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ในปีการศึกษา 2556 ที่ประชุมฝ่ายวิชาการมีมติให้จัดนิทรรศการทาง
วิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ถ้าจะไม่พูดถึงก็คงจะตกยุค เมื่อประเทศไทย
จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ รัฐบาลจะต้องพัฒนาคนให้
มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมการศึกษา สาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมของแรงงานในสาขาต่างๆนั้น เราจะต้องสร้างวินัย ต้อง
เคารพกฎหมาย และกฏเกณฑ์ของสังคม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ไม่คดโกง ประการสำ�คัญต้องมีศีลธรรมคุณธรรมอันดี แล้วประชากร
ของเรามีคุณภาพ มีศักยภาพ พร้อมที่จะแข่งขันแล้วหรือยัง

Editor’s Note
In the academic year 2013,
the school’s Academic Committee decided to hold an exhibition about ASEAN countries. The topic is one of the
talks of the town these days,
so it is not quite right for our
school to skip the topic. Thailand is becoming a member
ASEAN in 2015. The government needs to prepare
Thai people to be ready for
the changes. Education and
knowledge for different jobs
need to be promoted for broader and more competitive job markets. In the meantime, every one of us must adhere strictly to the
law and other social orders and always be hard-working, patient
and honest. Moreover, we need to stay righteous and stick to the
morality in whatever we do. With all these qualities, Thailand
will be ready to be an efficient and successful member of the
ASEAN community. Are you ready for this tough competition?
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จากใจผู้บริหาร
สวัสดีครับ ท่านผู้ปกครอง, คณะครู, บุคลากร, พนักงาน และนักเรียนที่รักทุกคน
วารสารเขมะสิริฯสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทำ�ให้
ระลึกถึงว่า วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน เวลาและวารีไม่เคยรอใคร
นักเรียนทั้งหลายกำ�ลังเตรียมตัว สอบปลายปีอย่างขะมักเขม้น และกระตือรือร้น
ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กำ�ลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษา ท่ามกลางกำ�ลังใจ และความหวังจากผู้ปกครอง และคณะครูที่คอย
เอาใจช่วยอย่างเต็มที่
ทุกคนย่อมต้องการความสำ�เร็จในชีวิตการศึกษาเล่าเรียนให้สูงๆ ยิ่งขึ้นไป ก็เพื่อ
ใช้เป็นฐาน เป็นบันไดให้เดินไปในเส้นทางแห่งความสำ�เร็จ และความสำ�เร็จก็จะ
ส่งผลไปยังการมีฐานะที่ดีขึ้น ร่ำ�รวย มีเกียรติ ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ความสำ�เร็จ
ในชีวิตไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในธนาคาร แต่จะวัดกันที่ระดับความดี และระดับ
ความสุขต่างหาก จะมีประโยชน์อะไรเล่าที่มีเงินล้นฟ้าแต่ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่าง
ไม่มีความสุข เราคาดหวังอะไร และยอมรับได้ว่านี่คือการได้ประสบความสำ�เร็จ
ในชีวิตแล้ว อะไร? คือ ความสำ�เร็จในชีวิตกันแน่ การเป็นแม่บ้านเป็นแม่ศรีเรือน
ที่ดี ดูแลครอบครัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทำ�หน้าที่ภรรยา หน้าที่แม่ เฝ้าอบรม
สั่งสอนลูกๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้
เกิดขึ้นได้ อย่างนี้จะเรียกว่าประสบความสำ�เร็จในชีวิตได้หรือไม่? เราไม่สามารถ
มีทรัพย์สิน เงินทอง ร่ำ�รวยได้ทุกคน แต่เราสร้างความสามารถที่จะเกิดความสุขได้ทุกคน
ฉะนั้น ร่ำ�รวยหรือไม่ ไม่สำ�คัญ แต่มีความสุขหรือไม่ สำ�คัญกว่า ขอความสันติสุขสวัสดีและความสมหวังจง
มีแก่ทุกๆ ท่าน พบกันใหม่ในปีการศึกษาหน้า สวัสดี
ด้วยความปรารถนาดี
นายเผ่าเกษม คงจำ�เนียร
(ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน)
Sawasdee parents, teachers, staff and my dearest students
This is the last Khemasiri Journal for this 2013 Academic year. It reminds me of the time that has
passed by so quickly. As the clock keeps on ticking, the students keeps concentrating on the final
exams enthusiastically. Seniors will step forward to undergraduate schools with all our blessing,
cheering and support.
We all want to be successful in life! We believe that to acquire higher education is the path to
achievement, and by accomplishing that, it will propel us tothe stage of bliss in the end. Prosperities are not determined by the numbers in the bank book. Instead, they are determined by how well
you obtain the virtuous life and happiness.
Wealth will be in vain if suffering strikes you each day. The ultimate success are ours when we are
able to proclaim and extol that we have reached that goal. Housewives perform their duties with
perfection, sacrificing and devoting to thier family, providing good food, warm heart, and home
comfort. Are these called successful in life? We cannot all be millionaires, but we can create the
ability to escalate happiness.
We erroneously think that being a millionaire is relevant to happiness. What we should look for is
to exhilarate in blissful life. May Triple Gems be with you always. Auspices, felicitation and peace
to all. See you in the next academic year.
Sincerely,
Mr. Paokasem Kongchamnian
(Assistant School Director)
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เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ
1

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริฯ เข้าร่วมงานวันเด็กกับนักเรียน
ชั้น ป.1-ป.6 เมื่อ 10 มกราคม 2556

On 10 January 2013, Khemasiri Memorial School Association, along with Khemasiri Memorial
School Parent Network, participated in the activities held for Prathom 1-Prathom 6 students on Children’s Day.
2

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โดยสถาบันจอห์น
โรเบิร์ต พาวเวอร์ ณ หอประชุมศุขศรีสมร—13 กุมภาพันธ์ 2557

On 13 February 2013, Khemasiri Memorial School Association organized the Personality Development in Teenagers by John Robert Power program for Matthayom 6 students at Sooksrisamorn Hall.
3

สมาคมศิษย์เขมะสิริฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง “เขมะสิริฯ โบว์ลิ่ง สานรัก ปันนํ้าใจ 2556” ณ SF STRIKE BOWL
ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี—22 กันยายน 2556

Khemasiri Memorial School Association held the 2013 Khemasiri Bowing for Love and Compassion
for Others Competition at SF Strike Bowl on Floor 7 of The Mall Ngamwongwan Department Store,
Nonthaburi on 22 September 2013.
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ประเมินคุณภาพการศึกษา
Education Quality Assessment

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) จำ�นวน 5 ท่าน มาตรวจประเมินโรงเรียน
— 14, 15, 17 มกราคม 2557
On 14, 15 and 17 January 2014, the school was visited by five committees from
the Office of National Education Standards and Quality Assessment (Public
Organization).
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เขมะสิริฯ นิทรรศ’๕๖
ครั้งที่ ๒๕
รายงานพิเศษ

ถ้

“SAWASDEE ASEAN”

าจะไม่พูดถึง ASEAN เลยก็ดูจะแปลกประหลาดไป
เพราะใครๆก็ ASEAN ขึ้นสมองกันทั้งนั้น เรามาทำ�ความ
รู้จักกับ ASEAN กันดีกว่า

ASEAN หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of SouthEast Asian Nations) เป็นองค์การทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะมีการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและเพิ่มอำ�นาจการต่อรองทางด้านการเมืองความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม วัฒนธรรม
การเตรียมตัวเข้าสู่ ASEAN ประเทศสมาชิกต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งสามด้านที่กล่าวมาแล้ว เพื่อรองรับการพัฒนาและสร้าง
ประชาคมให้เข้มแข็งมีศักยภาพ ซึ่งจะต้องพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม
การเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพของประชากร เช่น การส่งเสริม
สิทธิเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส แนวคิดประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ของประชากร สิทธิมนุษยชน ปรับปรุงระบบกฎหมาย พัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน สร้าง
แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการ
ศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรู้ทางด้านภาษาที่ดี โดย
เฉพาะภาษาอังกฤษ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดรัฐบาลเตรียมพร้อมในการพัฒนาประชากร
ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด
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The 25th
Khemasiri Academic Exhibition:

SAWASDEE ASEAN

A

t the time like today when ASEAN seems to be a hot
topic that dominates virtually all academic spheres, it
would be odd if the concept were to be ignored. Let’s
get to know what ASEAN actually is.

ASEAN, an acronym for Association of Southeast Asian Nations,
is a geopolitical and economic organization of ten countries in
Southeast Asia, which will come together as one community in
the year 2015. The ten countries include the Nation of Brunei,
the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao
People’s Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam, and the Republic of
the Union of Myanmar. These Southeast Asian nations will join
forces with an aim to strengthen and increase their negotiation
power with respect to politics and security, economic growth,
and socio-cultural development.
All member countries must gear themselves up politically, economically and socio-culturally so as to build one strong efficient
ASEAN community. To achieve this, apart from its social, environmental, political and economic development, each country
needs to improve the quality of its people as well. This can be
done by promoting rights of the children, the women and the
underprivileged; cultivating democracy; encouraging participation of the citizens; insisting on human rights; bettering the legal
system; improving basic infrastructure pertinent to future expansion of trade and investment; and generating labors equipped
with knowledge, competency, discipline, passion to learn new
technologies, and good language skills especially English.
With the aforementioned information, we are now left with the
question: How well does the government prepare the Thai people for the Association of Southeast Asian Nations?
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เรื่องเด่นวิชาการ

1

2

3
4

นางสาวณัฐณิชาช์ ตัณฑะจรูญโรจน์ ชั้น ม.6 ร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัฒน์ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทร้องเพลงจีน
— 29 พฤศจิกายน 2556

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองกี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวด
ร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้นประถม 4-6 ในงาน “พิพิธทัศนา ๕
ทศวรรษศรีวิกรม์” —14 พฤศจิกายน 2556

นางสาวอังค์วรา กุลวรรณวิจิตร และนางสาวเมญาณี สันธากร ชั้น
ม.6 ร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัฒน์ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนภาษาและ
ภูมิปัญญาตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
ทักษะภาษาจีน ตามลำ�ดับ—29 พฤศจิกายน 2556

เด็กหญิงพรรษกร พฤติสืบ ร่วมโครงการประกวดแต่งนิทาน
คณิตศาสตร์ประจำ�ปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นโล่และ
ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล รวมทั้งเรียนฟรีที่ Mathnasium
เป็นเวลา 3 เดือน —3 ธันวาคม 2556

1

On 29 November 2013, Miss Natnicha Tanthacharunrot, a
Matthayom 6 student, participated in the 1st Chinaphiwat Chinese Language Contest, and won the singing competition.
2

On 29 November 2013, Miss Angwara Kunlawanwijit and
Miss Meyanee Santhakon, Matthayom 6 students, participates
in the 1st Chinaphiwat Chinese Language Contest at Oriental
Knowledge
and Language School (OKLS). The students
were the winner and the 1st runner-up, respectively, of the Chinese
language skills competition.

3

On 14 November 2013, Miss Natthakritta Thongki won the
pop singing competition in the Prathom 4-6 category in the 5th
Phiphit Thatsana: Srivikorn’s Golden Jubilee Exhibition.
4

On 3 December 2013, Miss Phatsakon Phuetsuep won the
math story-telling competition. The student was awarded a commemorative plague, a certificate, reward money and a free course
at Mathnasium for 3 months.
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โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่ว
ประเทศ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เด็กหญิงดมิสา แจ่มนภา ทำ�คะแนน PREGIFTED & EP’56 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางพลัด
ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 2
ของเขตบางพลัด
1.

เด็กหญิงจิณณากานด์ กิตติสหนิยม ทำ�คะแนน
PRE-GIFTED & EP’56 ในวิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ และในประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น
ป.6 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางพลัด
2.

3. เด็กหญิงวามฟ้า คำ�ดวง ทำ�คะแนน PRE-GIFTED

& EP’56 ในประเภทคะแนนรวม
อันดับที่ 3 ของเขตบางพลัด

ระดับชั้น ป.6 ได้

4. เด็กหญิงณัชชา โชติชื่น ทำ�คะแนน PRE-ม.ต้น สาย

เตรียมอุดม-มหิดล ประเภทคะแนนรวมทุกวิชาได้
อันดับที่ 1 ของเขตบางพลัด
เด็กหญิงอภิสรา หิรัญบัฏ ทำ�คะแนน PRE-ม.ต้น
สายวัดความรู้ชั้น ม.2 ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา
ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางพลัด
5.

นางสาววิภวานี โรจนวรฤทธิ์ ทำ�คะแนน PREADMISSIONS สายศิลป์ วิชาภาษาไทย (O-NET)
ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
6.

นางสาวกัญชริกา สุวรรณภูมิ ทำ�คะแนน PREADMISSIONS สายศิลป์ ประเภทคะแนนรวมทุก
วิชา ได้อันดับที่ 1 เขตบางพลัด
7.

The academic proficiency test program
by Bundit Naenaew Club, in association with the admissions test centers
throughout the country, granted certificates to Khemasiri Memorial School’s
students as follows:
1. Miss Damisa Chaemnapha earned the highest
score in science and mathematics for Prathom 4
as well as the Prathom 4 second-highest overall
score in the Pre-Gifted & EP’56 test of Bangphlat
District.
2. Miss Chinnakan Kittisahaniyom earned the
highest score in science and mathematics for
Prathom 6 and the Prathom 6 highest overall
score in the Pre-Gifted & EP’56 test of Bangphlat
District.
3. Miss Wamfa Khamduang earned the Prathom
6 third-highest overall score in the Pre-Gifted &
EP’56 test of Bangphlat District.
4. Miss Natcha Chotchuen earned the highest
overall score in Pre-test for junior high school
students (Triam Udom Suksa – Mahidol) of
Bangphlat District.
5. Miss Aphisara Hiranyabat earned the highest
overall score in Pre-test for junior high school
students (academic proficiency for Matthoyom
2 students) of Bangphlat District.
6. Miss Wiphawanee Rotchanaworarit earned
the national highest score in Thai language
subject (O-NET) in Pre-Admissions test for language-program students.
7. Miss Kancharika Suwannaphum earned the
highest overall score in Pre-Admissions test for
language-program students of Bangphlat District.
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ท่องไปในเขมะสิริฯ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ทำ�พิธีถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมีพิธีเทิดพระคุณพ่อ — 4 ธันวาคม 2556
1

1

On the occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s birthday
anniversary, the school arranged the ceremony to offer the blessings to the
King and held an activity to show appreciation toward the devotion of
the fathers on 4 December 2013.

เพื่อส่งเสริมคุณภาพจริยธรรม นักเรียน ชั้น ป.1ชั้น ม.1 และชั้น ม.5 เข้าค่าย
คุณธรรม ที่หอประชุมศุขศรีสมร — 5 พฤษภาคม 2556, 17 ธันวาคม 2556
และ 31 มกราคม 2557 ตามลำ�ดับ
2

To foster the importance of morality in children, the students from
Prathom 1, Matthayom 1 and Matthayom 5 participated in the school’s
Moral Camp at Sooksrisamorn Hall on 5 May 2013, 17 December
2013 and 31 January 2014, respectively.

2

3

ธรรมเนียมไทยไปต้องลามาต้องไหว้ ชั้น ม.3 ม.6 จึงทำ�พิธีลาครู เมื่อจบการ
ศึกษาตามเวลาเพื่อไปศึกษาต่อยังสถาบันอื่น —13 กุมภาพันธ์ 2557

On 13 February 2014, Matthayom 3 and Matthayom 6 students
participated in the last orientation ceremony to mark their graduation
and to show gratitude toward their teachers before pursuing the study in
the higher level.
4

กีฬาทำ�คนให้เป็นคนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กีฬาสีจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกฝน
นักเรียนให้มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา —6 ธันวาคม 2556

Since sportsmanship is a favorable quality every student should have,
Sports Day was held on 6 December 2013 to foster such a quality in the
students.

3

4
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1

2

ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมแสดง
มุทิตาจิตแด่ผู้บริหารในนามผู้แทนครู เนื่องใน
วันครูแห่งชาติ —15 มกราคม 2557
1

On 15 January 2014, the president and the
members of the Student Council showed their
gratitude to the school’s administrator as the
representative of the school’s teachers on the occasion of the National Teachers’ Day.

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้มีความ
ประพฤติดีของแต่ละชั้นเรียน เข้ารับเกียรติบัตร
จากฝ่ายปกครอง —11 กุมภาพันธ์ 2557
2

On 11 February 2014, the students who were
chosen as the remarkably well-behaved students
from every class were granted certificates from
the school’s Disciplinary Division.

เนื่องในวันเด็กแห่งชาตินักเรียนแต่ละชั้นเข้ารับ
เกียรติบัตร “เด็กดีศรีโรงเรียน”
—10 มกราคม 2557
3

3

ทีมสุขภาพภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (คลินิกวัยรุ่น) มาให้คำ�ปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา
เป็นการช่วยเหลือนักเรียน และผู้ปกครอง ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของ
เดือน เวลา 9.00-12.00 น. ที่อาคารทอร์ศรี
ผ.ศ. พญ. บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อ.พญ.สุภิญญา อินอิว อาจารย์ประจำ�วิชากุมารเวชศาสตร์
อ.พญ.กรมิกา วินิจกุล อาจารย์ประจำ�วิชากุมารเวชศาสตร์
อ.พญ.พนิดา กาญจนอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำ�วิชากุมารเวชศาสตร์
นายเจษฎา สุวรรณวารี นักสุขศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ ชูวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์

On 10 January 2014, the chosen students from
each class were presented with Khemasiri Exemplary Student certificates on the occasion of the
National Children’s Day.

A healthcare team from the
Department of Pediatrics,
Faculty of Medicine Siriraj
Hospital (Teenage Clinic)
has visited the school and
provided an opportunity for
the students and the parents
to consult about health problems on every third Monday
of the month from 9.00 to
12.00 at Thorsri Building.
The team members consist
of

Asst. Prof. Boonying
Manaboriboon, M.D. Head
of the Department of Pediatrics
Supinya In-Iew, M.D. Lecturer of the Department of
Pediatrics
Kornmika Winijkul, M.D.
Lecturer of the Department
of Pediatrics
Panida Kanchana-uppatham, M.D. Lecturer of
the Department of Pediatrics
Mr. Chetsada Suwanwaree
Health educator
Miss Thidarat Chuwong
Social worker
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1

1

วันพระและวันสำ�คัญทางศาสนา โรงเรียนมีกิจกรรมฟังเทศนาธรรม
ทำ�บุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเสมอๆ —13 กุมภาพันธ์ 2557

On 13 February 2014, the school held a food offering ceremony
and provided a preaching session for the school members as regularly practicing on Buddhist holy days and holidays.
2

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดขึ้น —10 มกราคม 2557

On 10 January 2014, Prathom 1-6 students joined the school’s
activities on the occasion of the National Children’s Day.
3
2

ผู้แทนห้องเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นห้องเรียนสะอาดตลอดทั้งปีการ
ศึกษา เข้ารับเกียรติบัตร จากผู้บริหาร —12 กุมภาพันธ์ 2557

On 12 February 2013, the school’s administrator awarded certificates to the representatives of the students from the classes that were
chosen as the cleanest classrooms of the year.

3
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2

1

3

ท่องไปในต่างถิ่น
1

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
—9 มกราคม 2557

On 9 January 2014, Prathom 4 students went on a trip to
the National Museum Bangkok.
2

นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาวัดสำ�คัญต่างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร —20 พฤศจิกายน 2556

On 20 November 2013, Prathom 6 students visited famous
temples in Bangkok.
4

3

On 29 – 31 January 2014, Matthayom 2 Red Cross Youth
joined the camp at Rama VI Special Training Division
located at Cha-am District, Petchaburi.
4

5

ยุวกาชาดชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม ที่กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่าย
พระรามหก อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี —29-31 มกราคม 2557

นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน
—29 มกราคม 2557

Matthayom 5 students took a study trip to Taling Chan
Provincial Court on 29 January 2014.

นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ (อพวช) อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
—27 พฤศจิกายน 2556
5

On 27 November 2013, Matthayom 2 students went on
a trip to the National Science Museum (NSM) located at
Khlongluang District, Pathumthani.

นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษาสถานที่สำ�คัญจังหวัดนครนายก
(เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ —17 มกราคม 2557
6

6

On 17 January 2014, Matthayom 5 students visited famous
attractions in Nakhon Nayok, including Khundanprakanchon Dam and the Bhumirak Dhamachart Project.
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ท่องไปในต่างแดน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ World
School เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น
—20 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2556

Khemasiri Memorial School
encouraged the students to
participate in the World School
Program in Japan on 20
October – 2 November 2013
in order to exchange knowledge
about language and culture with
local students.

โครงการ i-study ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐมิชิแกน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2555
ดิฉันชื่อ นางสาวพรจิรา เจียระผกานนท์ ได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐมิชิแกน
ในโครงการ i-study ช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ความประทับใจที่ได้รับ คือการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ และสิ่งที่ได้รับคือ ภาษา วัฒนธรรม มิตรภาพ ประสบการณ์ และความทรงจำ�ที่ดี
นางสาวพรจิรา เจียระผกานนท์

I-Study Program (Michigan, USA, August 2012)
My name is Pornchira Chiaraphakanon. I went to Michigan, USA in the I-Study
program in August 2012. I was impressed by the fact that the life there gave me a
chance to take part in a number of activities and study English, and that I learned
about other cultures while gaining great friendship, valuable experiences and good
memories.
Pornchira Chiaraphakanon
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โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศจีน
(เซี่ยงไฮ้) ในช่วงเดือน 2555-2556
การไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต นอกจากจะได้ภาษาจีนแล้ว ยังได้ซึมซับ
วัฒนธรรมของจีนบางอย่างที่ดีที่สามารถนำ�มาใช้ชีวิตประจำ�วันได้
โรงเรียนที่จีนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ประจำ� ทุกคนไม่มีโฮสต์ ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนที่ข้าพเจ้าอยู่ สอนดีมาก และยังมีกิจกรรมให้
ทำ�หลากหลายเวลาสงสัยหรือมีปัญหาสามารถที่จะคุยกับคุณครูได้โดยตรง คุณครูให้ความเป็นกันเองกับ
ลูกศิษย์ สงสัยอะไรก็ถามได้ มีปัญหาอะไรก็สามารถคุยกับคุณครูได้ แต่ถ้าเวลาทำ�ผิดแน่นอนว่าจะต้องโดน
ดุเพราะทุกโรงเรียนย่อมมีกฎ ที่ให้นักเรียนต้องปฏิบัติตาม ที่จีนจะมีการเรียนที่เรียกว่า เรียน night class
คือเวลาปกติเลิก 3 โมงครึ่ง แต่ว่าช่วงเวลา night class คือ 6 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่ม 15 night class เป็นเวลา
สำ�หรับทำ�การบ้าน เล่นอินเตอร์เน็ต โดยมีครู 1 คนนั่งอยู่หน้าห้อง พอเลิก night class กลับหอไป ก็ไม่มี
การบ้าน เพราะทำ�เสร็จแล้ว อยากบอกน้องๆที่คิดอยากไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศจีนก็เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ อยู่ที่ประเทศจีนใช้ชีวิตค่อนข้างอิสระ ทำ�ให้รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่
มากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น และไม่เสียใจเลยที่ได้มีโอกาสไปจีน ขอบคุณเซี่ยงไฮ้
ที่ให้ประสบการณ์มากมายขนาดนี้ ขอบคุณทั้งพ่อแม่ คุณครูที่แนะนำ�โครงการ สำ�หรับทุกอย่างที่ทำ�ให้มี
โอกาสที่ดีที่ได้ไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
นางสาวนภสร พิริยะเสถียรกุล

AYC Intercultural Programs (Shanghai, China, 2012-2013)
Participating in the intercultural program and being an exchange student in Shanghai, China is the
best experience in my life. Apart from studying Chinese language, I had an opportunity to learn
some Chinese culture that is useful to my daily life. There are no host families in China as most
schools there are boarding schools. I spent most of my time at school. The school I went to was
very good and the teachers taught very well. There were also a variety of activities offered to the
students. Besides, when I had problems, I could talk to the teachers right away since they were
very friendly. But they could be harsh and punish us if we misbehaved. After all, every school has
its own rules that students must obey. In China, there are night classes too. Normal classes finish at
3.30 pm, whereas night classes are 6.30-9.15 pm. Night classes are for homework and the internet
with one teacher supervising each class. So when we got back to our dorm after the night class, we
had no more homework to do as we had finished it already. I think China is an excellent alternative if you decide to join an exchange program. Not only is the experience new and different, life
in China is rather independent. You will learn to become a real grown-up with more responsibility.
I’m not disappointed at all for the opportunity I had. Thanks to Shanghai I had so much experiences
in life. I am indebted to my parents and teachers for recommending this program. I truly appreciate
everything that gave me the chance to join this exchange program.
Naphason Phiriyasathiankun

16 วารสาร เขมะสิริฯสัมพันธ์
kms journal-14.indd 16

10/3/2014 11:56

2

1

วิถีประจำ�

การอยู่ประจำ�เป็นทางเลือกหนึ่งของนักเรียนต่างจังหวัดที่บิดา มารดา ผู้ปกครอง ได้คัด
สรรให้แก่บุตรหลานของตน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในเขมะสิริอนุสสรณ์ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย เขมะสิริอนุสสรณ์จึงเป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของนักเรียนประจำ�ทุกคน

Life of Boarders
To make certain their children are safe while studying at Khemasiri Memorial
School, parents whose homes are in the provinces have opted to send them to
the boarding school there. Thus, the school has become another home away
from home for all boarders.

เลียบรั้วประจํา

นักเรียนประจำ�ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ —5 ธันวาคม 2556
1

On 5 December 2013, on the occasion of His Majesty the King’s
Birthday Anniversary, students participated in the Candle Lighting
Ceremony at the school’s basketball court.

ครูนำ�นักเรียนประจำ�ร่วมร้องเพลงถวายพระพรหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม
เกษมศรี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ซึ่งทายาทได้โปรยเงินขวัญถุงให้
นักเรียนประจำ� ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ —14 พฤศจิกายน 2556
2

On 14 November 2013, teachers and boarding students celebrated
HSH Princess Boonsrikasem Kasemsri’s birthday anniversary. On
this occasion, the heirs of the prince offered some lucky money to the
students in front of the prince’s monument.
3

3

ครูนำ�นักเรียนประจำ� จำ�นวน 45 คน ทัศนศึกษา “ซาฟารีเวิลด์”
—19 มกราคม 2557

On 19 January 2014, teachers and 45 boarding students participated in a field trip to Safari World.
4

ครูนำ�นักเรียนประจำ� จำ�นวน 23 คน ทัศนศึกษา “บ้านพิพิธภัณฑ์” และ
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม —24 พฤศจิกายน 2556

4

On 24 November 2013, teachers and 23 boarding students participated in a field trip to the House of Museums and Khlong Lat
Mayom Floating Market.

คณะครู ผู้บริหาร จำ�นวน 15 คน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้การ
ดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาศึกษาดูงาน
กิจการหอพักนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ —20 ธันวาคม 2556
5

On 20 December 2013, 15 teachers and administrators from PSU
Wittayanusorn School under the supervision of Prince of Songkla
University, Hat Yai Campus paid a visit to Khemasiri Memorial
School to observe activities of Boarding Student Division.

5
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ม.610

1

ม.621

2

ม.622
นักเรียนประจำ�ร่วมกันจัดงาน “ราตรีเขมรัฐ” เพื่อเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างน้อง-พี่ประจำ�ด้วยกัน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
—14 ธันวาคม 2556
1

On 14 December 2013, the school’s boarding students held
the Khemarat’s Night party at Sooksrisamorn Hall to promote
a better relationship and unity among them.

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย นักเรียนและครูประจำ�ได้จัด
กิจกรรมลอยกระทง ที่สระนํ้าของโรงเรียน
—17 พฤศจิกายน 2556
2

In order to preserve the national tradition, teachers and students took part in Loy Krathong Festival held at the pool area
inside the school on 17 November 2013.

ม.630
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กาลครั้งหนึ่งแห่งความทรงจํา
ความทรงจำ�ดีๆ ทำ�ให้ผู้
จดจำ�มีความสุข ความ
ทรงจำ�ที่แย่ๆจะทำ�ให้ผู้
จดจำ�มีความทุกข์ การ
อยู่ร่วมกันในหมู่มากย่อม
กระทบกระทั่งกันบ้างเป็น
เรื่องธรรมดา ขอให้เรา
เลือกจำ�แต่สิ่งที่ดี เพียงเท่า
นี้เราก็จะพบกับความสุขได้
อย่างไม่ยาก และจะไม่มีวัน
ลืมความทรงจำ�ทั้งหลาย
เหล่านั้น

Once Upon A Memory
Good memories bring happiness to those who remember them. Bad memories,
on the contrary, wreak misery. When students spend a good amount of time
together, conflicts among them are essentially inevitable. However, if they choose to
remember only the good parts, it will be easy for them to find happiness while it will
be hard for them to forget the good old memories.

ป.6/2

ป.6/1
ป.6/3

ป.6/4

ป.6/5
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เพชรพราวแสง
แห่ง
เขมะสิริอนุสสรณ์

นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสณ์ ได้รับการอบรมบ่มเพาะ หล่อหลอมมาอย่างยาวนาน
เกิดเป็นผลผลิตที่เราชาวเขมะสิริอนุสสรณ์ ควรภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่มีนักเรียนงามพร้อมในเรื่อง
กริยามารยาท และมีความสามารถโดดเด่นหลากหลาย ส่องประกายเจิดจรัสในสังคม
ในปี 2552 และ 2556 นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับตำ�แหน่งนางสาวไทยถึง 2 คน
นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีที่ชำ�นาญในการเล่นอูคูเลเล่ และนักจินตนาการ ที่สร้างผลงานนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนได้ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น จำ�นวน 2 คน ด้วยกัน
เราจะได้รู้จักพวกเธอจากคำ�บอกเล่าของเธอแต่ละคน
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ต่างมุมมอง
Sparkling Stars under Khemasiri’s Sky
Year after year, the students of Khemasiri Memorial School have been carefully
nurtured to become valuable members of the society, bringing great pride to the
school. And the result of our patience is more than worthwhile. The school has produced a lot of members of the society who are equipped with remarkable academic
skills and manners. In 2009 and 2013, two of our alumni won the Miss Thailand
Pageant. Moreover, one of our alumni became a ukulele expert, while another two
became the creator of an environmentally friendly innovation and had an opportunity
to expand more experience in the field in Japan. Let’s hear from them and learn
more about them.

We are what we are today
because of Khemasiri Memorial
School.

W

เ

มีวันนี้ได้เพราะโรงเรียน
ราทั้งสองคนเรียนที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ พี่โจอี้เข้าเรียนตั้งแต่ชั้น
ม.1-ม.6 ส่วนพี่จีน่าเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ป.6-ม.6 เป็นนักเรียนประจำ�กัน
ทั้งคู่ สิ่งที่เราได้จากโรงเรียนคือ การไหว้ เราสองคนได้รับคำ�ชมว่าไหว้
สวย เรียนมาจากโรงเรียนอะไร แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การได้รับการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม จากโรงเรียน ฉะนั้นเราสองคนจะไม่มีวันนี้เลย ถ้าไม่
ได้รับการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน ซึ่งเราทั้งสองยึดถือและปฏิบัติมาโดย
ตลอด และจะตลอดไป
คุณแม่ของพี่เป็นผู้สนับสนุนให้พี่โจอี้เข้าประกวด ส่วนพี่จีน่านั้นเดิน
ตามความฝันของตัวเอง เพราะเมื่อเด็กๆ มีความฝันอยากเป็นนางสาว
ไทย ซึ่งก็ตรงกับความประสงค์ของคุณแม่ที่มักจะพูดเสมอๆ ว่าตำ�แหน่ง
นางสาวไทยเป็นตำ�แหน่งอันทรงเกียรติ หากเราได้รับตำ�แหน่งเราจะได้ทำ�
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมได้
สิ่งที่เราทั้งสองคนได้รับจากการประกวดคือ ประสบการณ์ที่ไม่สามารถ
หาได้จากที่ไหน ในสายตาของคนภายนอกอาจจะมองเราว่าได้รับรางวัล
มากมาย แต่สิ่งที่พวกเราคิดว่ามากกว่ารางวัลคือ ความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้
เพราะความสุขของผู้ให้มันยิ่งใหญ่กว่าการเป็นผู้รับ
สุดท้ายนี้ พี่ทั้งสองในฐานะรุ่นพี่ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอเป็น
กำ�ลังใจให้น้องๆ ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาเป็นนักเรียนในรั้วน้ำ�เงินแดงแห่งนี้
จงตั้งใจเรียนมีความพยายาม เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ในอนาคต ใครที่ท้อแท้
พี่ ข อเอาใจช่ ว ยขอให้ น้ อ งภู มิ ใจในความเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเขมะสิ ริ อนุสสรณ์ และรักโรงเรียนตลอดไปนะคะ
พี่โจอี้ พี่จีน่า

e both went to Khemasiri Memorial
School. Joey was there from Matthayom 1-6 and Geena from Prathom 6 to
Matthayom 6. Both of us were boarders, too. One
of the most valuable lessons we learned from the
school is the Thai way of greeting called the wai.
People always admire our graceful wai. They often asked where we had learned it. The school
not only taught the beautiful way of greeting, but
it also cultivated ethics and morality in us. We
would not become the persons that we are today
if it were not for the school. We have adhered
to such values over the years and will definitely
continue to do so.
Joey was convinced by our mother to enter Miss Thailand Pageant. Geena, on the other
hand, entered the contest herself to pursue her
childhood dream of becoming a Miss Thailand—
the determination that coincided nicely with our
mother’s desire as she thought Miss Thailand was
an honorable position what would allow us to do
many good things to help the society.
We gained so many experiences from the
competition, and they were the experiences we
would never be able to find anywhere else. Other people may feel that we won many rewards.
Yet we think our winning went beyond those rewards. What is more important to us is that we
won the pride of being providers, which is more
tremendous than being takers.
As old Khemasiri Memorial School students,
we support all students who are lucky enough to
study at this privileged red-and-blue institution.
We hope you pay good attention to your study
and behave well so as to become virtuous and
smart citizens of the country. For those who feel
down, you have our love and support. I hope you
are proud of being Khemasiri Memorial School
students and love the school eternally.
Joey and Geena
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การรับรางวัลชนะเลิศ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก”
จัดโดย กลุ่มบริษัท ปตท. และ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์

ร

างวัลที่ฉันได้รับในครั้งนี้คือ รางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวดจินตนาการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก”
หัวข้อ “นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับรางวัลไป
ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 วัน ผลงานแห่งความภาคภูมิใจของฉัน คือ เจ้าซุปเปอร์ทัพพี
Robot very handsome หุ่นยนต์ที่จะช่วยจัดการปัญหาอาหารเหลือทิ้ง ฉันไม่คิดเลยว่า เจ้าหุ่นยนต์ที่ฉัน
ออกแบบ จะพาฉันบินไปไกลถึง ประเทศญี่ปุ่นได้
เมื่อฉันกลับมาประเทศไทย ฉันได้เรียนรู้ว่า การได้ทำ�ในสิ่งที่ถนัดด้วยความสนุก มันจะทำ�ให้เรา
ประสบความสำ�เร็จได้ สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ ขอบคุณ
คุณครูที่คอยชี้แนะ ขอบคุณ ผู้บริหาร ปตท.และพี่ๆ ทีมงาน โมเดิร์นไนน์ ทุกคน รวมถึงพ่อแม่ ที่คอยเป็น
กำ�ลังใจให้เสมอมา ขอบคุณค่ะ
เด็กหญิงปริยากร พุฒเกิดพันธุ์ ชั้น ป.5 ห้อง 2

ส

วัสดีค่ะ หนูชื่อ รมิดา อริยะวิชา ค่ะ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดจินตนาการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” ผลงานที่ทำ�ให้หนูได้รับ
รางวัลคือ มอเตอร์ไซค์แมน เนื่องจากแถวซอยบ้านหนูจะมีพวก
เด็กแว้น ออกมาทำ�เสียงรบกวนในตอนกลางคืนจนทำ�ให้นอนไม่หลับ ก็เลย
คิดหุ่นยนต์ที่สามารถกำ�จัดมลพิษทางเสียงได้ หุ่นยนต์อยู่ในลักษณะคล้าย
มอเตอร์ไซค์ก็คือ ถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ยินเสียงดัง 8 เดซิเบลภายในรัศมี 14 เมตร
GPS ที่ติดไว้จะตรงไปที่เป้าหมาย และตามหาเป้าหมายจนเจอ และก็ตักเตือนในระหว่างที่เป้าหมายกำ�ลัง
หนีหุ่นยนต์ก็จะดูดควันพิษที่ออกมาจากท่อไอเสียของเป้าหมายเข้าทางท่อเติมน้ำ�มัน และทำ�การเผาผลาญ
แก๊สนั้น และปล่อยออกมาเป็นก๊าซออกซิเจน และแบ่งก๊าซบางส่วนมาเติมพลังงานให้แก่ตน จากการได้รับ
รางวัลชนะเลิศ โครงการได้พาไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน
เด็กหญิงรมิดา อริยะวิชา ชั้น ป.6 ห้อง 4

22 วารสาร เขมะสิริฯสัมพันธ์
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วัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ ชั้น ป.5
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เข้าร่วมการประกวด

Thailand International Ukulele Festival 2013
ชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย รุ่น Thailand
Ukulele Hero เป็นการบรรเลงไม่จำ�กัดอายุ

H

กรรมการผู้ตัดสินเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด
ช่วงใกล้แข่งขันจะซ้อมทุกวัน วันละ 2-3
ชั่วโมง โดยแบ่งการซ้อมเป็นช่วงเช้าและเย็น
ฝันว่าในอนาคตอยากไปแข่งและโชว์ที่ต่าง
ประเทศค่ะ ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักฝีมือเด็ก
ไทย และรู้ว่าเด็กๆ ก็สามารถทำ�ได้
เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ ชั้น ป.5

ello everyone. My name is Wethaka Wasurat. I am a
Prathom 5 student at Khemasiri Memorial School. I
entered the ukulele contest at Thailand International Ukulele Festival 2013 and became the national champion
in the Thailand Ukulele Hero category. At the competition, I
played an instrumental music with no lyrics and all the judges were foreigners. As the competition day drew closer, I had
to practice two to three hours each day in the morning and
in the evening. I dream that in the future I will have a chance
to compete at an international level and have my own show
in a foreign country. That way, people will recognize that
children are capable of so many things and foreigners will
realize how smart and talented Thai children are.
Wethaka Wasurat, Prathom 5

Winner of the “Small Energy Changes the World” Award
Held by PTT Public Company Limited and Modernine TV

T

he award I received this time is the winner of the imagination contest in the Elementary School Level category
under the theme “Small Energy Changes the World” in
the topic “Environmentally Friendly Innovation”. The product of
my pride was the “Robot Very Handsome” super ladle, which
can handle the waste problem effectively. The award gave me a
chance to travel in Japan for six days. I never thought the robot
would take me as far as Japan.
When I returned home to Thailand, I learned that everybody can succeed if what they do is of their expertise and joy.
I have to thank Khemasiri Memorial School for participating in
this program. My sincere appreciation also goes to my teachers
for their valuable advice, and PTT administrators, Modernine
TV staff, my parents and everybody for their support. Thank you
very much.

H

i, my name is Ramida Ariyawicha. I am the winner of
the imagination contest under the theme “Small Energy
Changes the World” in which I invented the “Motorcycle Man”. I live in the neighborhood where motorcycle punk
kids often rev their motorcycle engines so loudly that I can’t
sleep. So I wanted to invent a robot that could eliminate this
noise pollution. The cyclist-like robot works when it hears a
noise at 8 decibels within 14 meters and the GPS attached to
it will direct it to the noise and find its target. Then it will warn
those kids. As the punk kids run away, the robot will breathe the
noxious smoke from the exhaust pipes into its gas pipe, combust
it, and release oxygen into the air while keeping some gas as
energy for itself. With this award, I went on a study trip to Japan
for 4 nights and 5 days.
Ramida Ariyawicha, Prathom 6, Class4

Pariyakon Phutkoetphan, Prathom 5 Class 2

ฉบับที่ 14 ประจำ�ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 23
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ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
6 พฤษภาคม
6-8 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
10 พฤษภาคม
13 พฤษภาคม
14 พฤษภาคม
15 พฤษภาคม
17 พฤษภาคม
21 พฤษภาคม
24 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม
12 มิถุนายน
15 กรกฎาคม-29 สิงหาคม
10 กรกฎาคม
11-14 กรกฎาคม
5-8 สิงหาคม
1-8 สิงหาคม
12 สิงหาคม
24 กันยายน
25-30 กันยายน
23-30 กันยายน
10 ตุลาคม
11 ตุลาคม
23 ตุลาคม
12-26 ตุลาคม
27 ตุลาคม

บุคลากรครูเริ่มปฏิบัติงาน
มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 และซื้อแบบเรียน
หยุดวันพืชมงคล
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับประถม
หยุดวันวิสาขบูชา
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำ�และนักเรียนประจำ�เข้าเรือนนอน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับมัธยมและลงทะเบียนเรียน
วันทอร์ศรี
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับมัธยม(เก่า)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับประถม(เก่า)
วันไหว้ครู
จำ�หน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
พิธีแห่เทียนพรรษา
หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับประถม
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับมัธยม
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วางพวงมาลาและทำ�บุญวันมหิดล วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับประถม
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับมัธยม
ประกาศผลสอบระดับประถม
พิธีรำ�ลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

First-Semester Academic Calendar (1/2014)
6 May
6-8 May
9 May
10 May
13 May
14 May
15 May
17 May
21May
24 May
31 May
14 June
15 July-29 August
10 July
11-14 July
5-8 August
1-8 August
12 August
24 September
25-30 September
23-30 September
10 October
11 October
23 October
12-26 October
27 October
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First day of work for teachers and staff
Registration of all new students and purchase of academic materials
and equipment
Royal Ploughing Day holiday
Orientation for parents of new elementary level students
Visakha Bucha Day holiday
Registration of boarders and orientation for their parents
First-semester classes begin.
Orientation for parents of new secondary level students and academic
course registration
Torsri Day
Registration of old secondary level students and orientation for
their parents
Registration of old elementary level students and orientation for
their parents
Wai Khru Ceremony
Sale of application forms for new Prathom 1 and Matthayom 1
students of academic year 2015
Candle Procession Ceremony
Asarnha Bucha and Buddhist Lent holidays
Midterm examinations for all elementary level students
Midterm examinations for all secondary level students
Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday holiday
Wreath-laying and merit-making Ceremonies in observance of
Mahidol Day and Boonsrikasem and Sooksrisamorn Day
Final examinations for all elementary level students
Final examinations for all secondary level students
Examination result announcement for elementary level students
HSH Princess Sooksrisamorn Commemoration Day and examination
result announcement for secondary level students
Wreath laying at the King Rama V Equestrian Monument in
observance of King Chulalongkorn Day
School break
Second-semester classes begin

10/3/2014 12:02

