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บก. บอกกล่าว

KMS Time ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว กิจกรรม
ต่างๆ ใน KMS Time ยังคงเหมือนเดิม 

คือเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนในแต่ละเดือน 
โดยมีกิจกรรมด้านการเรียนการสอน เน้น

วิชาการซึ่ งจะ เป็น
เรื่องความสามารถ
ของนักเรียนแต่ละ
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ที่ ร่ ว ม
ประกวดและแข่งขัน 
ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ล ก
เปลี่ ยนวัฒนธรรม 
และภาษากับต่ า ง
ประเทศด้วย ส่วน

ด้านกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมโครงงาน กิจกรรม
ชมรม และกิจกรรมโครงการแต่ละเดือน 

ความพิเศษ ความใหม่ของ KMS Time ฉบับ
นี้ อยู่ตรงนายกสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์  
(พลโทหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์) ได้จัด
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “FREE SPIRIT FUN 
RUNNER” 86 ปี เขมะสิริอนุสสรณ์ เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการรวมรุ่นนักเรียน
เขมะสิริฯ ได้ดีพอสมควร

นอกจากนี้ ยั งมี ความใหม่อี กประการคือ 
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางความคิด 
โดยให้นักเรียนได้สร้างงานที่ตนเองชอบหรือ
ถนัด ซึ่งจะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคต เช่น การออกแบบเสื้อผ้า การเดินแบบ

ท้ายที่สุดเป็นการนำาเสนอประเพณีอันดีงาม
ที่สืบทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าคือ พิธีลาครูของ
นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัว
นักเรียนในโอกาสที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของ
โรงเรียน และให้นักเรียนรู้จัก “ไปลามาไหว้” จึง
หวังว่า KMS Time ฉบับนี้ คงให้ข้อคิดดีๆ กับ
ผู้อ่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
บรรณาธิการ
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News from the Editor

This issue of KMS Time is stepping into its 
11th year. The contents, which show the 

outstanding activities of each month, are as 
before. For example, the contents pertain to 
teaching and learning activities, representing 
the students’ performance in many compe-
titions as well as in all cultural and language 
exchange programs. There are also activities 
related to many projects and student clubs. 

What’s new in this issue of KMS Time is that Lt. 
Gen. Duangkamon Sukhonthasup, the Presi-
dent of the Student Association of Khemasiri 
Memorial School, organized a walk-run rally 
charity titled “FREE SPIRIT FUN RUNNER” on 
February 18, 2018 to celebrate the 86th year 
of the establishment of Khemasiri Memorial 
School. This event brought together a great 
number of KMS alumni. 

Another new thing taking place is that the 
School encourages students to express their 
creativity by allowing them to create what in-
terests them. This can be valuable for them as 
they can earn many skills for their future career, 
such as sewing and being a model. 

Lastly, KMS Time talks about the school’s tradi-
tion, which is La Kru Ceremony for Mathayom 6 
students. This ceremony is held for graduating 
students to say goodbye to their teachers. I 
hope that this issue of KMS Time will give you 
some good memories. See you in the next is-
sue. 

Chanthanat Ngoenchan
Editor
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Greetings to all parents and students!

Congratulations to the Mathayom 6 
students who graduated in the aca-

demic year 2017 and thank you for helping 
to build a reputation for the school, be-
ing good learners and good students for 
your teachers. I hope that everyone will be 
able to attend the university that you are 
looking forward to attending. From now 
on, you will proudly be the alumni of Khe-
masiri Memorial School. I would like you to 
always realize that you were the students 
of Khemasiri Memorial School, where you 
have been cared for from your first steps 
as a student of this school until the day you 
graduated. May you be a person with good 
moral conduct and ethics, have immunity 
against impure things, and maintain good 
culture as well as academic knowledge, 
both of which you have acquired from your 
teachers, who have devoted themselves 
to teaching you and assisting you by lead-
ing the way, as you have persevered and 
have succeeded. As seen from our school 
philosophy, “Students are good because 
they have culture. Students will be good 
leaders because of their knowledge.”

From now on, as you continue your study 
and are living outside of the school, I ask 
you to adhere to the slogan “Love tradi-
tions; have good manners,” which is the 
identity of our school. Particularly, remem-
ber our “Curtsey and Wai,” which is our 
pride and uniqueness, including modesty, 
humility, and respect for elders. These 
qualities can make it evident for people to 
see that Khemasiri students are charming 
and well-mannered. We will be appreciated 
by people in society, and it will benefit you 
in all aspects.

In the future, should you miss the school’s 
atmosphere that you are familiar with, remi-
nisce about your teachers, or want to see 
the younger students, you can come back 
to visit our school and teachers at any time. 
Last but not least, every teacher would like 
to give their best wishes and hopes for all 
of you to have a happy life as well as all 
possible success.

The Board of Management would like to 
take this opportunity to thank the Student 
Association of Khemasiri Memorial School 
for its support and aid in all school activities 
during the past year. We hope to continue 
our cooperation in order to benefit our stu-
dents, who are our children.

Heartfelt thanks to all of you,

Mr. Supayoke Kongchumnian
Licensee

สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน และท่านผู้
ปกครองทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำาเร็จการศึกษาในปีการ
ศึกษา 2560 และขอขอบคุณที่ได้ช่วยสร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียน เป็นนักเรียนที่ดี และ
เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูตลอดมา หวัง
ว่าคงจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มุ่ง
หวังกันได้ทุกคน นับจากนี้ต่อไป นักเรียน
ก็จะมีสถานะเป็นศิษย์เก่าเขมะสิริฯ อย่าง
เต็มภาคภูมิแล้ว จึงอยากจะขอให้นักเรียน
พึงตระหนักอยู่เสมอว่า เราเคยเป็นนักเรียน
โรงเรียนเขมะสิริฯ แห่งนี้ ซึ่งได้อบรมสั่ง
สอนเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก้าว
แรกที่เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ จน
กระทั่งจบการศึกษาไปในวันนี้ ให้เป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิต้านทาน
ต่อสิ่งไม่ดี มีวัฒนธรรมที่งดงาม รวมถึง
ด้านวิชาการความรู้อันเข้มข้น ที่คุณครูได้
ทุ่มเทสอนเราอย่างเต็มที่ ทำาให้เราประสบ
ความสำาเร็จได้เช่นนี้ ดังปรัชญาโรงเรียนของ
เราว่า “นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม 
นักเรียนจะเป็นผู้นำ�เพร�ะมีคว�มรู้”

จ า ก ใ จ ผู้ บ ริ ห า ร

ต่อจากนี้ เมื่อนักเรียนได้ออกไปเล่าเรียนต่อ 
ใช้ชีวิตสู่สังคมภายนอกแล้ว ก็ขอให้ได้ยึด
มั่นคำาขวัญที่ว่า “รักประเพณี มีมรรยาท
ง�ม” ซึ่งก็คือเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา ให้
อยู่ในใจไว้เสมอด้วย โดยเฉพาะเอกลักษณ์ 
“ก�รย่อไหว้” ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของเรา
ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน รวมถึงความมีกิริยา 
มรรยาท สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อม
ตน มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส ก็จะสามารถ
ทำาให้ผู้อื่นได้เห็นว่า “นักเรียนเขมะสิริฯ 
เรียบร้อย น่�รัก” ตัวเราก็จะเป็นที่ชื่นชม 
เอ็นดูจากสังคมทั่วไป ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อ
นักเรียนเองในทุกๆด้าน

ในวันข้างหน้าหากนักเรียนคิดถึงบรรยากาศ
เก่าๆของโรงเรียน คิดถึงคุณครู หรืออยาก
พบปะรุ่นน้อง ก็ขอให้กลับมาเยี่ยมเยียนได้
เสมอ สุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนและคุณครู
ทุกคน ขอส่งความปรารถนาดี อวยพรให้
นักเรียนประสบความสุข ความสำาเร็จ ขอให้
โชคดีทุกคนครับ

คณะผู้บริหารใคร่ขอโอกาสนี้ ขอบพระคุณ
สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และเครือข่ายผู้
ปกครอง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ 
สนับสนุนกิจกรรม ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดี
ต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของนักเรียนลูก
หลานเรานั่นเองครับ

ขอขอบคุณจากใจจริงครับ
นายศุภโยค คงจำาเนียร

ผู้รับใบอนุญาต

บรรณาธิการบริหาร และ
กราฟฟิกดีไชน์
นายศุภโยค คงจำาเนียร 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากร

นายปวิภัทร์  อัจจมาลย์วรา  
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรและ
ช่างภาพ

นายเขมินท์ คงจำาเนียร 
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
และฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา 
รองผู้จัดการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์

กองบรรณาธิการ
นางสาวมีนา สุริสาร
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
นายชาคริต เตชะนันท์
นางสาวโชติมา เปรมสุข

ภาษาต่างประเทศ
ผศ. นุชมณฑ์ เจมส์

ช่างภาพ
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์
นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์

kms time-22.indd   3 14/3/18   13:20



4 

kms time-22.indd   4 14/3/18   13:21



5KMS time

กรรมการสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ 
ชุดที่ 19 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 

ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มรับมอบ
งานจากคณะกรรมการชุดที่ 18 กิจกรรม
ที่สำาคัญ การหาทุนเพื่อมาสนับสนุนกิจ- 
กรรมโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองฯ 
ในการหาทุนครั้งที่ 1 ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน
ยิงปืนชิงถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
และผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 
เมื่อสิงหาคม 2560 ที่สนามยิงปืน 17 

สานสายสัมพันธ์
รามอินทรา การหาทุนครั้งที่ 2 ได้จัด
แข่งขันเดินวิ่งการกุศล FREE SPIRIT FUN 
RUNNER 86 ปีเขมะสิริอนุสสรณ์ ชิงถ้วย
รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาทุน
สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมทางวิชาการ
ของศิษย์ปัจจุบัน และสมทบกองทุนทดแทน
พระคุณครูที่เกษียณอายุและชราภาพ ใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กระทรวง
สาธารณสุขนั้น ได้รับความร่วมมือจาก
บรรดาศิษย์เก่าเป็นอย่างดี

KEEP CONNECTING

In June 2017, the 19th Board of Directors 
of the Student Association of Khemasiri 

Memorial School conducted various ac-
tivities since the end of the agenda of the 
18th Board of Directors. The major ac-
tivities were fundraising to support school 
activities with the parental network. In the 
1st fundraising, they organized a shooting 
competition at the Raminthra 17 Shooting 
Range in August 2017. The prizes were 
awarded by the Defense Minister, the 
Commander-in-Chief, and the Security 
Center Commander. In the 2nd fundrais-
ing, to find funding for current students 
and retiring teachers, they organized a 
walk-run rally charity titled “FREE SPIRIT 
FUN RUNNER” to celebrate the 86th year 
of the establishment of KMS. The prizes 
were awarded by the Public Health Min-
ister and the Public Health Secretary. It 
was held on February 18, 2018 at the 
Ministry of Health. This event helped as-
semble a great number of KMS alumni, 
and the spirit of cooperation was readily 
witnessed and experienced by all who 
were in attendance.
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สตรีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ได้กล่าวแก่ 
นักศึกษาหญิงวิทยาลัยสตรีอินทราปราสาธา 
ในปี 2517 ว่า “หนึ่งในความรับผิดชอบ
ที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดของผู้หญิงที่มีการศึกษา
คือ การสังเคราะห์สิ่งที่มีคุณค่าไร้กาลเวลา
ในขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ให้เข้ากับสิ่งดีมี
คุณค่าของแนวคิดสมัยใหม่”

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ให้สิ่งนี้แก่ศิษย์
ทุกคน พวกเราจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี
อันงดงามของบรรพบุรุษเป็นฐานราก มีวิชา
ความรู้เป็นเสาหลัก และมีอนาคตที่พวกเรา
แต่ละคนปรุงแต่ง ประกอบกันเป็นบ้านหลัง
งามของชีวิตที่มั่นคง

การเข้ามารับตำาแหน่งนายกสมาคมศิษย์ 
เขมะสิริอนุสสรณ์ถือได้ว่าเป็นเกียรติ ที่ครั้ง
หนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณ
สถาบันที่สร้างให้เราเป็นเราในวันนี้ ได้
ตอบแทนพระคุณคุณครูที่เคยอบรมสั่งสอน 
เพียงหวังให้เราเป็นคนดี มีคุณค่าของสังคม

สิ่งที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ให้แก่ศิษย์
ทุกคน คือ ปัญญา และโอกาสที่จะได้
เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้
หลักจริยธรรมนำาชีวิต ให้ทัศนะที่ดีต่อ
สังคม เหนือสิ่งอื่นใด โรงเรียนเขมะสิริ-

อนุสสรณ์ได้นำาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
งดงามสืบสานจากบรรพบุรุษ สู่ความเชื่อ
มั่นศรัทธา ความภาคภูมิใจ และความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันสูงสุดของชาติ

นั่นคือสิ่งที่พวกเรา ศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
ได้รับการหล่อหลอมและขัดเกลา เพื่อพร้อม
ที่จะก้าวออกสู่สังคมอย่างมั่นคง กล้าหาญ 
และมีความรับผิดชอบ จากรุ่นสู่รุ่น ดำารงไว้
ซึ่งความเป็นคนไทย และอุทิศตนเพื่อชาติ 
และราชบัลลังก์

ท้ายที่สุด ดิฉันในนามของกรรมการสมาคม
ศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ชุดที่ 19 ทุก
คน ขอกราบลงแทบพระบาท หม่อมเจ้า 
พูนศรีเกษม เกษมศรี และหม่อมเจ้าหญิง 
ศุขศรีสมร เกษมศรี ท่านอาจารย์ชาย และ
ท่านอาจารย์หญิง องค์บุพการีของชาว 
เขมะสิริฯทุกคน ด้วยสำานึกในพระเมตตา
ที่มีต่อศิษย์ตลอดพระชนม์ชีพ พวกเรา
จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติของ
พระองค์ ด้วยการดำารงตนอย่างที่ทรงสั่ง
สอน ส่งสืบทอดรุ่นน้องเขมะสิริฯทุกคน 
ตลอดไป

พลโทหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์
นายกสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์

บ ท สั ม ภ า ษ ณ์

เรื่องเล่า
ของนายกฯ

ดิฉันเป็นศิษย์เขมะสิริฯ รหัสประจำาตัว 9430 ด้วยอายุ 7 ปี ซุ้มประตูไม้และ
รั้วข่อยที่ทอดยาวตามแนวถนนสายเดียวใน
โรงเรียน ดูใหญ่โตน่าเกรงขาม นอกจาก
นี้ คุณครูประจำาชั้นท่านแรกคือ คุณครู
ปราโมทย์ ณ ระนอง ก็ดูเหมือนเป็นคุณครู
ที่ดุที่สุด ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาในโลกนี้ แต่ความ
รู้สึกกลัวๆ กล้าๆ ก็หมดไปภายใน 2-3 วัน 
จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2514 ดิฉันก็สนุกสนานกับการมาโรงเรียน 
ได้รู้จักเพื่อนมากมาย ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 
ทุกวัน ได้รู้วิธีการไหว้สวยๆ รู้จักคลาน รู้จัก
หมอบ รู้จักมารยาทต่างๆ รู้วิธีสวดมนต์
ยาวๆ รวมทั้งรู้วิธีการขอขมาครูบาอาจารย์
เมื่อเรากระทำาผิด จากการที่ได้เรียนรู้ทุกสิ่ง
อย่างสนุกสนาน แปรเปลี่ยนมาเป็นความ
รักในทุกสิ่งที่เป็นเขมะสิริฯ ผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวเขมะสิริฯ และภูมิใจในการเป็นศิษย์
เขมะสิริฯ

จากคำาถามที่ว่า อะไรคือแก่นของความรัก 
ความผูกพัน และความภูมิใจนี้ คำาตอบที่
สมบูรณ์อยู่บนซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน
ปัจจุบัน จะมีสักกี่โรงเรียนในประเทศไทย
ที่ “ให้” สิ่งเหล่านี้แก่ศิษย์ เปรียบได้ดั่ง
สุนทรพจน์ตอนหนึ่งของนาอินทิรา คานธี 
อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย และนักปกครอง
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                 STORY FROM THE PRESIDENT

I was a KMS student, ID 9430. As a seven-year-old girl, 
the wooden arch and fence that stretched along the 

only street in the school seemed very gigantic to me. 
Besides, my first class-teacher, Teacher Pramote Na 
Ranong, seemed to be the scariest teacher since I was 
born in this world, but the fear faded out within a few days 
until the end of Mathayom 3 in the academic year 1971. I 
was happy to come to school knowing many friends and 
learning new things every day. The new things were, for 
example, to know how to Wai beautifully, know how to 
approach teachers in a proper way, learn how to behave 
with good manners, learn how to pray with long man-
tras, and learn how to apologize to teachers when do-
ing wrong. Learning everything I mentioned earlier with 
fun changed to loving everything in Khemasiri Memorial 
School. I became connected with the way of KMS life 
and proud of being a KMS student.

From the question, “What is the essence of love, commit-
ment, and pride?”—the complete answer is on the cur-
rent school’s entrance arch. I wonder how many schools 
in Thailand “give” these feelings to the students. One of 
India’s former Prime Ministers, Indira Gandhi, a great 
female governor in the world, said to female students of 
Indraprastha Women’s College in 1971 that, “One of the 
biggest responsibilities of the educated women today is 
how to synthesize what has been valuable and timeless 
in our ancient traditions with what is good and valuable 
in modern thought.”

Khemasiri Memorial School gives this sense of pride to all 
students. We, therefore, have the beautiful traditions of 
our ancestors as the base, knowledge as the pillar, and 
have a future that each of us has made as the beautiful 
house of a secure life.

The admission as President of the Student Association of 
Khemasiri Memorial School is considered to be an honor 
that occurs once in a lifetime, so I have an opportunity to 
reward the institution that created us as we are today. We 
can reward the gratefulness of the teachers who have 
taught us to be good persons in society.

What Khemasiri Memorial School gives to all students is 
wisdom and the opportunity to learn what is right, to lead 
a moral life, and to have a good view of society. Above 
all, Khemasiri Memorial School has brought the beautiful 
traditions from our ancestors—the belief in faith, pride, 
and loyalty to the highest national institutions.

We, as KMS students, have been taught to be refined 
and to be ready to step out into society—firmly, coura-
geously, and responsibly, from generation to generation. 
We maintain the identity of Thai people and dedicate 
ourselves to the nation and the throne.

Finally, on behalf of the 19th Board of Directors, may I 
bow down to H.S.H. Prince Phoonsrikasem Kasemsri 
and H.S.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri, our an-
cestors of all KMS members, with our gratefulness to 
their mercy to students throughout their lives. We will 
honor and keep the glory by pursuing our life according 
to His and Her teachings.

Lt. Gen. Duangkamon Sukhonthasup
President of the Student Association of Khemasiri 

Memorial School
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                 กีฬาสี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมเล่นกีฬา
พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้นักเรียนได้เรียนรู้
ถึงการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี และให้รู้จักการทำางานเป็นทีม  
7-8 ธันวาคม 2560
Sports Day is an activity that allows students to play 
sports and develop physically, mentally, emotion-
ally, and socially. Students will learn how to be good 
leaders and good followers as well as how to work 
as a team. It was held on December 7-8, 2017.
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รู้ ร อ บ โ ร ง เ รี ย น

กิจกรรมเด่น
เรียนเล่นสามารถ

KMS ACTIVITIES

                 สำ�นึกในพระคุณพ่อ ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้�ร่วม
พิธีล้�งเท้�พ่อ ซึ่งเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มเค�รพ 
เทิดทูน ตอบแทนพระคุณพ่อ
Father’s Day: Student representatives of all levels 
attended the Father’s Foot Washing Ceremony. 
This is an expression of respect paid to the 
fathers.
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เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของหม่อม
เจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี คณะครูและ
นักเรียนร่วมทำาพิธีรำาลึกถึงและวาง
ดอกไม้หน้าพระรูปอนุสาวรีย์ 
และมีการแสดงของชั้น 
ป.1-ม.6 ซึ่งโรงเรียนถือ
เป็นประเพณีที่ปฏิบัติ
ตลอดมา
To commemorate 
the birthday of 
H.S.H. Prin-
cess Sook-
srisamorn 
Kasem-
sri, teachers 
and students 
attended 
the memorial 
ceremony and 
put flowers 
in front of the 
monument. 
There were 
also shows 
by Prathom 
1-6 students. 
This occasion is 
traditionally held 
every year.
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พิธีลาครู เนื่องในวันอำาลาของ
นักเรียนชั้น ม.6 หัวหน้าแต่ละห้อง
เป็นผู้แทนนักเรียนนำาพานดอกไม้
เพื่อขอขมา และอำาลาคุณครู เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนที่จะ
ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
La Kru Ceremony is held for 
Mathayom 6 students, and 
the representatives give flow-
ers and say goodbye to their 
teachers as they are leaving 
the school for university.

กีฬาวันเด็กของชั้น ป.1-ป.6 
จัดขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
เป็นการฝึกนักเรียนให้ 
รู้รักสามัคคีและเสียสละ โดย
มีเครือข่ายผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนของรางวัล และมีการ
มอบเกียรติบัตรให้เด็กดี 
ศรีโรงเรียนด้วย
Children’s Day Sports of 
Prathom 1-6 was held on 
Children’s Day. It teaches 
students to love, be united, 
and to sacrifice. The paren-
tal network supported the 
awards, and Good Student 
certificates were awarded on 
this day.
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งานวิชาการ “เขมะสิริฯนิทรรศ’๖๐ ครั้งที่ ๒๙” 
หัวข้อ “CREATIVE AND PRIDE” จัดขึ้นเป็นประจำา
ทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ ผ่านผลงานของตนจากการประกวดโครง
งานของกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
The academic exhibition of “the 29th KHEMA-
SIRI NITAS 2017,” titled CREATIVE AND PRIDE, 
is held every year to allow students to express 
their creativity through many projects.
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โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้นำ�ก�รแสดงของนักเรียนร่วมแสดงง�น “อุ่นไอรัก 
คล�ยคว�มหน�ว” ณ ล�นพระร�ชวังดุสิต
Khemasiri Memorial School’s students performed shows at the win-
ter festival under the theme “Un Ai Rak Khlai Khwam Nao” (Love and 
Warmth at Winter’s End) at the Royal Plaza on the grounds of Dusit 
Palace.
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ด.ญ.ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ์ ผู้แทน
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง 
ทำ�ให้โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับ
ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทหญิง ในโครงก�รธน
ช�ต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 
46 ประจำาปี 2560

Miss Pinyapatch Uraiwan, a student rep-
resentative, participated in a reading contest. 
Khemasiri Memorial School received the 1st 
runner-up prize in Prathom 1-3 Level in the 
girls’ category. This contest was held in the 
event “The 46th Thanachart RiRurm TurmTem 
2017.”

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับร�งวัล
เชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ระดับชั้น
ประถมศึกษ�ปีที่ 6 และระดับเหรียญ
ทองแดง ในระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 จาก
ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้น
ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

Khemasiri Memorial School was awarded 
a silver medal for Prathom 6 and a bronze 
medal for Mathayom 3 by the National Institute 
of Educational Testing Service (NIETS) in the 
Ordinary National Educational Test (O-NET) in 
the academic year 2016.

ด.ญ.ปวริศา ตรีวิทยาภูมิ ทำ�คะแนน 
PRE-GIFTED&EP’60 ในประเภทคะแนน
รวม (ภ�ษ�อังกฤษ และวิทย�ศ�สตร์) 
ระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบ�งพลัด 
และด.ญ.ภัสสร พงษ์ประดิษฐ์ ทำ�คะแนน 
PRE-GIFTED&EP’60 ในประเภทคะแนน
รวม ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 3 ของเขต
บ�งพลัด

น.ส. บัณฑิตา อุปการณ์กุลชาติ และน.ส. 
อริส์สร ชูจิตงามสุวงษ์ ชั้น ม.5 ได้รับ
ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขัน
ตอบปัญห�ภ�ษ�อังกฤษ (KU English Quiz 
2018) ที่ภ�ควิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ คณะ
มนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

Miss Bantita Uppakarnkunlachart and 
Miss Arisorn Chuchitngamsuwong, Ma-
thayom 5 students, won the 1st runner-up 
prize in the KU English Quiz 2018, held by the 
Department of Foreign Languages, Faculty of 
Humanities, Kasetsart University.

ด.ญ.ปวริศา ตรีวิทยาภูมิ และด.ญ.ปริณดา  
อินสตุล ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ก�รแข่งขันตอบ
ปัญห�วิช�ก�ร ง�นเปิดโลกอัจฉริยะ ประจำ�ปีก�ร
ศึกษา 2560 ที่โรงเรียนสุวรรณ�ร�มวิทย�คม

Miss Pavarisa Triwittayapum and Miss Prinda In-
stun won the first prize in the Academic Competition at 
the event “Perd Lok Atchariya 2017” at Suwannaram 
Wittayakom School

Miss Pavarisa Triwittayapum made the 
highest score of Prathom 6 PRE-GIFTED & 
EP (English and science), ranked as the first of 
Bang Phlat District, and Miss Passorn Pong-
pradit made the highest score of Prathom 4 
PRE-GIFTED & EP, ranked third of Bang Phlat 
District.
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โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำ�นักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน “โครงการขับเคลื่อนโรง-
เรียนรักษาศีล 5 กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ศีลธรรมสำาหรับนักเรียน” โดยสำานักงาน
เขตบางพลัดร่ วมกับศูนย์ครูพระสอน
ศีลธรรมเขตบางพลัด ที่วัดวิมุตยาราม 
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลดังนี้

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (คะแนนรวม) รับโล่รางวัล 

ด.ญ.ภิญญาพัชร์ อุไรวรรณ ชั้น ป.3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทตอบปัญหา
ธรรมะ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับโล่
รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

ด.ญ.พิมพ์พรรณ เหมือนมาตย์ ชั้น ป.2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท
ตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษาตอน
ต้น เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ด.ญ.ภรภัทร กระบิล ชั้น ป.5 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทตอบปัญหา
ธรรมะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

ด.ญ.ชวรีย์ โฆษิตาวุฒิพันธุ์ ด.ญ. 
รวิกานต์ รุ่งแก้ว ด.ญ.พิชชาพร  
บูรณะกนก และ ด.ญ.สุปุณญา ชนะพันธ์ 
ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเล่า
นิทานชาดกประกอบการแสดง ระดับ
ประถมศึกษา รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา

ด.ญ.ญาดา พิพัฒนานิมิต ชั้น ป.2 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาษาไทยธรรม 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับโล่รางวัล 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

Khemasiri Memorial School took students 
to the competition in the project “Observing 
the Five Precepts to Develop Students’ Moral-
ity” held by Bang Phlat District Office in coop-
eration with the Center of Morality Teachers 
of Bang Phlat District at Wat Wimuttayaram, 
Bangkok. The awards are as follows:

Khemasiri Memorial School won the first 
prize (overall score) and was awarded a trophy.

Miss Pinyapat Uraiwan, a Prathom 3 stu-
dent, won the first prize in Dhamma Quiz 
Competition of the lower primary level, and 
was awarded a trophy, a certificate, and a 
scholarship.

ด.ญ.ปิยชนก อาศัยป่า ชั้น ป.5 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทภาษา
ไทยธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ด.ญ.ภูริฎชญา กิจการนนท์ ชั้น ป.3 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยายธรรม 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับโล่รางวัล 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ด.ญ.วรัญชนก สันทัดการ ชั้น ป.4 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยายธรรม ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย รับโล่รางวัล เกียรติ
บัตร และทุนการศึกษา

ด.ญ.ณัธปภัสร์ ลิ้มธรรมนาท ชั้น ป.3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอธิบายพุทธ
ศาสนสุภาษิต ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ด.ญ.ภัทรกร ศึกษากิจ ชั้น ป.3 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทอธิบาย
พุทธศาสนสุภาษิต ระดับประถมศึกษาตอน
ต้น เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

Miss Pimpan Muemmat, a Prathom 2 stu-
dent, won the 2nd runner-up prize in Dhamma 
Quiz Competition of the lower primary level, 
and was awarded a certificate and a scholar-
ship.

Miss Pornpat Krabil, a Prathom 5 student, 
won the 1st runner-up prize in Dhamma Quiz 
Competition of the higher primary level, and 
was awarded a certificate and a scholarship.

Miss Chawaree Kositawuttipan, Miss 
Rawikarn Rungkaew, Miss Pitchaporn 
Buranakanok, and Miss Supunya Chana-
pan, Prathom 5 students, won the first prize 
in the Storytelling Competition of the primary 
level, and were awarded a trophy, a certificate, 
and a scholarship.

Miss Yada Pipattananimit, a Prathom 2 
student, won the first prize in Thai Dhamma 
Language Contest of the lower primary level, 
and was awarded a trophy, a certificate, and 
a scholarship.

Miss Piyachanok Arsaipa, a Prathom 5 
student, won the 1st runner-up prize in Thai 
Dhamma Language Contest of the higher pri-
mary level, and was awarded a certificate and 
a scholarship.

Miss Puritchaya Kitkarnnon, a Prathom 3 stu-
dent, won the first prize in Dhamma Preaching 
Contest of the lower primary level, and was 
awarded a trophy, a certificate, and a scholar-
ship.

Miss Waranchanok Santadkarn, a Pra-
thom 4 student, won the first prize in Dhamma 
Preaching Contest of the higher primary level, 
and was awarded a trophy, a certificate, and 
a scholarship.

Miss Natpapat Limthamnat, a Prathom 3 
student, won the first prize in Dhamma Proverb 
Contest of the lower primary level, and was 
awarded a trophy, a certificate, and a scholar-
ship.

Miss Pattarakorn Suksakit, a Prathom 3 stu-
dent, won the 2nd runner-up prize in Dhamma 
Proverb Contest of the lower primary level, and 
was awarded a certificate and a scholarship.
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ที่
เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมิน
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 
Thailand Education Development and 
Evaluation Tests (TEDET)

The Institute for the Promotion of Teach-
ing Science and Technology (IPST) award-
ed a trophy to Khemasiri Memorial School 
for promoting the achievement of students 
in the Thailand Education Development and 
Evaluation Tests (TEDET) for their excellence 
in mathematics and science in the academic 
year 2017.

ด.ญ.พิมพ์พรรณ เหมือนมาตย์ ได้
รับรางวัลเหรียญทอง รับเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท และด.ญ.  
ญาดา พิพัฒนานิมิตร ด.ญ.ธัญชนก 
ดวงจันทรศิริ ได้รางวัลเหรียญเงิน รับ
เกียรติบัตรและทุนการศึกษาคนละ 8,000 
บาท ระดับประเทศ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2560 จาก
การทดสอบในโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ ค วาม เป็น เลิ ศทางคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Miss Pimpan Muemmat won a gold medal, a 
certificate, and a 10,000 baht scholarship; and 
Miss Yada Pipattananimit and Miss Tan-
chanok Duangchansiri won a silver medal, 
a certificate, and an 8,000 baht scholarship, 
each, in the Thailand Education Development 
and Evaluation Tests (TEDET) for their excel-
lence in mathematics and science by the In-
stitute for the Promotion of Teaching Science 
and Technology (IPST).
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ร อ บ รู้ ทั น โ ล ก

ส่องกระจกข้ามโลก
นักเรียนญี่ปุ่น จากโรงเรียน Kanto International Senior High 
School เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและภาษากับโรงเรียน 
เขมะสิริอนุสสรณ์ โดยพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ กิจกรรมที่เรียนรู้เป็นการเรียนศิลปะ มารยาท การกราบพระ 
การย่อไหว้ตามแบบเขมะสิริฯ การถวายความเคารพ เรียนรู้ภาษาไทย 
ดนตรีไทย รำาไทย ประกอบอาหารไทย และเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง 
วัดโพธิ์ วันอรุณราชวราราม โบราณสถานที่อยุธยา

แม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ เหมือนภาพ
สะท้อนจากกระจกที่อยู่ตรงหน้าเรา

Mirror across the World
A Japanese student from Kanto International Senior High School 
came to Khemasiri Memorial School for the exchange program 
of Thai culture and language, staying with the host family for two 
weeks. The activities were arts, Thai manners, paying respect to 
Buddha, the curtsey in KMS style, learning Thai language, Thai 
Music, Thai Dance, and Thai cooking. She also had a chance to 
visit the Grand Palace, Wat Pho, Temple of Dawn, and Ayutthaya 
Historical Sites.

Even though we live far away, we can see clearly and understand 
each other’s culture like a reflection in a mirror in front of us.
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ส กู๊ ป พิ เ ศ ษ

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561 โรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ได้จัดงาน เขมะสิริฯ 

นิทรรศ’60 ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “CRE-
ATIVE AND PRIDE” เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครง
งานและกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่ได้รับคำา
ชื่นชม คือ แฟชั่นผ้ามัดย้อมของนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 ซึ่งเริ่มต้นจากการเรียนรู้การ
มัดย้อม จากคุณครูกีรติ รัตนวิจิตร แล้วนำา
มาตัดเย็บ จากนั้นจึงนำาไปออกแบบแฟชั่น 
โดยมีคุณครูโชติมา เปรมสุข เป็นที่ปรึกษา 
ซึ่งเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงการทำางาน 
จากผู้แทนนักเรียนและผู้ปกครองที่มีส่วน
ร่วมทำาให้งานครั้งนี้สำาเร็จได้ด้วยดี

ความรู้สึกของผู้ทำางาน

มิ้น : ชื่อ สุวมน ดาระสวัสดิ์ ค่ะ ทำาหน้าที่
ออกแบบชุดและแต่งหน้านางแบบ แรง
บันดาลใจในการออกแบบได้มาจาก ตัวตลก

โบโซ่ โดยลักษณะเด่นของโบโซ่ คือ เสื้อผ้าที่
ใส่จะมีความสดใส ร่าเริงแสดงถึงความสนุก
โดยผ่านสีสันของเสื้อผ้าค่ะ ความรู้สึกต่อ
การทำางานครั้งนี้ คือ สนุกค่ะ เพราะ สื่อสาร
กันเข้าใจ สามัคคีกันทำาให้งานออกมาดีและ
ได้รับผลตอบรับอย่างดี ถึงแม้จะมีอุปสรรค
บ้าง ก็มีคุณแม่โฟล์คและคุณครูคอยช่วยแก้
ปัญหาให้ด้วย

โฟล์ค : ชื่อ อมราพร ชูบัวทอง ค่ะ ทำา
หน้าที่เป็นผู้ช่วยของสุวมน ช่วยหาอุปกรณ์
ในการทำาชุด แล้วก็ช่วยในส่วนของการตัด
เย็บค่ะ ความรู้สึกในการทำางานส่วนตัวนั้น
ดีใจที่เพื่อนเลือกให้มาช่วยทำางานในครั้ง
นี้ การทำางานกับเพื่อนกลุ่มนี้ดีมากเลยค่ะ 
เพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วมีปัญหาจะปรึกษา
คุยกันตลอดเลยจึงทำางานง่ายขึ้น เพราะเข้า
กันได้ดี ทำาให้รู้สึกว่าการเรียน ม.6 ครั้งนี้ 
เป็นปีสุดท้ายที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ

บีม : ชื่อ กมลพร ยศธร ค่ะ ทำาหน้าที่
ตัดเย็บ ส่วนคอข้อเท้าและรองเท้าใช้ตกแต่ง
ชุด และเป็นช่างทำาผมให้นางแบบด้วยค่ะ 

ศิลปะสร้างสรรค์
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ARTS OF CREATIVITY

On January 18-19, 2018, Khemasiri Memorial School organized the 29th KHEMASIRI 
NITAS 2017, titled “CREATIVE AND PRIDE.” The event allowed students to express 

their creativity through many projects and activities. Particularly admired was the Indigo-
Dyed Fabric fashion show by Mathayom 6 students, who were taught how to dye the cloth 
from Teacher Kirat Ratanavichit and how to make a design and how to sew from Teacher 
Chotima Premsuk. We had an opportunity to interview the student representatives and the 
cooperating parents about this project, and it was such a great success.

CREW’S VOICES

Mint: My name is Suwamon Darasawat. I was responsible for designing dresses and doing 
makeup. The inspiration for the design is derived from Bozo the Clown. The uniqueness 
of Bozo comes from colorful clothes that represent cheerfulness. For this event, I had a lot 
of fun because we could communicate well, and the harmony allowed us to work well and 
get a good response. Despite some obstacles, we had Folk’s mother and the teachers to 
help solve any problems. 

Folk: My name is Amaraporn Choobuathong, in charge as 
Suwamon’s assistant. I helped to look for equipment to 
make the dresses and helped to sew. I was really glad that 
I was selected by friends to help with this work. Working 
with this group was very impressive because we are close 
friends, and we always helped each other solve any prob-
lems. So, we worked more easily. I feel that it was my last 
year at this school, and it was very impressive.

Beam: My name is Kamolporn Yotsathorn. My job was 
to sew ankle ornaments and the shoes. I was also a 
hair stylist for the models. The hair style was designed to 
match Bozo’s dresses, which looked messy. I felt very good 
that many people liked it. I was really glad to work with close 
friends, and the work was successful.

Noey: My name is Chanita Changyiew. I was a model 
on the stage this time. From the first time I saw the 
dresses, I was impressed with the design, which was 
exotic and colorful, and there were many styles for 
me to choose from. On the runway, I was so excited 
that I was scared I couldn’t do my best because this 
was my first time as a runway model, and there was 
a particularly large audience. But with the team’s 
intentions and expectations, I tried my best to make 
everyone satisfied and I got good feedback. I 
would like to thank Folk’s mother, Teacher 
Chotima, and Teacher Keerati, includ-
ing all lovely friends, for their gener-
ous help.

Mother: My name is Thi-
waporn Choobuathong. I 
helped make patterns and sew the 
clothes. I am happy that I was able to participate in 
this event. It was impressive to see that the children 
worked well together, and the result was as expect-
ed. I believe that the activities that the students 
performed will help them with their study in the 
future. They can develop more professional skills, 
and I will always be willing to give advice. 

With many steps to work on, the fashion show 
turned out to be extremely successful. I be-
lieve that students will benefit from this work 
and will be able to utilize the skills in their future 
jobs. But it would not be successful without 
all the responsible students, the supportive 
parents, and all of the sectors who gave this 
chance to the students to express their cre-
ativity.

ซึ่งออกแบบให้เข้ากับชุดตัวตลก ที่มีทรงผม
ที่ยุ่งเหยิง และรู้สึกดีมากค่ะ ที่หลายคน
ชอบ และดีใจที่ได้ทำางานร่วมกับเพื่อน ๆ 
ที่สื่อสารกันเข้าใจทำาให้งานออกมาดี 

เนย : ชื่อ ชนิตา ชังเหยี่ยว ค่ะ ทำาหน้าที่
นางแบบเดินบนเวทีในงานครั้งนี้ค่ะ ครั้ง
แรกที่เห็นชุด ก็รู้สึกประทับใจเริ่มตั้งเเต่การ
ออกแบบเลยค่ะ เเปลกใหม่ มีสีสัน ซึ่ง
มีเเบบหลายแบบให้เลือกค่ะ เเต่มีคุณครู
คอยให้คำาปรึกษาทำาให้การตัดสินใจง่ายขึ้น 
ในส่วนของการเดินนั้นรู้สึกตื่นเต้นมาก กลัว
ทำาออกมาไม่ดี เพราะเป็นครั้งเเรกที่ได้เดิน
เเบบเเล้วมีคนดูเยอะด้วย เเต่เมื่อมีโอกาส
แล้ว เราก็ต้องทำาให้เต็มที่เพื่อให้งานออก
มาดีที่สุด คุ้มค่ากับความตั้งใจเเละความ
คาดหวังของคนในทีมที่อยากเห็นผลงานที่
ทำาออกมาดีซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีค่ะ ต้องขอ
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเเม่ของโฟล์ค (อมรา
พร ชูบัวทอง) คุณครูโชติมา คุณครูกีรติ เเละ
เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนที่คอยให้คำาปรึกษา

คุณแม่ : ชื่อ ทิวาพร ชูบัวทอง ช่วยทำา
แพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อผ้า รู้สึกดีใจและ
ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ ประทับ
ใจที่เห็นเด็ก ๆ ร่วมมือกันทำางานอย่าง
ดี ทำาให้งานออกมาดีและเป็นไปตามที่คาด
หวัง ซึ่งคุณแม่เชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็ก 
ๆ ทำานั้นจะทำาให้นักเรียนนำาไปต่อยอดกับ
การเรียนในอนาคตได้ สามารถพัฒนาฝีมือ
ให้เป็นมืออาชีพต่อไปได้ และยินดีให้คำา
แนะนำาเสมอค่ะ

กว่าจะมาเป็นแฟชั่นให้ได้ชมในครั้งนี้ได้
นั้น มีขั้นตอนการทำางานมากมายเลย
ค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่านักเรียนจะนำาไป
ใช้ประโยชน์กับการทำางานต่อ ๆ ไป ใน
อนาคตได้ แต่งานนี้จะสำาเร็จไม่ได้เลยถ้า
ไม่มีนักเรียนที่รับผิดชอบ ไม่มีผู้ปกครองที่
คอยให้การสนับสนุน และไม่มีทุกฝ่ายที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์
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Smart green house แรงบันดาลใจใน
การทำาโครงงาน โครงงานนี้ได้รับแรง

บันดาลใจมาจากตัวดิฉันเองที่ชอบเล่น
โทรศัพท์และอยากใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้สมกับราคาและเงินที่พ่อ
กับแม่เสียไป เมื่อแม่ของดิฉันต้องกลับไป
รดน้ำาต้นไม้ที่บ้านบางใหญ่ทุกอาทิตย์ เห็น
แม่เหนื่อยกับการเดินทาง อยากให้แม่ได้พัก
บ้างจึงพยายามหาวิธีที่จะทำาให้แม่สามารถ
รดน้ำาต้นไม้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปรดเอง  
ทำาให้เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมา

สานฝันโครงงาน
My Dream Project

The Smart Green House Project has 
been inspired by myself, who likes to 

play with the phone and wants to use the 
phone to maximize the value of money 
my parents gave to us. Since my mother, 
who was tired of commuting, had to go 
to another home of ours in Bang Yai to 
water her garden every week, I wanted 
her to rest. So I tried to find a way to allow 
her to water her garden without having 
to travel back and forth. The idea for the 
project emerged.

Miss Naphasanan Chanthawi

Miss Chalisa Dedkaew

Miss Suchaya Praphanthephakul

Miss Oranat Areechalerm

Miss Natthida On-nom

ด.ญ. นภัสนันท์ ฉันทวี

น.ส. ชาลิสา เด็ดแก้ว

ด.ญ. สุชญา ประพันธ์เทพากุล

ด.ญ. อรณัฒฑ์ อารีเฉลิม

น.ส. ณัฐธิดา อ่อนน้อม
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บทสัมภาษณ์ คุณชัยรัตน์ พรอำานวย
คุณพ่อเด็กหญิงกนกณัฐ พรอำานวย 
(น้องกีตาร์)

มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้น้องกีตาร์
เรียนดนตรีคะ

คุณแม่ก็มีความฝันอย่างหนึ่งว่าอยากให้ลูก
เป็นนักร้อง หรือเป็นเด็กที่ร้องเพลงเพราะ 
น้องกีตาร์มีคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนกีตาร์ 
และคุณแม่เป็นอาจารย์สอนเปียโน จึงเห็น
ความสำาคัญของการเรียนดนตรีสำาหรับเด็ก
ว่ามีประโยชน์ ทั้งในเรื่องของการฝึกสมาธิ 
ความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ฝึก
ความพยายาม มีความมั่นใจในตัวเองรู้จัก
กล้าแสดงออก และ การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังเห็น
ว่านอกจากเรื่องเรียนแล้วอยากจะให้น้อง
ได้ทำากิจกรรมอื่นๆด้วย จึงเริ่มส่งเสริมใน
เรื่องของดนตรีตั้งแต่น้องยังเด็ก

เริ่มส่งเสริมลูกให้เรียนดนตรีตั้งแต่เมื่อ
ไหร่คะ

คุณแม่เริ่มให้น้องฟังเพลงตั้งแต่อยู่ในท้อง
โดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลอะไรมั้ย 

แต่ฟังเพราะเคยได้ยินมาว่ามีประโยชน์กับ
เด็ก เพลงที่เปิดให้น้องฟังประจำาและฟังทุก
วันคือเพลงของ Mozart จนเมื่อน้องคลอด
ออกมาเมื่อตอนเป็นเด็กร้องไห้เก่งมากๆๆ 
ต้องเปิดเพลงให้ฟังตลอดเวลาถึงจะหยุด
ร้อง และเมื่อน้องอายุได้ประมาณ 3 ขวบ
กว่าๆ คุณพ่อและคุณแม่เห็นว่าน้องเริ่ม
ออกเสียงร้องเพลงซึ่งน้องร้องได้ไม่ผิดคีย์
เลย จึงให้น้องกีตาร์เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ซึ่งน้องก็ชอบมาก 

เครื่องดนตรีที่ให้เรียนเน้นชนิดใดเป็น
พิเศษไหมคะ

ยังไม่เน้นเครื่องดนตรีชนิดใดเป็นพิเศษ แต่
เริ่มจากดนตรีเด็กเล็กที่เรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งจะ
เน้นฝึกทางด้านการฟัง การเคาะจังหวะ และ

การร้อง หลังจากนั้นอายุเกือบ 6 ขวบ จึง
เริ่มเรียนร้องเพลง ทั้งเพลงสากล และเพลง
ไทย เนื่องจากตอนนั้นน้องยังอ่านหนังสือ
ไม่ค่อยออก คุณพ่อและคุณแม่จึงใช้วิธีการ
ซ้อมโดยการฟังเพลงบ่อยๆ ซึ่งน้องจะมี
ความสามารถที่พิเศษคือ มีการจำาทำานอง
เพลงและเนื้อเพลงที่ไวมาก และชอบเลียน
แบบการออกเสียงของนักร้องที่ฟัง เช่น 
การทำาลูกคอ การเลียนแบบสำาเนียงภาษา
อังกฤษ ซึ่งทำาให้คุณพ่อและคุณแม่รู้สึกว่า
น้องมีความพิเศษ และมีพรสวรรค์ทางด้าน
ดนตรี จึงสนับสนุนให้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
พอน้องอายุได้ 6 ขวบกว่า จึงให้เริ่มเรียน
เครื่องดนตรีชิ้นแรก คืออูคูเลเล่ โดยคุณพ่อ
เป็นผู้สอนเอง และเมื่ออายุ 8 ขวบจึงเริ่ม
เรียนกีตาร์ และเรียนตีกลอง ซึ่งน้องเป็นคน
ขอเรียนเอง และน้องก็ทำาได้ดีในทุกชนิดที่
เรียน

อะไรเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้น้องไปประกวด
ร้องเพลงคะ

แรงบันดาลใจในการแข่งขันร้องเพลงครั้ง
แรก มาจากการดูรายการ The voice kid 
และน้องกีตาร์ ได้มาขอคุณพ่อให้พาไป

ขับขานส่งเสริม
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Interview with Khun Chairat Pornamnuay,
Parent of Miss Kanoknat Pornamnuay (Guitar)
What is your inspiration for having your daughter, Guitar, take music lessons?

I have a dream that I want my daughter to be a singer or to be able to sing well. Since my 
husband is a guitar teacher and I am a piano teacher, we see that the importance of learning 
music for children is paramount, in terms of practicing concentration, having discipline in prac-
ticing, making an effort, helping to enhance confidence, and spending free time productively. 
In addition, besides studying, I would like to encourage her to take part in other activities. We, 
therefore, started offering opportunities in music for her at a young age.

When did you start providing musical experiences for your daughter?

I sang for her when I was still pregnant, without knowing what would work. I just heard that 
it was beneficial for children. The music that was 
played every day for her until she was born was 
the music of Mozart. When she was a baby, she 
cried a lot. So, I had to turn on the music to stop 
her from crying. When she was about three years 
old, my husband and I saw that she could start 
singing on pitch. We let Guitar study music from 
that time, and she has liked it very much.

For Guitar, what kind of musical instruments 
do you focus on?

I do not emphasize for her any kind of musical 
instruments, but I got her involved with music for 
young children that is learned in groups, which 
focuses on listening, rhythm, and singing. After 
that, she started learning to sing both Thai and 
English songs when she was almost six years old. 
Due to the fact that she could not read well at that 
time, we trained her by letting her listen to music 
often. She had an ability to memorize the melody 
and lyrics very well, and she also liked to imitate 

the singer’s voice—elements like the vibrato and English accent. This helped us to realize that 
she was musically talented, so we have continuously supported her efforts to learn music.  
When she was six years old, she started learning her first instrument, the ukulele, which was 
taught by her father. And she, herself, requested to take guitar and drum lessons when she 
was eight. She has done well in all of her music classes.

What is her reason to participate in singing contests?

She was inspired to participate in the first singing competition after watching The Voice Kid, 
and she asked her father to take her to attend the program. She has attended many contests 
since then. This has made us very proud of her. Besides, the most impressive thing that we 
have seen from her is that she exhibits good sportsmanship toward other contestants and 
congratulates them on their success. She said to me that she willingly accepts the results of 
each competition and that she vows to always keep trying for other competitions.

Do both of you want Guitar to pursue a career in music?

Until now, Guitar has attended many singing competitions. We are very proud of her when 
we see that she tries to rehearse and does her best at every show or competition. No matter 
what the result is, we always say to her that she has already done her best. In the future, we 
want her to learn and do what she loves. She doesn’t have to be a musician. Anything that 
she does will be supported by us.

What will you say to inspire other children who want to perform music as well as Guitar?

Finally, I would like to tell parents who want to have their children learn music in order to suc-
ceed that practicing regularly is very important. Also, the parents should talk to the teacher 
after each lesson, asking how their children are doing, and what the children should practice 
or improve upon during the following week. Just keep practicing like they do in mathematics 
or in other subjects. This will surely allow our children to succeed in learning music. Moreover, 
learning music is very valuable since it helps to instill good concentration in studying and 
encouraging the students to do things on their own. Similar to studying academic subjects, 
rehearsal to perfect an entire song needs a lot of effort. Besides, music also helps develop 
the children’s EQ, and it is a way for them to make good use of their time.

สมัครแข่งขันในรายการด้วยตนเอง ทำาให้
เริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้น
มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
ในตัวน้องมากๆ และสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นและ
ประทับใจในตัวน้องมากๆคือ ทำาให้น้อง
มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ชนะ ยินดีกับ
เพื่อนที่เข้ารอบ ซึ่งน้องได้พูดกับคุณแม่ว่า 
ไม่เป็นไรไว้ครั้งหน้าค่อยมาแข่งใหม่

คุณพ่อและคุณแม่อยากให้ยึดเป็นอาชีพ
ไหมคะ

จนถึงตอนนี้น้องกีตาร์ก็ได้ไป
แข่งร้องเพลงมาหลายรายการ
แล้ว ซึ่งทำาให้คุณพ่อและคุณ
แม่มีความภูมิ ใจในตัวน้อง
มากๆ ที่เห็นน้องพยายาม
ฝึกซ้อมและทำาเต็มที่ทุกครั้ง
ที่มีการแสดงหรือแข่งขัน ซึ่ง
ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตาม 
คุณพ่อคุณแม่บอกน้องว่า ไม่
เป็นไรเลยเพราะเราได้ทำาเต็ม
ที่แล้ว ส่วนในอนาคตนั้นคุณ
พ่อคุณแม่ก็อยากจะให้น้อง
เรียนและทำาในสิ่งที่รักและ
ชอบ ไม่จำาเป็นต้องประกอบ
อาชีพนักดนตรี ไม่ว่าจะทำา
อะไรคุณพ่อและคุณแม่ก็จะ
สนับสนุนเต็มที่

คุณพ่อมีอะไรจะฝากบอกเด็กๆที่อยาก
เก่งเหมือนน้องกีตาร์บ้างคะ

สุดท้ ายนี้ อยากฝากถึ งคุณพ่อและคุณ
แม่ทุกท่านที่อยากให้ลูกเรียนดนตรีแล้ว
ประสบความสำาเร็จ ว่าการฝึกซ้อมอย่าง
สม่ำาเสมอเป็นสิ่งสำาคัญมาก และต้องคุย
กับครูผู้สอนทุกครั้งหลังเรียนว่า ลูกเราเป็น
อย่างไร และอาทิตย์นี้ให้ฝึกอะไรบ้าง และ
ทำาการบ้านทุกครั้ง ให้เหมือนกับที่เราให้
ลูกทำาคณิตศาสตร์ หรือเรียนวิชาอื่นๆที่
ฝึกทุกวัน เพียงแค่นี้ก็จะทำาให้ลูกของเรา
ประสบความสำาเร็จในการเรียนดนตรีอย่าง
แน่นอน นอกจากนี้การเรียนดนตรียังมี
ประโยชน์มากๆ ทำาให้มีสมาธิในการเรียน
ดี และมีความพยายามที่จะทำาอะไรด้วยตัว
เอง เพราะในการซ้อมดนตรีเด็กๆ จะต้อง
ใช้ความพยายามมากๆถึงจะเล่นเพลงได้ 1 
เพลง ซึ่งการเรียนหนังสือให้ดีก็ต้องใช้ความ
พยายามเช่นเดียวกัน และดนตรียังเป็นการ
พัฒนาด้าน EQ และเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ด้วยครับ   
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ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
5 พฤษภาคม 61 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม ่
	 ระดับประถม

7 พฤษภาคม 61 ครูและบุคลากรสนับสนุน 
	 เริ่มปฏิบัติงาน

10 พฤษภาคม 61 นักเรียนใหม่ระดับประถมมอบตัว	 
	 ซื้อแบบเรียน		

11 พฤษภาคม 61 นักเรียนใหม่ระดับมัธยมมอบตัว		 
	 ซื้อแบบเรียน	และปฐมนิเทศ 
	 ผู้ปกครองใหม่

14 พฤษภาคม 61 นักเรียนประจำาเข้าเรือนนอน	 
	 และซื้อแบบเรียนสำาหรับนักเรียนเก่า

15 พฤษภาคม 61 ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำา

16 พฤษภาคม 61 เปิดภาคเรียนที่	1/2561

19 พฤษภาคม 61 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัว 
	 นักเรียนเก่าระดับมัธยม

21 พฤษภาคม 61 วันทอร์ศรี

26 พฤษภาคม 61 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัว 
	 นักเรียนเก่าระดับประถม

14 มิถุนายน 61 วันไหว้ครู

12-20 กรกฎาคม 61 สอบกลางภาคเรียนที่	1/2561	 
	 ระดับมัธยม

17-20 กรกฎาคม 61 สอบกลางภาคเรียนที่	1/2561	 
	 ระดับประถม

25 กรกฎาคม 61 พิธีแห่เทียนพรรษา

3 กันยายน-31 ตุลาคม 61 จำาหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม ่
	 ชั้นประถม	1-มัธยม	4	ปีการศึกษา	 
	 2562

19-26 กันยายน 61 สอบปลายภาคเรียนที่	1/2561	 
	 ระดับมัธยม

20-25 กันยายน 61 สอบปลายภาคเรียนที่	1/2561	 
	 ระดับประถม

24 กันยายน 61 ทำาบุญวันมหิดล	วันพูนศรีเกษม 
	 -ศุขศรีสมร	เกษมศรี	และวางพวง 
	 มาลาวันมหิดล

10 ตุลาคม 61 ประกาศผลสอบระดับประถม

11 ตุลาคม 61 พิธีรำาลึกถึงหม่อมเจ้าหญิง 
	 ศุขศรีสมร	เกษมศรี	และประกาศ 
	 ผลสอบระดับมัธยม

13 ตุลาคม 61 พิธีวันคล้ายวันสวรรคต 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

23 ตุลาคม 61 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

12-28 ตุลาคม 61 ปิดภาคเรียนที่	1/2561

29 ตุลาคม 61 เปิดภาคเรียนที่	2/2561

Academic Calendar of Semester 1/2018
5 May  Orientation of new primary  
 students’ parents
7 May Start of working days for  
	 teachers	and	officers
10 May Primary student registration  
 for academic year 2018 and  
 school supply purchase
11 May Secondary student  
 registration for academic year  
 2018 and school supply  
 purchase
14 May  Start of boarding students  
 iving in the dormitory and  
 school supply purchase for  
 returning students
15 May Boarding Student  
 Relationship Camp
16 May Start of semester 1/2018
19 May  Orientation of returning  
 secondary students’ parents  
 and returning secondary  
 student registration
21 May Torsri Day
26 May Orientation of returning  
 primary students’ parents and  
 returning primary student  
 registration
14 June Teacher’s Day
12-20 July 1/2018 midterm exam of  
 secondary level
17-20 July 1/2018 midterm exam of  
 primary level
25 July  Candle Festival parade
3 September - 31 October Sale of the school application  
 form for new primary 1 -  
 secondary 4 students for  
 academic year 2019
19-26 September 1/2018	final	exam	of	 
 secondary level
20-25 September 1/2018	final	exam	of	primary	 
 level
24 September Phoonsrikasem- 
 Sooksrisamorn Kasemsri Day  
 and Wreath Laying Ceremony  
 on Mahidol Day
10 October Exam announcement for  
 primary level
11 October Memorial ceremony to H.R.H  
 Princess Sooksrisamorn  
 Kasemsri and exam  
 announcement for secondary  
 level
13 October H.M. the Late King Bhumibol  
 Adulyadej Memorial Day
23 October Wreath Laying Ceremony on  
 King Chulalongkorn Day
12-28 October End of semester 1/2018
29 October Start of semester 2/2018
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