเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ตอน ม.1 ตอนนั้น
เข้าใจว่าที่ย้ายมาเรียนเพราะใกล้บ้าน สะดวกในการเดินทาง 

และคุณแม่เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ ปีแรกที่อยู่ที่นี่จำาได้ว่าเป็นปีที่โรงเรียน
ครบรอบ 60 ปี มีกิจกรรมหลายอย่าง งาน
โรงเรียนที่ใหญ่มาก สนุกมาก อีกอย่างที่จำาได้
ชัดตั้งแต่ช่วงปีแรกคือ การได้เรียนรู้มารยาท
แบบไทย การไหว้สวย กิริยามารยาทต่างๆ 
ช่วง ม.1- ม.3 ในแต่ละวันเหมือนนักเรียนทุก
คน เรียนในห้อง เรียนพละ เรียนยุวกาชาด 
กินนมถุงหลังอาหารกลางวัน จนก่อนขึ้น 
ม.ปลาย อาจารย์ได้แนะแนวเรื่องการเรียน
ต่อว่าจะเลือกเรียนสายไหน ดิฉันเลือกเรียน
ต่อสายวิทย์ เพื่อนในห้องมีประมาณ 50 คน 
ห้องเล็กๆ ทำาให้เพื่อนๆ สนิทกันหมด ช่วย
กันทำางานกีฬาสี พอจบ ม.5 มีเพื่อนส่วนหนึ่ง
ได้เข้ามหาวิทยาลัย ทำาให้นักเรียนในห้อง

น้อยลงไปอีก ในช่วงนั้นทุกคนเตรียมตัวเพื่อสอบเอนทรานส์ แต่เรากลับ
สนิทกันมากขึ้น ช่วงสองสามเดือนก่อนสอบเอนทรานส์ มีเพื่อนชวนไป
ฝึกงานที่โรงพยาบาลศิริราช ดิฉันได้เห็นความไม่สบาย ความทุกข์ของ

คนไข้ ทำาให้ความฝันที่เคยอยากเรียนวิศวะเปลี่ยนเป็นอยาก
เรียนหมอในทันที และในที่สุดดิฉันก็ได้เข้าในเรียนต่อที่คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง
ด้านศัลยกรรมประสาท ขณะนี้ดิฉันทำางานที่สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในชีวิตของการเป็นหมอ มีหลายครั้งที่มีอุปสรรคขวาก-
หนาม แต่ที่สุดเมื่อเรานึกถึง ความสุขของคนไข้ เวลาเขาไม่เจ็บ 
เวลาที่เขาดีขึ้นแล้วยิ้มกลับมา ทำาให้เราลืมอุปสรรคและผ่าน
ไปได้ ความรู้สึกในทุกวันนี้ยังคงภูมิใจและดีใจที่เลือกเป็นหมอ 
และขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ดูแลอบรมลูกศิษย์ 
คนนี้ค่ะ

นางสาวลิสา กิตติสังวรา
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I started to study at Khemasiri Memorial School when I was 
in Matthayom 1 because it was near my house and my 
mother is an alumna. My first year there was when the 

school celebrated its 60th anniversary of inauguration, and 
so it was a big celebration with lots and lots of activities go-
ing on. I had a lot of fun. Another thing I remember clearly 
from early on is the chance to learn the proper Thai etiquette 
including the beautiful Khemasiri wai and other impeccable 
manners. During my junior high school years, I remember 
all students studied in their own classrooms, had physical 
education and Red Cross Youth classes, and drank milk after 
lunch. When I was in senior high school, I had to decide 
which study program I would like to continue on. With some 
guidance from our teachers, I chose Science-Math program in 
which there were only 50 students. It was a small classroom, 
so everybody knew everybody else. Everyone became close 
friends and helped each other out during sports day. After 
Matthayom 5, some managed to get into universities already, 
resulting in even fewer students in our class. When I was in 

Matthayom 6, my friends and I were serious about getting 
ready for the upcoming entrance examination. Yet we grew 
even closer. A few months prior to the entrance examination, 
my friend coaxed me into applying for an apprentice at Siriraj 
Hospital. There I saw many sick people and could feel their 
suffering. My dream of becoming an engineer began to fade 
and I would rather become a doctor. I finally got into the Fac-
ulty of Medicine at Siriraj Hospital and later chose to become 
a medical specialist in surgery. I am now working at Queen 
Sirikit National Institute of Child Health.

Obstacles and hardship have been inevitable throughout 
my life as a doctor. Yet when I thought about the happiness 
of my patients, especially when they were disease-free or re-
covered well and came back to me smiling, I would forget all 
my trouble and get out of it stronger. I am still proud of myself 
that I chose the right path to become a doctor. I am grateful to 
all of my teachers for teaching me well. 

Lisa Kittisangwara

12 ปี ในรั้วเขมะสิริฯ ตั้งแต่ยังไร้เดียงสา ยังเขียนอ่านไม่เป็น ระยะ
เวลาวัยเยาว์นั้น เติมเต็มด้วยประสบการณ์สดใส จาก “คุณครู” 

และเพื่อนนักเรียน วิชาการ มารยาท และพื้นฐานความคิดที่ดี ล้วนได้มา
จากโรงเรียนของฉันแห่งนี้ หากถามว่าได้อะไรจากที่นี่บ้าง ก็จะตอบว่า “ได้
ช่วงชีวิตที่ดี ที่น่าจดจำา” เมื่อถึงเวลาต้องก้าวออกมาจากรั้วที่คุ้นเคย ไปสู่
โลกที่กว้างกว่า ทำาให้ได้รู้ว่า รั้วเดิมนั้น ป้องกันฉันจากอะไรบ้าง ขอบคุณรั้ว
เขมะสิริฯ ขอบคุณที่ยังยินดีต้อนรับกลับบ้านเสมอ 

ลืมบอกไปว่าพี่จบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา-
วิทยาลัย แต่ไม่ได้นำาวิชาที่เรียนมาไปประกอบอาชีพ หลังจบมหาวิทยาลัย
พี่สมัครเรียนทำาอาหารที่โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล 
: School of  The Oriental Hotel Apprenticeship Programme 
(OHAP) สาขาอาหารนานาชาติ และเบเกอรี่ หลังเรียนทำาอาหารจบ
ทำางานในโรงแรมโอเรียนเต็ล และโรงแรมแชงกรีลา 

ปัจจุบัน : เจ้าของร้านอาหาร Whale’s Belly (ซ.สุขุมวิท 39) www.
facebook.com/whalesbelly

จึงอยากจะบอกน้องๆว่า โรงเรียนเขมะสิริฯ ได้ให้อะไรๆ มากกว่า 
ที่คิด

นางสาวสมหญิง ตรีเนรมิตชัย

I had been under the good care of Khemasiri Memorial School 
for 12 years since I was still ingenuous and illegible. My time 
as a girl was fulfilled with lively experiences both from teach-

ers and fellow students. Academic knowledge, manners, and 
basis of positive thinking are what I have gained from my school. 
If asked what I have got from there, my answer would be “the 
delightful and memorable time”. When it came to ime to take a 
step further into the larger world, I then realized what Khemasiri 
had protected me from. I would like to give a big thanks to my 
school and I feel appreciated with the warm home-welcoming 
that is always there for me. 

I forgot to mention one thing. Although I graduated from 
the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University, 
the academic knowledge I have studied is not applied for my 
career. After graduation, I took a cooking course at the School 
of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme (OHAP), In-

ternational food and bakery Major. After completing the course, 
I worked at The Oriental Hotel and later on at The Shangri-La. 

At present, I am owner of the Whale’s Belly Restaurant & 
Bars, Sukhumvit Soi 39. Contact: www.facebook.com/whales-
belly

What I would like to say is that Khemasiri has given me so 
much far beyond what I could ever imagine.

Somying Treeneramitrchai
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First-Semester Academic Calendar (1/2015)
9 May	 Orientation	for	parents	of	new	elementary	
	 level	students

11 May	 First	day	of	work	for	teachers	and	staff

12 May	 Registration	of	new	elementary	level	students	
	 and	purchase	of	academic	materials	and		
	 equipment

14 May	 Registration	of	new	secondary	level	students	
	 and	purchase	of	academic	materials	and		
	 equipment

	 Registration	of	boarders	and	orientation	for		
	 their	parents

15-17 May	 Boarding	Students	Camp

18 May	 First-semester	classes	begin.

21 May	 Torsri	Day

23 May	 Registration	of	old	secondary	level	students	
	 and	orientation	for	their	parents

30 May	 Registration	of	old	elementary	level	students	
	 and	orientation	for	their	parents

1 June	 Visakha	Bucha	Day	holiday

18 June	 Wai	Khru	Ceremony

15-20 July	 Midterm	examinations	for	all	elementary	level	
	 students

15-22 July	 Midterm	examinations	for	all	secondary	level	
	 students

29 July	 Candle	Procession	Ceremony

30-31 July	 Asarnha	Bucha	and	Buddhist	Lent	holidays

12 August	 Her	Majesty	Queen	Sirikit’s	Birthday	holiday

22-25 September	 Final	examinations	for	all	elementary	level	
	 students

22-29 September	 Final	examinations	for	all	secondary	level	
	 students

24 September	 Wreath-laying	Ceremony	and	Merit-making	
	 Ceremony	in	observance	of	Mahidol	Day	and		
	 Boonsrikasem	and	Sooksrisamorn	Day

9 October	 Examination	result	announcement	for	
	 elementary	level	students

11 October	 HSH	Princess	Sooksrisamorn	
	 Commemoration	Day	and	examination	result		
	 announcement	for	secondary	level	students

11-13 October	 Buddhist	Camp	for	teachers	and	staff

23 October	 Wreath	laying	at	the	King	Rama	V	Equestrian	
	 Monument	in	observance	of	King		
	 Chulalongkorn	Day

12-25 October	 School	break

26 October	 Second-semester	classes	begin

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
9 พฤษภาคม	 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับประถม

11 พฤษภาคม	 ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน

12 พฤษภาคม	 มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม	ปีการศึกษา	2558	และ
	 ซื้อแบบเรียน

14 พฤษภาคม	 มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม	ปีการศึกษา	2558	และ
	 ซื้อแบบเรียน	
	 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ลงทะเบียนเรียน	และนักเรียนประจำา	
	 เข้าเรือนนอน

15-17 พฤษภาคม	 ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำา

18 พฤษภาคม	 เปิดภาคเรียนที่	1/2558

21 พฤษภาคม	 วันทอร์ศรี

23 พฤษภาคม	 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับมัธยม(เก่า)

30 พฤษภาคม	 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับ
	 ประถม(เก่า)

1 มิถุนายน	 หยุดวันวิสาขบูชา

18 มิถุนายน	 วันไหว้ครู

15-20 กรกฎาคม	 สอบกลางภาคเรียนที่	1/2558	ระดับประถม

15-22 กรกฎาคม	 สอบกลางภาคเรียนที่	1/2558	ระดับมัธยม

29 กรกฎาคม	 พิธีแห่เทียนพรรษา

30-31 กรกฎาคม	 หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

12 สิงหาคม	 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

22-25 กันยายน	 สอบปลายภาค	ภาคเรียนที่	1/2558	ระดับประถม

22-29 กันยายน	 สอบปลายภาค	ภาคเรียนที่	1/2558	ระดับมัธยม

24 กันยายน	 วางพวงมาลาและทำาบุญวันมหิดล	
	 วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร

9 ตุลาคม	 ประกาศผลสอบระดับประถม

11 ตุลาคม	 พิธีรำาลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร	เกษมศรี	และ
	 ประกาศผลสอบระดับมัธยม

11-13 ตุลาคม	 ค่ายพุทธมาตาของครูและบุคลากรสนับสนุน

23 ตุลาคม	 วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

12-25 ตุลาคม	 ปิดภาคเรียนที่	1/2558

26 ตุลาคม	 เปิดภาคเรียนที่	2/2558
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