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Editor’s Note

ไทยแลไทย

Eyes on Thai

โลกในทศวรรษหน้าประเทศต่างๆ จะต้องแข่งขันอย่างสาหัส เพราะเท่าที่
เป็นอยู่นี้ก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดอยู่แล้ว เมื่อประเทศไทยจะต้องรับมือกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม
การคมนาคม รวมถึงการยกระดับรายได้ ความเป็น
อยู่ของประชาชน จากที่ได้กล่าวมานี้ เรามีความรู้
เรื่องต่างๆ ดีพอหรือยัง เราพยายามที่จะแข่งขันไหม
รัฐได้เตรียมความพร้อมอะไรให้กับประชาชนบ้าง
และนักเรียนอย่างเราๆ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร จึง
จะก้าวทันและรู้เท่าทันประเทศนั้นๆ จึงอยากให้ทุก
คนตระหนักถึงกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง เราจะทำ�ตัวไม่รู้ร้อน
รู้หนาว คิดถึงแต่ความสะดวกสบายอยู่ไม่ได้แล้ว เราต้องตื่นตัว เตรียมตัวให้
พร้อม มิเช่นนั้นมารู้ตัวอีกทีก็ไม่มีอะไรเหลือ และข้อสำ�คัญเราต้องไม่ลืมราก
เหง้าของตัวเราเอง
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์

The World in the next decade, there will be very hard competition
among countries. Thailand has to cope with ASEAN member countries
in economic, society, culture, science, agriculture, industry, transportation including rising of revenue and living of people in country. As
mentioned, do we have enough knowledge? Do we put our efforts to
compete with the other countries? How and what the government has
been prepared for the people? How and what we, as students, have to
do in order to be ready for keeping pace with the other countries. Do
realize the wind of change. Do not feign indifference but be alert and
ready. Otherwise, it would be too late and found that nothing left. The
most importance..DO NOT forget our roots.
Chanthanat Ngoenchan
Editor

บรรณาธิการ
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จ า ก ใ จ ผู้ บ ริ ห า ร
“รักประเพณี

มีมรรยาทงาม” นักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ทุกคนคงซาบซึ้งในเอกลักษณ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่าง
ดี จากอดีตสู่ปัจจุบันเราคงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีได้มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์นี้
ผู้ใหญ่หลายคนคงรู้สึกเป็นห่วงว่าความเจริญที่เรารับเข้า
มานั้นทำ�ให้เด็กๆอาจหลงลืมรากเหง้าแห่งความดีงามที่
บรรพบุรุษได้สร้างสมกันมา จะเห็นได้จากความคิดที่ว่า
โกงได้ถ้าทำ�ให้บ้านเมืองพัฒนา การเต้นท่ากังนัมสไตล์ที่
ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็นำ�มาเต้นด้วยความสนุกสนาน นิยมความเป็นเกาหลีมากกว่า
ความเป็นไทย การขาดความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร ความมีนํ้าใจต่อกัน การให้
ความสำ�คัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าสติปัญญา สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาพร้อม
ความเจริญทางวัตถุ โรงเรียนมีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างสติปัญญา ความรู้เท่าทันต่อ
โลกให้กับลูกๆ(ศิษย์) เพื่อให้ลูกๆสามารถที่จะยืนหยัดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รู้เท่าทันและเห็นความสำ�คัญของวัฒนธรรมที่สร้างความเป็นชาติไทยของเรา
ดังนั้นไม่ว่าเราจะเข้าสู่สังคมของประชาคมอาเซียน หรือ โลกจะไร้พรมแดนแค่ไหน
ก็ตามถ้าศิษย์เขมะสิริฯทุกคนยังระลึกอยู่เสมอว่า ชาติไทยเรามีประเพณีที่ดีงาม มี
วัฒนธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมความดี รู้จักคิดมีสติปัญญาในการรักษาตนพัฒนาตน
แม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะสามารถรักษาความเป็นไทยไว้ได้ เสมือนหนึ่งเรา
ช่วยดำ�รงความเป็นไทยอยู่ตลอดไป

All students appreciate school’s identity. From time
to time, we have seen the changes of Thailand’s association; maybe it is because technology has evolved
rapidly. Many adults feel that growth is concerned;
the child may forget the good ancestors. It can be
seen from the Korean dance steps “Gangnam Style”
that many people take great joy in dancing. Being
Korean is now much more favourable than being
Thai. The lack of intelligence, conscience, responsibility and friendliness including emphasizing on
appearances more than wisdom are entering our
school alongside materialism. Therefore, the school
is responsible for equipping all the knowledge to
the students in order to be immune against this
rapid advancement of globalization and to appreciate significance of the Thai culture.
No matter to what extent we enter into the ASEAN
community or the world beyond frontiers, we shall
always realize the significance of the Thai culture,
and then we will be able to preserve our Thai identity.
Finally, please be in mind that no matter where we
are, we are always Khemasiri’s student. All of the
teachers at Khemasiri love and hope our students
will be good member of the society constantly.

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เวลาจะผ่านไปนาน
เท่าใด เรายังคงเป็นคนไทย เป็นเขมะสิริอนุสสรณ์อยู่เสมอ คุณครูในรั้วเขมะสิริฯทุก
คนมีความรัก ความห่วงใย และหวังให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นคน
ดีของสังคมตลอดไป

Ms. Khemapan Cherdkiatkun

ภาษาต่างประเทศ โดย นางสาวณัฐธยาน์ ดิษเจริญ

เขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล

เขมะสิริฯ สัมพันธ์
ฉบับที่ 12 ปีที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม ปีการศึกษา 2555
เจ้าของ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 424 2244 โทรสาร 02 435 4397
Website: www.khemasiri.ac.th
Email: kms@khemasiri.ac.th
ที่ปรึกษา
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ
นางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำ�นวยการ
นายเผ่าเกษม คงจำ�เนียร ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางจงศรีสมร รุจิเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์ ฝ่ายปกครอง
นางธาริณี ยิ่งถาวร ฝ่ายปกครอง
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล ฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรียุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

บรรณาธิการบริหาร
และกราฟฟิกดีไชน์
นายศุภโยค คงจำ�เนียร
ผู้รับใบอนุญาต
บรรณาธิการ
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกุล

กองบรรณาธิการ
นางสาวมีนา สุริสาร
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
นายชาคริต เตชะนันท์
นายกีรติ รัตนวิจิตร
ภาษาต่างประเทศ
คุณวรภิญ ทูรังกูร
ถ่ายภาพ
นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์
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เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ป ก ค ร อ ง

ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ข ม ะ สิ ริ ฯ
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ประจำ�ปี
การศึกษา 2555 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อสร้างสายใย
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองด้วยกัน ซึ่งจะทำ�ให้
เกิดกลไกความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครอง
กับโรงเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อนักเรียน
ชาวเขมะสิริฯ อันเป็นที่รักยิ่งของผู้ปกครองทุกท่าน
Khemasiri Parents Network

Khemasiri Parents Network Committee 2012 supports school activities
in order to connect and strengthen good relationships between parents and teachers. This will be cooperation mechanism for parents and
teacher to foster and take good care of the students, to protect and solve
problems those may impact their beloved students.

นอกจากนี้ยังร่วมจัดกิจกรรมวัน
เด็ก ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 11 มกราคม 2556
The Committee had together
organized activities on the Children’s Day for academic year
2012 to the students of Prathom
1 – Prathom 6 on 11 January
2013.

กิจกรรมวันวิชาการเขมะสิริฯนิทรรศ ’๕๕
ครั้งที่ 24 “8 ทศวรรษเขมะสิริอนุสสรณ์”
ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำ�วัน และ
มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
18 - 19 มกราคม 2556
Exhibition on ‘Green School Technology and Daily Environmental
Protection’ had been held on the occasion of the 24th Khemasiri Exhibited Academic Day 2012 - “Eight Decades Khemasri Anusorn” and
handed books to the school library on 18 and 19 January 2013.

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ ได้จัดเลี้ยงให้
กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2556
Khemasiri Alumni Association organized a farewell party on 15 February 2013 to Matthayom 6 graduated
students.
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ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

วันรื่นเริง กีฬาสี
นิทรรศการวิชาการ

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ตระหนักว่า กิจกรรมเป็นหัวใจของการเรียน
การสอนที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง กิจกรรมต่างๆ ได้หล่อหลอม
และส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพ มีความสามารถ ในสังคมหลากหลายอาชีพ เช่น
กิจกรรมวันรื่นเริง ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ หม่อมเจ้า
พูนศรีเกษม เกษมศรี พระองค์ได้กำ�หนดให้วันนี้เป็นวันรื่นเริงของโรงเรียน ภาคเช้าจะ
มีการรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อจากนั้นจะมีการแสดงของชั้นต่างๆ
ตั้งแต่ ป.1- ม.6 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งแต่เดิมได้จัดในวันที่ 10 ตุลาคม
ซึ่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของหม่อมเจ้าหญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี ก่อนแข่งขัน
กีฬาสีจะมีการวางดอกไม้รำ�ลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี แล้วจึงเริ่มขบวน
พาเหรดของสีต่างๆ เข้าสู่สนาม ในปัจจุบันกีฬาสีได้เปลี่ยนจากเดือนตุลาคม มาเป็น
เดือนธันวาคม เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำ�นวย นอกเหนือจากกิจกรรมสำ�คัญๆ แล้ว
สิ่งทีทำ�ให้โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีชื่อเสียงตราบจนปัจจุบันคือ ความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการ การจัดนิทรรศการนำ�เสนอผลงานนักเรียน เป็นการแสดงศักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียนให้ปรากฏแก่สายตาผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จึงทำ�ให้เธอเหล่านั้นคิดเป็นทำ�เป็น มีความ
เป็นผู้นำ�อยู่ในตัว ดังกิจกรรมที่ปรากฏนี้

Special Report
Academic Department, Khemasiri Memorial School realizes that school activities are the core of teaching
and learning that enable students to change their behaviors to a better way. Khemasiri has been developing qualified and well-known personnel resource. School activities preach and enhance the students’
potentialities and abilities to be ready for various professions in society.
“School Day” on the 14th November which is the birthday of H.H.
Momchao Phoonsriksem Khasemsri and the date was given by him to
declare as the School Day. In the morning there will be a ceremony to
commemorate his benevolence, later following with performances of
students from Prathom 1 to Matthayom 6.
“Sports Day” originally organized on the 10th October, the birthday
of H.H. Momchaoying Sooksrisamorn Khasemsri, in memory of H.H.
Momchaoying Sooksrisamorn Khasemsri there will be a flower-laying
ceremony before the student parade ground which divided into different
colors. Due to the weather conditions, currently the Sports Day is organized in
Decembers.
Apart from the main school activities that make Khemasiri Memorial School widely and well known up to now, excellence in academics and exhibition of students’
works have shown students’ potentialities and abilities to the eyes of parents and
communities. Khemasiri’s students learn from direct experiences and as a result, they
are able to do and to think, and have leadership as appearance in school activities.
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เ รื่ อ ง เ ด่ น วิ ช า ก า ร
การแข่งขันเป็นเครื่องยืนยันถึงความยอดเยี่ยมในสิ่งนั้นๆ ชาวเขมะสิริอนุสสรณ์
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งด้าน
กิจกรรม และด้านวิชาการ
Khemasiri is extremely proud of our students for their award winnings both
in academics and public events. These are testament of their excellence.

นางสาวปริยากร แก้วเกตุสัมพันธ์ นางสาวสุนิสา หอมจันทร์ นางสาวอภิญญา
วีระพลชัย นางสาวณัฐณิชาช์ ตัณฑะจรูณโรจน์ นางสาวปัณฑิตา ทองเสม ชั้น ม.5 ร่วม
ประกวดร้องเพลง จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้รับรางวัลที่ 2 เมื่อ 11 มกราคม 2556

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมพิเศษที่นักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วมแข่งขันคือ เด็กหญิงทองฉัตร โอมาศ
ชั้น ป.5 ร่วมแข่งขันยิงธนู ประเภทบุคคล และประเภททีม ระดับประถมศึกษา The
14th kasetsert Open 2013 archery championship และรายการ Elementary
school recurve bow team 1st distance 10 m ได้รับรางวัลอันดับ 1 ทั้ง 2 ประเภท
25-27 มกราคม 2556
เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ ชั้น ป.4 มีความสามารถในการเล่น Ukulele และเข้าร่วม
แข่งขันงานประกวด Ukulele รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ในงาน Ukulele 118
Ukulele Thailand Award 2013 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 กุมภาพันธ์ 2556
Special Activity

During 25-27 January 2013, Thongchot O-Mant from Prathom
5 participated in “the 14th Kasetsart Archery Open 2013” in
Recurve Bow over 10-meter Elementary School class. She won the
first place prize from both individual and team events.
On 2 February 2013, Wethaka Wasurat from Prathom 4 participated in “Ukulele 118 Ukulele Thailand Award 2013” in Youth
15-year old and under class, with her talent and abilities she
received the first place prize.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ผ่านการประเมินผลการจัดทำ�มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงาน ประจำ�ปี 2555 รางวัล Energy Mind Award 2012 ระดับ 4 ดาว
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ณ หอประชุมโรงละครอักษรา
คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 22 มกราคม 2556
Khemasiri Memorial School passed the evaluation on the remarkable school standardization on energy, received an honorable
plaque for Energy Mind Award 2012 – 4-star level and a cash
prize of 60,000 Baht at the main hall, Aksara Theatre, King
Power Complex, Bangkok on 22 January 2013.

On 11 January 2013, Pariyagorn Gaewgatesumpan, Sunisa
Homchan, Apinya Wiraponchai, Natnicha Tanthacharoonrote
and Punthita Thongsem, Matthayom 5 students won the second
place prize from the Singing Contest organized by Department of
English, Faculty of Liberal Arts, Rangsit University.

นางสาวชนกนันท์ ตระกูลเจริญสุข ชั้น ม.5 แข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Contest) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานนิทรรศการ “108 ปี ราชินีกับ
การจัดการศึกษาสตรีไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ที่โรงเรียนราชินี 29 พฤศจิกายน 2555
On 29 November 2012 at Rajini School, Chanoknan Trakulcharoensuk from Matthayom
5 won the second runner-up from the English
Speech Contest in Matthayom 4-6 category
held at the Exhibition “108-year Rajini and
Thai Female Educational Management”.

เด็กหญิงพิชญาภา คณาพัฒนวงศ์ เด็กหญิงธัญดา วิภาปริยเดชา เด็กหญิงครองขวัญ
บุญอรุณรักษา เด็กหญิงวรัญญา สาธิตธรรมพร และเด็กหญินภัสกร กิตติสิโรตม์ ร่วม
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานนิทรรศการ “108
ปีราชินีกับการจัดการศึกษา
สตรีไทย” ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ
28 พฤศจิกายน 2555
On 28 November
2012 at Rajini School,
Pichayada Khanapattanwong, Tunyada
Wipapariyadecha,
Krongkhwan Bunarunraksa, Warunya Satitthammaporn and
Napatsakorn Kittisiroj won the second runner-up from the English
Story Telling Contest in Prathom 4-6 category held at the Exhibition “108-year Rajini and Thai Female Educational Management”.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับ
โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบเครือข่าย
ตรวจสอบคุณภาพนํ้า จากโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2555
Khemasiri Memorial School
had been awarded by the
North Bangkok Power Plant, EGAT, received an honorable plaque
for the Archetypal School in Water Quality Testing Network, on 21
November 2012
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เด็กหญิงศุภรดา รัชเศรษฐ์กุล เด็กหญิง
ณภัทร จันทร์เรือง และเด็กหญิงพทันยา
จุละจาริตต์ ชั้น ม.2 ร่วมแข่งขันโครงการ
ทักษะวิชาการบูรณาการสู่ประชาคม
อาเซียน ในหัวข้อ Spelling Contest ได้
รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ที่
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
11-12 ธันวาคม 2555
On 11 and 12 December 2012, Suparada Rutchasetkul, Napat
Chunruang and Patunya Julajarit, Matthayom 2 students participated and were the winners in Integrated Skill for ASEAN Community Program on “Spelling Contest” at Premrudeesuksa School.

นางสาวพิมพ์พิมุกต์ รอดนิกร และ
นางสาววิภวานี โรจนวรฤทธิ์ ชั้น
ม.5 ร่วมการแข่งขันสีสันประชัน
ไทย : การตอบปัญหาภาษาไทย
ในงานจุฬาฯ วิชาการ 2555 ของ
คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 เมื่อ 16 พฤศจิกายน
2555

On 16 November 2012, Pimpimook Rodnigorn and Wipawanee
Rojanaworarit from Matthayom 5 won the first runner-up at
“Seesan Prachan Thai Contest: Thai Language Quiz” held by the
Faculty of Arts at CU Academic Expo 2012.

นางสาวพิมพ์วิภา ปริยพาณิช ชั้น ม.6 เข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตร แชมป์ภูมิภาค รางวัล
ชมเชย ระดับประเทศ 1 พฤศจิกายน 2555

เด็กหญิงสุดามาศ เจริญโสภณ และเด็กหญิงณัฐชา พลับพลา ชั้น ป.6 ประกวดคัด
ลายมือภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานนิทรรศการ “108 ปีราชินีกับ
การจัดการศึกษาสตรีไทย” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อ 28 พฤศจิกายน
2555

On 1 November 2012, Pimvipa Pariyapanich, a Matthayom 6 student participated
in an Economy and Finance Quiz held by
Bank of Thailand and received a certificate
of region championship and consolation
prize in the national level.

On 28 November 2012 at Rajini School, Sudamard Charoensopon and Nutcha Plabpa, Prathom 6 students won the first
runner-up from the Thai Calligraphy Contest in Prathom 4-6
category held at the Exhibition “108-year Rajini and Thai Female
Educational Management”.

นางสาวคัชชิดา โยคะยุทธ์ ชั้น ม.6 ประกวดคัดลายมือ
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานนิทรรศการ
“108 ปีราชินีกับการจัดการศึกษาสตรีไทย” ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555
On 28 November 2012 at Rajini School,
Kutchida Yokayuth, a Matthayom 6 student
won the second runner-up from the Thai
Calligraphy Contest in Matthayom 4-6 category held at the Exhibition “108-year Rajini
and Thai Female Educational Management”.

นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง ชั้น ม.3 เข้าร่วมแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จัด
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular
Vote) พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท 12-14 กุมภาพันธ์ 2556
During 12-14 February 2013, Sasi Suriyachanthrathong from
Matthayom 3 participated in the “Electronics Circuit Contest”
held by Ministry of Science and Technology. She received Popular
Vote prize and scholarship of 5,000 Baht.

นางสาวสุนันทา วณิชย์วรนันท์ ชั้น ม.6
แข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมฝรั่งเศส ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่มหาวิทยาลัย
รังสิต 17 กันยายน 2555
เด็กหญิงนภสร ชัยพันธ์ เด็กหญิงชวัลรัตน์ วัฒนา และเด็กหญิงวรกานต์ วิบูลย์พันธ์
ชั้น ม.3 ร่วมแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียน
เปรมฤดีศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ 12 ธันวาคม 2555
On 12 December 2012, Napasorn Chaiyapan, Chawalrat Wattana
and Woragarn Wiboolpan, Matthayom 3 students won the second
runner-up from the English Story Telling Contest in Matthayom
category at Premrudeesuksa School.

On 17 September 2012 at
Rangsit Universtity, Sunantha
Wanichworanan, a Matthayom 6
student participated in a French
Culture Quiz and won the first
runner-up prize.
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เ รื่ อ ง เ ด่ น วิ ช า ก า ร
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2555 จัดโดยโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 25 ระหว่างวันที่
28 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ดังนี้
The 25th Group of Private School Network had organized the Academic Skills Competition between 28 January
and 6 February 2013. Congratulations to following Khemasiri students who received the gold medal certificate.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เด็กหญิงณัชชา แหประสพโชค การอ่านออกเสียง ระดับชั้น ป.1 – 3
นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง การอ่านทำ�นองเสนาะ (กาพย์ยานี 11) ระดับชั้น
ม.1 – 3
นางสาวณัฐวดี เสริมส่งสกุลชัย การคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1 – 3
นางสาวณัฐวดี เสริมส่งสกุลชัย เด็กหญิงสาธินี แก้วเอี่ยม และเด็กหญิงกวินธิดา
พิทักษ์วงศา การตอบปัญหาภาษาไทย ม.1 – 3
เด็กหญิงวรกานต์ วิบูลย์พันธ์ การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เด็กหญิงปิยวรรณ หมอนชูเกตุ เด็กหญิงวราลี จันทรสีมา และเด็กหญิงพิชญาภา
จันทวรรณ การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย/สากล/อาเซียน ระดับชั้น ป.1 – 3
นางสาววรกานต์ วิบูลย์พันธ์ นางสาวณัฐวดี เสริมส่งสกุลชัย และนางสาว
กาญจน์ภิวรรณ จงศิริวิโรจ การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย/สากล/อาเซียน
ระดับชั้น ม.1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกันต์ฤทัย สิงห์แก้ว นางสาวจิรนันท์ พิบูลสวัสดิ์ และนางสาวณัฐกาญจ์
ศาศวัตวาณิช การตอบปัญหาสุขภาพอนามัย ระดับชั้น ม.1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เด็กหญิงอธิชา เหรียญเลิศรัตนา การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 – 6
เด็กหญิงอธิป เหรียญเลิศรัตนา การวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เด็กหญิงวิชญาดา สุดสาย การวาดภาพกราฟฟิกจากโปรแกรม Paint ระดับชั้น
ป.1 – 3
นางสาวนภสร ชัยพันธ์ การสร้างงานจากโปรแกรม Power point ระดับชั้น
ม.1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เด็กหญิงปวิตรา ตระกูลเงิน เด็กหญิงธัญดา วิภาปริยเดชา และเด็กหญิง
ครองขวัญ บุญอรุณรักษา การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ป.4 – 6
เด็กหญิงขวัญเรือน คุ้นวงศ์ เด็กหญิงชวัลรัตน์ วัฒนา และเด็กหญิงอลิสา
ขยันกิจ การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ม.1 – 3

Thai Language Learning Substance Group
Nutcha Haeprasobchoke - Reading Alound Contest, Prathom
1-3 Class
Sasi Suriyachantrathong - Ryhtem of Prose Reading (Gaapyani 11) Contest, Matthayom 1-3 Class
Nuttawadee Sermsongsakulchai - Calligraphy Contest, Matthayom 1-3 Class
Nuttawadee Sermsongsakulchai, Sathinee Kaew-iem and
Kawinthida Pitakwongsa – Thai quiz, Matthayom 1-3
Class
Woragarn Wiboolpan – Speech Contest, Matthayom 1-3
Class
Social Study, Religious and Culture Learning Substance Group
Piyawan Mornchooket, Waralee Jantaraseema and Pichyapa
Janwan – Thai History, International and ASEAN quiz,
Prathom 1-3 Class
Woragarn Wiboolpan, Nuttawadee Sermsongsakulchai and
Kanpiwan Jongsiriwiroj – Thai History, International and
ASEAN quiz, Matthayom 1-3 Class
Health Education and Physical Education Learning
Substance Group
Gunruethai Singhgaew, Jiranun Piboolsawas and Nutthakarn Sasawatwanich – Health and Hygine Quiz, Matthayom 1-3 Class
Art Learning Substance Group
Athicha Rianloetrattana – Drawing & Painting Contest,
Prathom 4-6 Class
Athip Rianloetrattana – Drawing & Painting Contest, Matthayom 1-3 Class
Work Occupation and Technology Learning Substance
Group
Wichayada Soodsai, Graphic Drawing by “Paint” Program
Contest, Prathom 1-3 Class
Napasorn Chaipan, Presentation Design by “PowerPoint”
Program Contest, Matthayom 1-3 Class
Foreign Language Learning Substance Group
Pavittra Trakulngern, Tanyada Wiphapariyadecha. and
Krangkhwan Bunarunraksa – English Quiz, Prathom 4-6
Class
Kwanruen Koonwong, Chawalrat Wattana and Alisa Khayankij – English Quiz, Matthayom 1-3 Class
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นางสาววริศรา ไตรวรรณ ชั้น ม.5 เข้าร่วมการ
ประกวดวาดภาพในหัวข้อ “Visages de France
à RSU” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่
มหาวิทยาลัยรังสิต 17 กันยายน 2555
On 17 September 2012 at Rangsit
University, Varissara Traiwan, a Matthayom 5 student won first place prize
in a drawing contest on the topic of
“Visages de France à RSU”.

เด็กหญิงนพรัตน์ ชัยสุขสุวรรณ ร่วมแข่งขัน
เทควันโด รายการเยาวชนต้านยาเสพติด หนองแค
แชมป์เปี้ยน ชิพ ครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2 กุมภาพันธ์ 2556
On 2 February 2013, Nopparat
Chaisooksuwan participated and won
the first place prize in “the 7th Youth
Anti-Drug Nongkae Championship Taekwondo”

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เถามณี ชั้น ม.1 เข้าร่วมทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิต
แนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ ทำ�คะแนน
PRE-ม.ต้น’55 สายวัดความรู้ชั้น ม.1 ในประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขต
18 มกราคม 2556
On 18 January 2013, Chayanit Thowmanee from Matthayom 1 participated
in academic skill test “PRE-Secondary
55 – Matthayom 1 Skills” organized by
Bunditnaenaew in collaboration with
examination locations all around the
country. She got first place of the district total score in every subjects.

เด็กหญิงฌาณีศา เนตร์นรินทร์ ชั้น ม.3 เข้าร่วม
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรม
บัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ
ทำ�คะแนน PRE-ม.ต้น’55 สายเตรียมอุดมมหิดล ในประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่
1 ของเขต 18 มกราคม 2556
On 18 January 2013, Chaneesa
Netrnarin from Matthayom 3
participated in academic skill test
“PRE-Secondary 55 – TriemudomMahidol” organized by Bunditnaenaew in collaboration with examination locations all around the country.
She got first place of the district - total
score in every subjects.

นางสาวเพชรหลีก โกศลประเสริฐผล นางสาวนันทรัตน์ วัฒนปรานีกูล นางสาวณัฐณิชาช์
ตัณฑะจรูญโรจน์ นางสาวพิชญา อรุณทัต นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณชัยทัศน์ นางสาว
กมลทิพย์ สุรวินนท์ นางสาวณัฐิยา ปานฤทธิ์ และนางสาวสุทัตตา ต่างใจ ชั้น ม.5 ร่วม
แข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ในงาน “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 5” ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2556
On 1 February 2013, Petleek Kosonprarertphon, Nantarat Wattanapraneekul, Natnicha Tanthacharoonrote, Pichaya Arunatut,
Praewpun Suwanchaitas, Kamolthip Surawinn, Nutthiya Panrit
and Suttatta Tangjai from Matthayom 5 participated in the Chinese Stage Play Contest at “the 5th RSU Chinese New Year Fair”.
They won the second runner-up.

เด็กหญิงกุลิสรา เถามณี ชั้น ป.3 เข้าร่วมทดสอบความ
สามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วม
กับสนามสอบทั่วประเทศ ทำ�คะแนน PRE-GIFTED & EP’55 ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และในประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.3
ได้อันดับที่ 1 ของเขต 18 มกราคม 2556
On 18 January 2013, Kulisara Thowmanee from Prathom 3 participated in
academic skill test “PRE-GIFTED &
EP’55” organized by Bunditnaenaew in
collaboration with examination locations
all around the country. She got first place
of the district - total score in English,
Mathematics and Science.

เด็กหญิงปวรรณรัตน์ พูลสุทธิธรรม ชั้น ม.2 เข้าร่วม
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิต
แนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ ทำ�คะแนน
PRE-ม.ต้น’55 สายวัดความรู้ชั้น ม.2 ในประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขต
18 มกราคม 2556
On 18 January 2013, Sojirat Poolsuthitam
from Matthayom 2 participated in academic skill test “PRE-Secondary 55 – Matthayom 2 Skills” organized by Bunditnaenaew
in collaboration with examination locations
all around the country. She got first place of
the district - total score in every subjects.

นางสาวแพรวา ตันติสังวรากูร ชั้น ม.5 เข้าร่วมทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิต
แนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ ทำ�คะแนน
PRE-ADMISSIONS’55 สายวิทย์ ในประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขต
18 มกราคม 2556
On 18 January 2013, Praewa Tuntisungwarakura from Matthayom 5
participated in academic skill test “PREADMISSIONS’55 - Sciences” organized
by Bunditnaenaew in collaboration with
examination locations all around the
country. She got first place of the district total score in every subjects.
ฉบับที่ 12 ประจำ�ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 11
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ในแต่ละปีโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จะมีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยหล่อหลอม
นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูรู้คุณ
ผู้มีพระคุณ
Beneath the Blue-Red Sky
Each year, Khemasiri Memorial School holds various
activities which help preaching our students to have
senses of ethic, morality and gratitude.

การตักบาตรในวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักเสียสละ รู้จัก
แบ่งปันให้กับผู้อื่น 15 กุมภาพันธ์ 2555
Food-offering to the monks on 15 February 2012, food-offering
and merit-making arranged on the Buddhist holy days will cultivate the students the sense of sacrifice and sharing.

ธรรมเนียมไทยแต่โบราณไปต้องลา มาต้องไหว้ เขมะสิริฯ ยังยึดมั่นประเพณีอยู่ด้วย
การจัดให้นักเรียนชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) ทำ�พิธีลาครู 15 กุมภาพันธ์ 2556
“Pai La Ma Wai”, Khemasiri strictly maintains this as it is the
traditional Thai culture. The school organized “La Khru” ceremony
for the students of Matthayom 3 and Matthayom 6 on 15 February 2013

ไหว้ครูเป็นการระลึกถึงพระคุณ
ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
ก่อนเรียนวิชาใดๆ ต้องไหว้ครู
8 พฤศจิกายน 2555
“Wai Khru” is to shown
gratitude to the teacher.
“Wai Khru” was held
before beginning of
the study, 8 November
2012.

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 25 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี
การศึกษา 2555 ซึ่งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556
Schools in the 25th Group of Private School Network together
organized Academic Skills Competition 2012. Khemasiri Memorial School had the honour to host the competitions in categories:
Thai Language Learning Substance Group – Secondary School
Class; Social Study, Religious and Culture Learning Substance
Group and Foreign Language Learning Substance Group during
4-6 February 2013.
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ผู้ที่เก็บของผู้อื่นได้และไม่นำ�มาเป็นของตน โรงเรียนได้ประกาศเกียรติคุณด้วยการจัด
ป้ายนิเทศยกย่องให้เป็นคนดีศรีเขมะสิริฯ ในโครงการ “ทำ�ดีง่ายนิดเดียว” ของงาน
อาคารสถานที่
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School set up a board of honour “Kondee Sri Khema” to those
students who collected and returned the belongings to the owners
for their admirable and exemplary good deeds. This is a part of
“So Easy to be Good” project initiated by the Venue and Building
Affairs Department.
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พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีคุณแก่แผ่นดินเป็นอย่างมาก
พระองค์ทรงตรากตรำ�พระวรกายเพื่อปวงชน ชาวเขมะสิริฯ
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจกันถวายพระพรให้
พระองค์ทรงพระเจริญ 4 ธันวาคม 2555
On the occasion of the birthday of His Majesty
the King who has been demonstrating his hard
efforts and attention to his people, Khemasiri arranged the ceremony to show appreciation for his
benevolence and to bless to His Majesty “Long
Live the King”, on 4 December 2012.

คณะครูจากประเทศภูฎาน และเจ้าหน้าที่องค์การ Path ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และซัก
ถามถึงการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน 21 พฤศจิกายน 2555
On 21 November 2012, Khemasiri had opportunity to welcome the
delegation of teachers from Bhutan and personnel of PATH Organization. The delegation exchanged views and questioned about
in-school sexuality study teaching methods.

วันพระเป็นวันฟังธรรมะหรือฟังปาฐกถาธรรมสั้นๆ จากผู้รู้เพื่อกล่อม
เกลาจิตใจให้อ่อนโยนยิ่งขึ้น
Buddhist observance day is the day for listening to
dhamma or brief sermon from intellectual in order to
comfort and to train our mind.

คณะกรรมการนักเรียนนำ�โดย ประธานนักเรียน นางสาวชนันท์กานต์ วัฒนะคุณโชติ น้อมระลึกถึง
พระคุณครู อาจารย์ ด้วยการนำ�พวงมาลัยมากราบท่านผู้อำ�นวยการกัลยาณี จักษุรักษ์ (ผู้แทนครูทั้ง
โรงเรียน) 15 มกราคม 2556
Leading by the Student President, Chanoknan Trakulcharoensuk and Student
Committee paid a courtesy in appreciation of their teachers. The School’s Director, Miss Kalyani Chakshuraksha, representing all of the teachers, received a
garland from the students on 15 January 2013.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่คุณครูด้วยการจัดอบรม
ธรรมะ บวชเนกขัมมะ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
11-13 ตุลาคม 2555

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติดี ฝ่าย
ปกครองจึงได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับคัดเลือกมาห้องละ 3 คน ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

To enhance morality and ethic
in teachers, Khemasiri Memorial
School organized a training on
“Dhamma Practice: Nekkhamma
Ordain” for the teachers on 11-13
October 2012 at Sooksrisamorn
Hall.

To cultivate and enhance the
students to have discipline and good
manners, the Disciplinary Affairs
Department gave commemorative
certificates to the 3 chosen students
from each classroom, once in a
semester.
ฉบับที่ 12 ประจำ�ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 13

kms journal-12.indd 13

11/3/2013 11:57

ท่ อ ง ไ ป ใ น เ ข ม ะ สิ ริ ฯ

พิธีระลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก ด้วยการ
วางดอกไม้เพื่อแสดงความระลึกถึงพระองค์ท่าน 11 ตุลาคม 2555
Flora Laying Ceremony to commemorate H.H. Momchaoying
Sooksrisamorn Khasemsri, the first Khemasiri’s principal, on 11
October 2012.

โรงเรียนทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลถวายหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี เนื่องในวันคล้ายวัน
สิ้นชีพิตักษัย 25 กันยายน 2555
Khemasiri held a merit-making ceremony dedicated to HSH
Prince Boonsrikasem Kasemsri to commemorate his death on 25
September 2012.

ทุกคนพร้อมใจกันร่วมเทิดพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 29 พฤศจิกายน 2555
29 November 2012, on the occasion of the National Father’s Day,
we were gathering to praise for his gratitude.

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมนักเรียนผู้มีความประพฤติดี ด้วยการคัดเลือกนักเรียนเข้า
รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีโรงเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้ทำ�
ดีตลอดไป 11 มกราคม 2556
One of school policies is to promote the good deed students. The
school selected students to receive commemorative certificate as
morale for them to remain this valuable character forever on the
Children’s Day, 11 January 2013

โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ คู่ความเป็นไทยใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ได้
มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับธงแดงตลอดปีการศึกษา ดังนี้ ชั้น ม.1 ห้อง 1
ชั้น ม.3 ห้อง 3 และชั้นม.4 ห้อง 421
“Clean Classroom, Clear Atmosphere, Close to Thai, Minded
Environment” Contest presented certificates to Matthayom 1/1,
Matthayom 3/3 and Matthayom 421, the classes were voted Red
Flag throughout the year.

บริษัท โตโยต้า ได้จัดกิจกรรม
การออกแบบศิลปะ ให้แก่
นักเรียนชั้น ป.5 และชั้น ม.1
เมื่อ 31 มกราคม 2556
Toyata Motor
Thailand Co., Ltd.
organized Art Design
Contest for students
of Prathom 5 and
Matthayom 1 on 31
January 2013.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการแข่งขันกีฬา
วันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2556
Khemasiri Memorial School
organized sports competition on the
occasion of the National Children’s
Day on 11 January 2013
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การส่งเสริมกิจกรรมภายนอกเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่จะ
ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางนับ
เป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้
Khemasiri in the Wide World
To promote external event will benefit the students to
directly experience as appearance in various activities.

ผู้บริหาร นักเรียน และคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา
และภาษาอังกฤษ วางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555
Administrators, students and the teachers from Health Education
and Physical Education, Art and English Language Learning
Substance Groups laid a wreath on the occasion of Chulalongkorn
Day, 23 October 2012.

ครูและนักเรียน ชั้น ม.6 ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ที่โรงพยาบาลศิริราช
24 กันยายน 2555
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ที่วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 พฤศจิกายน 2555

Teachers and students from Matthayom 6 laid a wreath of respect
upon the occasion of Mahidol Day on 24 September 2012 at
Siriraj Hospital.

Khemasiri Memorial School was hosting “Thod Kathin” Ceremony
at Tan-en Temple, Ayutthaya, on 25 November 2012.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประถม) นำ�นักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำ�ลอง 23 มกราคม 2556
การฝึกตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยการอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนชั้น ม.2 ที่กอง
บังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) จังหวัดเพชรบุรี 2-4 มกราคม 2556
Self-training to be with the others, Matthayom 2 attended a student camp at the Special Training Command (Fort Phraramhok),
Petchaburi during 2-4 January 2013

Sciences Learning Substance Group (Prathom) organized a field
study trip for Prathom 4 students to the Science Center for Education – Bangkok Planetarium on 23 January 2013.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ประถม)
นำ�นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12 ธันวาคม 2555
Sciences Learning Substance Group
(Prathom) organized a field study
trip for Prathom 5 students to the
National Science Museum on 12
December 2012.
ฉบับที่ 12 ประจำ�ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 15
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เพื่อพัฒนาศักยภาพยุวชนไทย โรงเรียนเขมะสิริฯ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารความดี “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง” ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ
18 กุมภาพันธ์ 2556
To improve potentialities of Thai youths, Khemasiri Memorial
School has chosen students to participate in Bank of Goodness
project - “One Million Good Deed Seedlings for the King” at Royal
Thai Air Force Academy, 18 February 2013

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จัดค่าย
อนุรักษ์พลังงานและปลูกป่าชาย
เลน ที่ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
จ.สมุทรปราการ
22 – 24 พฤศจิกายน 2555
Energy and Environmental Conservation Club in collaboration
with North Bangkok Power Plants, EGAT organized the energy
conservation and mangrove forest planting camp at Rim Khob
Fa Camp, Ancient City, Samutprakarn during 22-24 November
2012

การไปทัศนศึกษานอกสถานที่นับว่ามีความสำ�คัญ ช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์จริง และเป็นประโยชน์สำ�หรับ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (มัธยม) จึง
นำ�นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำ�คัญๆของ
จังหวัดนครนายก 25 มกราคม 2556
To have a field study trip is important. The
students will gain directly experiences and
those will benefits for them. Social Study
Learning Substance Group (Matthayom)
organized a sight-seeing trip in Nakhonnayok for Matthayom 5 students, on 25
January 2013.

นักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เอื้อเฟื้อ แบ่งปันให้กับโรงเรียน
ใกล้เคียง ด้วยการนำ�อาหาร
ไปเลี้ยง นำ�เครื่องเขียนไปมอบ
ให้โรงเรียนวัดราชผาติการาม
โรงเรียนวัดอาวุธ และโรงเรียนวัด
เทพากร 10 มกราคม 2556
Khemasiri’s students
learn how to share with
the other schools nearby
by hosting meal and
giving stationeries to Wat
Rajphatikaram School,
Wat Awut School and
Wat Tepakorn School, on
10 January 2013.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้เข้ารับโล่ โครงการ The Heart of Giving ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2555 ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์
20 กุมภาพันธ์ 2556
On 20 February 2013 at Town in Town Hotel, Khemasiri Memorial School received an honorable plaque for the 5th year from
Supanimit Foundation on “The Heart of Giving 2012” project.
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ท่ อ ง ไ ป ใ น ต่ า ง เ เ ด น
โครงการ World School International Forum 2012
จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “Environment : Housing and
Volunteerism” ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ ร่วมกับนักเรียน
จากต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งหมด 21 ประเทศ เป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ภาษา และ
วัฒนธรรม จัดโดย Lincoln Memorial University and
J. Frank White Academy Harrogate, Tennessee, USA
มีนักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 3 คน ครูผู้ดูแล
1 คน 22 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2555
World School International Forum 2012 program
organized a seminar on “Environment: Housing
and Volunteerism” during 22 October – 3 November 2012, hosted by Lincoln Memorial University
and J. Frank White Academy Harrogate, Tennessee, USA. The program had gave opportunity
to the students participated in the international
seminar together with students from the other
twenty one world school members. There are
three Matthayom 5 students and three staff teachers participated in this event.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีการประสานสัมพันธ์กับโรงเรียน
ในต่างประเทศด้วยการส่งครูและนักเรียนไปแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ สำ�หรับในปีการศึกษา 2555
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษา
อังกฤษ ดังนี้
• ประเทศอังกฤษ ณ เมืองฮิสบอร์น โดยมีนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 จำ�นวน
14 คน ร่วมกิจกรรม คุณครูผู้ดูแล 2 คน 6-21 ตุลาคม 2555
• ประเทศสิงคโปร์ โดยมีนักเรียน ชั้น ป.4-ม.2 จำ�นวน 30 คน ร่วม
กิจกรรม คุณครูผู้ดูแล 3 คน 7-13 ตุลาคม 2555
• ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักเรียน ชั้น ม.5 จำ�นวน 3 คน ร่วมกิจกรรม
คุณครูผู้ดูแล 2 คน 12-22 ตุลาคม 2555
Khemasiri Memorial School has been cooperating with other schools in foreign countries in order
to strengthen relationships and exchange culture.
In academic year 2012 Khemasiri participated in
English camp and cultural exchange program in
three countries:
• During 6-12 October 2012, at Eastbourne, England: 14 students of
Matthayom 1 - 3 and 2 staff teachers
• During 7-13 October 2012 in Singapore: 30 students of Prathom 4 –
Matthayom 4 and 3 staff teacher
• During 12-22 October in Japan: 3 Matthayom 5 students and 2 staff
teacher
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การไปแลกเปลี่ยนทำ�ให้ได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นมีเพื่อนสนิทที่
รู้จักกันเพียงไม่กี่เดือน แต่เข้าใจกันและ
กันเสมอ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
เลยค่ะ
นางสาวเปรมกมล รัตนมุสิก ชั้นม.630
ปี 2554-2555 ณ ประเทศเดนมาร์ก
Being an exchange student allowed me to gain new experiences
and have broader perspectives.
Despite the fact that I was there only for a short time, I still made
quite a few friends. We got along and understood one another very
well. It was such great experiences for me.

ข้าพเจ้าประทับใจ host family
และเพื่อนๆที่โรงเรียน พวก
เขาคอยช่วยเหลือฉันตอนที่
ฉันกำ�ลังลำ�บาก และก็ได้พบ
กับอาจารย์ที่ใจดี ท่านเข้าใจ
ว่า เราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
เลยคอยช่วยเหลือ คอยถามว่า
ทำ�ได้ไหม มีอะไรให้ช่วยหรือ
เปล่า มันทำ�ให้ดิฉันประทับใจ
มากในความมีนํ้าใจของท่าน
สิ่งที่ได้รับจากการไปโครงการ
แลกเปลี่ยนครั้งนี้ ทำ�ให้มีมุมมอง ความคิดที่แตกต่างของวัฒนธรรมของผู้คนอีก
ซีกโลกหนึ่ง ทำ�ให้ข้าพเจ้ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นกำ�ไรชีวิตที่คุ้มค่าที่สุด
ข้าพเจ้าตระหนักแล้วว่าการที่ประเทศหนึ่งจะเจริญได้นั้นไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี แต่ที่สำ�คัญกว่านั้นคือ จิตสำ�นึกในความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ที่ทุกๆ
คนควรมี
นางสาวสิริกร เวชแพทย์ ชั้น ม.530
ปี 2554-2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา

I am impressed with my host family and friends at school. They
were very supportive when I had a hard time there. I was lucky
as well to have kind teachers. They understood I was an exchange
student, so they were very helpful. They would ask if I had any
problems with the assignments or if I needed their help. I’m really
touched by their kindness.
I gained a great deal from participating in the exchange program.
It opened up my worldview. I became more mature. It was such
an invaluable life benefit for me. I realize people from different
cultures think differently and accept that. I also realize that a
developed country doesn’t mean a mere technological advancement,
but rather a people’s conscience for righteousness and honesty.
Sirikon Wetchaphaet, M. 530
USA, 2011-2012

Miss Premkamon Rattanamusik, M630
Denmark 2011-2012

หนึ่งปีกับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนสอนให้ข้าพเจ้า
เป็นคนอดทนและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ได้
ตระหนักถึงความรักของครอบครัวที่อยู่เคียงข้าง
ข้าพเจ้าตลอดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตาม และที่
สำ�คัญที่สุดการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้เปิดโลกทัศน์ของข้าพเจ้าให้กว้างไกลขึ้น ได้พบกับมิตรภาพ
ใหม่ๆและได้รับความทรงจำ�ดีๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์
ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
นางสาวเพชรนันทิกา หน่อแก้ว ชั้น ม.630
สิงหาคม 2011 – มิถุนายน 2012 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
One year as an exchange student in
the United States taught me to become
patient and more mature. It also helped me to realize my family’s immense love for me as they always supported me through my
ups and downs. Most importantly, the experience broadened my
worldview while bringing me new forms of friendship. Such good
memories are truly precious.
Miss Phetnanthika Nokaew, M. 630
August 2011 – June 2012, USA
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เ ลี ย บ รั้ ว ป ร ะ จํ า

วิถีประจำ�

นักเรียนประจำ�ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีความเป็นอยู่เหมือนโรงเรียนประจำ�
ทั่วไป มีคนซักผ้ารีดผ้าให้ เตรียมอาหารให้ นอนรวมกัน ทำ�กิจกรรมร่วมกัน วันใดที่
อนุญาตให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านได้ พวกที่ไม่กลับก็จะมีกิจกรรมทำ� เช่น ทำ�ขนม ไป
ทัศนศึกษาตามที่ต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว ก็จะมีกิจกรรมสำ�คัญตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของเขมะสิริฯ เช่น ประเพณีลอยกระทง งานราตรีเขมรัฐ
Life of the boarding students
Living life of Khemasiri boarders are alike the others in common boarding
schools. They are staying and having activities together, but they do not have
to cook and make laundry. For those who not return home during the weekend besides to cook desserts or to have field trip, they will participate in the
school’s important traditional events such as “Loy Krathong” and “Khemmarat
Night”.

ฝ่ายประจำ�ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เริ่มมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนฝ่ายประจำ�
และจัดงานราตรีเขมรัฐขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ประธานในงานคือ อาจารย์เผ่าเกษม
คงจำ�เนียร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการ ทั้งนี้เพื่อสมานสามัคคีกันระหว่างน้อง-พี่ชาว
ประจำ� และเป็นการเลี้ยงอำ�ลาของนักเรียน ชั้น ม.3 และชั้น ม.6
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2555
On 24 November 2012, Boarding Department, Khemasiri
Memorial School had an election for the president of the boarding
students and organized “the 3rd Khemmarat Night” for spirit and
being unity of the boarders, and to bid farewell to the ones from
Matthayom 3 and 6. Ajarn Paokasem Kongchamnian, Assistant
Manager for Service Affairs presided over at the event.

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย นักเรียนประจำ�ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้จัด
งานลอยกระทงขึ้นบริเวณสระว่ายนํ้าของโรงเรียน โดยท่านเจ้าของโรงเรียนเป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน และลอยกระทง ต่อจากนั้นครู นักเรียนประจำ�จะลอยกระทงตาม แล้วจึง
เริ่มการแสดง ประกวดนางนพมาศ 28 พฤศจิกายน 2555

ครูประจำ�พยายามสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวให้
นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มารับกลับบ้าน เมื่อไป
เที่ยวแล้วจะได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน
ทำ�ให้คลายความคิดถึงบ้านได้ ในภาคเรียนนี้ได้
นำ�นักเรียนไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ ตลาดนํ้ารังสิต 16 ธันวาคม
2555 และมิวเซียมสยาม ตลาดนํ้าตลิ่งชัน
17 กุมภาพันธ์ 2556
Boarding teachers has searched for
sight-seeing place for the boarders who not return home during the
weekend. The sight-seeing is not only
for knowledge but also for pleasure
then the student will not feel missing home. In this semester, they
went to Golden Jubilee National Geological Museum and Rangsit
Floating Market on 16 December 2012, and Museum Siam and
Talingchan Floating Market on 17 February 2013.

To inherit Thai tradition and culture Khemasiri’s boarders together
organized “Loy Krathong” at the school’s swimming pool on 28
November 2012. The school’s licensee presided over, gave opening speech and floated “krathong” – an illuminated leaf bowl,
following with kratongs of teachers and boarders, continued with
performance and “Nang Noppamas” beauty contest.
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ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง แ ห่ ง ค ว า ม ท ร ง จ ํา
ความ(ทรง)จำ� เรื่องราวที่จำ�ไว้จะมีทั้งดี ไม่ดี ถ้าเป็นเรื่องดีก็ทำ�ให้มีความสุข ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีมันก็จะบั่นทอนความรู้สึก แต่บาง
ครั้งเรื่องไม่ดีอาจเป็นแรงผลักดันให้เราประสบกับความสำ�เร็จได้เรียกว่า ทำ�วิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความทรงจำ�
ที่ดีหรือไม่ดี จึงควรใช้สติรู้เท่าทันก็จะทำ�ให้เรามองย้อนกลับไปและมีความสุขได้จากความทรงจำ�เหมือนกัน
Once in Memories
There are pleasant and unpleasant memories. Pleasant
moment brings us happiness, while unpleasant moment
causes us mind depression. Sometimes those negative
events may motivate and force us to success, like we
say “to turn the crisis to the great chance”. No matter pleasant or unpleasant memory, be conscious and
once we look back, we can be happy with it.

ป.6/1

ป.6/2

ป.6/3

ป.6/4

ป.6/5
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ม.610

ม.621

ม.622

ม.630

ม.622
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ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
7 พฤษภาคม
บุคลากรครูเริ่มปฏิบัติงาน
8-10 พฤษภาคม
มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
13 พฤษภาคม
หยุดวันพืชมงคล
15 พฤษภาคม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำ� และนักเรียนประจำ�เข้าเรือนนอน
16 พฤษภาคม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
18 พฤษภาคม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับมัธยม (เก่า)
21 พฤษภาคม
วันทอร์ศรี
24 พฤษภาคม
หยุดวันวิสาขบูชา
1 มิถุนายน
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนระดับประถม (เก่า)
13 มิถุนายน
วันไหว้ครู
18 กรกฎาคม
-30 สิงหาคม
จำ�หน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557
18 กรกฎาคม
พิธีแห่เทียนพรรษา
22-23 กรกฎาคม
หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
24-29 กรกฎาคม
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับประถม
24-31 กรกฎาคม
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับมัธยม
12 สิงหาคม
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
24 กันยายน
วางพวงมาลาและทำ�บุญวันมหิดล วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร
24-27 กันยายน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับประถม
24 กันยายน
-1 ตุลาคม
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับมัธยม
10 ตุลาคม
ประกาศผลสอบระดับประถม
11 ตุลาคม
พิธีรำ�ลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
และประกาศผลสอบระดับมัธยม
23 ตุลาคม
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
12-27 ตุลาคม
ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
First-semester Academic Calendar (1/2013)
May 7
First day of work for teachers and staff
May 8-10
Registration for all new students
May 13
School closed for Royal Ploughing Day
May 15
Orientation of boarders’ parents and
boarders to dormitory
May 16
First-semester classes begin
May 18
Registration of old Matthayom students and Orientation
of their parents
May 21
Torsri Day
May 24
School closed for Visakhabucha Day
June 1
Registration of all elementary students and Orientation
of their parents
June 13
Wai Khru Ceremony
July 18-August 30 Sales of application forms for 2014 Academic Year for
new student: Prathom 1 and Matthayom 1
July 18
Candle Procession Ceremony
July 22-23
School closed for Asarnha Bucha Day and
Buddhist Lent Day
July 24-29
Midterm examinations 1 Semester/2013 for
all elementary students
July 24-31
Midterm examinations 1 Semester/2013 for
all secondary students
August 12
School closed on Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday
September 24
Merit-making Ceremony in observance of Mahidol Day
and Boonsrikasem and Sooksrisamorn Day
September 24-27 Final examinations 1 Semester/2013 for
all elementary students
September 24
-October 1
Final examinations 1 Semester/2013 for
all secondary students
October 10
Examination result announcement for
elementary students
October 11
HSH Princess Sooksrisamorn Commemoration Day and
examination result Announcement for secondary students
October 23
King Chulalongkorn Day: Wreath Laying Ceremony
at the King Rama V Equestrian Monument.
October 12-27
School break

ตลอดเวลาที่พวกเราได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์แม้ว่าจะมี
ระยะเวลาในการศึกษาไม่เท่ากันแต่สิ่งที่พวกเราได้รับเหมือนกันจากโรงเรียน
ก็คือความอบอุ่นซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรามีคุณครูที่คอย
ดูแล อบรมสั่งสอนทั้งในเรื่องของการเรียนและกิริยามารยาทเพื่อให้พวกเรา
ออกไปเป็นคนดีของสังคมและอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้รับจากโรงเรียนก็คือ
มิตรภาพที่ดีจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อน รุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็ตามที่คอย
เติมเต็มสิ่งต่างๆให้กัน คอยดูแลห่วงใยและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตลอดมา สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ที่ทำ�ให้พวก
เราได้มีความทรงจำ�ดีๆร่วมกัน ขอบคุณคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนมา และ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำ�หรับมิตรภาพดีๆที่มีให้กันเสมอมา

ชั้น ม.621
Throughout the years studying at Khemasiri…even
though the period of studying is unequal, we all do receive
warmth and feel like we are in a second home. Our teachers
have been taking good care of us with love, teaching us knowledge and directing us good manners for us to be good persons
of society. In addition we have received good friendships from
our friends, upper and underclassman which together fill up
and give good hands to us. Lastly we would like to express our
heartfelt thanks to Khemasiri Memorial School where we are
gathering together and have good time sharing. We would like
to thank our teachers who put their hard efforts into us and
we thank all our friends for their good friendship given to us
always.
Matthayom 621
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ต่ า ง มุ ม ม อ ง

ความทรงจำ�ในวันวาร
Yesterdays in Memories

นักเรียน ม.6 กับความประทับใจในรั้วโรงเรียนเขมะสิริฯ

การเป็นนักเรียนปีสุดท้าย ตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ จะ 6 ปี 9 ปี หรือ 12 ปี ย่อมต้องทำ�กิจกรรมร่วมกัน และต้อง
พบกับเรื่องดีเรื่องร้าย แต่ทุกสิ่งคือประสบการณ์อันมีค่าคือ กำ�ไรของชีวิต คือความภาคภูมิใจของตนเอง อย่าปล่อยให้เวลา
ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำ�อะไรเลย ลองอ่านความประทับใจของเพื่อนๆ ดู แล้วจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน
Matthayom 6 and their impressions in the boundary of Khemasiri

Being a last year student no matter for 6 years, 9 years or 12 years spending time with friends, together
having good time, together facing bad time, together sharing moments but all these are valuable experiences, benefits of life and great pride. Do not let time pass without doing anything. Read following impressions of our friends, we will know how it worth.

“ความทรงจำ�ที่มีคุณค่า“
สวัสดีน้องๆชาวเขมะสิริอนุสสรณ์ทุกคน พวกพี่ห้องแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ขอฝากน้องๆทุกคนให้ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อ
ฟังคำ�สั่งสอนของคุณครูทุกๆท่าน เพราะระยะเวลา 12 ปี เหมือนจะเป็น
เวลาที่นาน แต่จริงๆแล้วไม่นานเลย ตลอดระยะเวลา 12 ปีมีความทรงจำ�
ดีๆหลายๆอย่าง ทั้งสุขและทุกข์ และมีประสบการณ์ต่างๆมากมายภายใน
โรงเรียนนี้ เมื่อน้องๆจบจากโรงเรียนนี้ไป น้องๆจะรู้ว่าภายในโรงเรียนนี้ มี
ความอบอุ่นมาก อยู่แบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน พวกพี่อยากให้น้องๆได้มีส่วนร่วม เพราะเมื่อถึงเวลาที่น้องๆ
ต้องไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆจะได้มีความทรงจำ�ให้ระลึกถึง
เมื่อครั้งวัยเยาว์ เช่น กิจกรรมกีฬาสี ที่ทำ�ให้ทุกคนมีความสามัคคีกัน ความ
อดทน และมีความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิ่งเล่นกันบนสนามของโรงเรียน รับประทานอาหารกลางวันด้วย
กัน พูดคุยอย่างสนุกสนานกัน พวกพี่อยากให้น้องๆเก็บภาพความทรงจำ�ที่ดีๆเหล่านี้เอาไว้ ซึ่งการใช้ชีวิตอย่าง
นี้น้องจะไม่มีอีกในรั้วของมหาวิทยาลัย สิ่งที่พวกพี่ฝากถึงน้องๆมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำ�ลังจะขึ้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พวกพี่อยากให้น้องๆเลือกสายการเรียนที่ตนเองชอบ เพื่อจะได้เรียนอย่างมีความสุขและตรงกับ
อาชีพในฝันของตนเอง แต่ต้องมีความพยายาม เพราะความสำ�เร็จไม่ได้ง่าย มันขึ้นอยู่กับความพยายามของ
ตนเองสิ่งเดียวเท่านั้น พวกพี่ขอเป็นกำ�ลังใจให้น้องๆที่มีความฝันทุกคนคะ
สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณ คุณครูทุกๆท่านที่คอยพรํ่าสอนมาตลอด 12 ปี คอยหล่อหลอมสร้างเสริม
ความดีทุกๆอย่างให้แก่พวกเราจนเติบโตเป็นคนดีของสังคม ขอบคุณคะ

ชั้น ม.610
“Valuable Memory”
Sawassdee all Khemasiri sisters, we all from science-mathematic program would like
everyone to obey the teachers, focus and pay attention on the lessons. 12 years seem to
be very long time but that is not true. Throughout 12 years there are both joy and sorrow
with lots of experience to remember in this school. When you graduated you will know
that we are your warm family.
We would like you all to join school activities, be a part of them. For example
Sports Day which makes us being unity, having patience and being engrossed to our goal;
spending time together or having lunch together, these all are valuable and memorable
moments. Once you have to continue your higher study, they will be memories of your
good old days. You will never have such great times in university life.

12 ปี ณ ที่แห่งนี้ ที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความ
อบอุ่น ไม่เคยมีครั้งไหนที่หนูเดินเข้ามาในที่แห่งนี้แล้วไม่มีความ
สุข หนูได้รับความสุขตั้งแต่รอยยิ้มของคุณครูหน้าโรงเรียน ของ
พี่พนักงาน จนกระทั่งถึงห้องเรียน หนูว่ารอยยิ้มในเขมะสิริฯนี่
แหละค่ะ ที่หล่อหลอม ความรัก ความอบอุ่น ให้แก่หนูมาถึง 12
ปี ที่ที่เป็นทั้งบ้านและเป็นทั้งหมดของชีวิตหนู หนูภูมิใจทุกครั้ง
ที่จะบอกใครต่อใครว่า หนูเป็นศิษย์ที่นี้ สุดท้ายไม่ว่าชีวิตของ
หนูจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงไร แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่มีวันลบ
เลือนจากใจหนูไปก็คือภาพวันวารของความรัก ความอบอุ่น ณ
ที่แห่งนี้ ที่ที่เรียกว่า “เขมะสิริอนุสสรณ์”

ชั้น ม.630

Lastly we would like to express our gratitude to our teachers for teaching us for 12
years and preaching us to be good members of society. Kobkhun Ka.

12 years in this school where is full with love
and warmth, in every step I take, with welcome
smile of our teacher and the staff along the way to
classroom there is not even once that I feel unhappy.
I think that “Smile” in Khemasiri has preaching me
love and warmth for 12 years. Here is my home and
my life. I am very proud to tell everyone that I am
“Khemasiri”. Even though how much my life will
change, one thing remains unchanged for ever, that
is my memory of love and warmth here, the place
named “Khemasiri Anusorn”.

Matthayom 610

Matthayom 630

To all sisters in secondary school who are about to continue your high-school study,
we would like you to decide on major in which you like and suit for career of your dream.
You will be enjoy and happy with it. Do realize that you must be patient as nothing comes
easy. We, at Matthayom 610 will always cheer on you.
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