
KMS Time

ฉบัับัท่ี่� 11 ปีีท่ี่� 14 เดืือนกรกฎาคม - พฤศจิิกายน ปีีการศึกษา 2563

วารสารโรงเร่ยนเขมะสิริอนุสสรณ์์ โควิิด
พิิชิิตได้



บ.ก. 
บอกกล่่าวิ

วิิถีีชีิวิิตใหม่่

สารบัญ
จากใจผู้้้บริหาร.....................................3 

รายงานพิิเศษ
โควิิดพิิชิิตได้..........................................4  

บทสัม่ภาษณ์์   
วิิถีีใหม่่ New Normal............................8  

ร้้รอบโรงเรียน   
กิิจกิรรม่เด่น & เรียนเล่่นสาม่ารถี........12

รอบร้้ทันโล่ก   
ใช้ิโอกิาสจากิเทคโนโล่ยี........................19

สก้�ปพิิเศษ
ณ ที�นี�มี่เร่�องเล่่า...................................20

ปฏิิทินการศึกษา..................................24

เจ้้าของ
โรงเรียนเขมะสิิริอนุสิสิรณ์์
210 ถนนราชวิิถี แขวิงบางยี่ี�ขัน เขตบางพลััด กรุงเทพนมหานคร
โทรศััพท์ 024242244  โทรสาร 024354397
Web site: www.khemasiri.ac.th
Email: kms@khemasiri.ac.th

ทีี่�ปรึกษา
นางเปรมอนงค์์         รัตนะสิาขา      ผู้้�จััดการ
นางสิาวเขมะพัันธ์ุุ์      เชิิดเกียรติกุล   ผู้้�อำำานวิยี่การ
นายเผ่่าเกษม           ค์งจ้ำาเนียร            ผู้้�จััดการฝ่่ายี่บริการ
นางจ้งศรีสิมร           รุจิ้เที่ศ                 ผู้้�จััดการฝ่่ายี่การเงิน ฝ่่ายี่จััดซ้ื้�อำ  
     แลัะฝ่่ายี่ประชาสัมพันธ์์
นายปวัฒน์              อัจ้จ้มาลย์วรา   รอำงผู้้�จััดการฝ่่ายี่จััดซ้ื้�อำ
นายปารเมธุ์              รัตนะสิาขา       รอำงผู้้�จััดการฝ่่ายี่แผู้นงาน
นายภาวพัันธ์ุ์           ค์งจ้ำาเนียร   รอำงผู้้�จััดการฝ่่ายี่บริการ
นางสิาวกิ�งกาญจ้น์    วิเศษสิินธ์ุุ์   รอำงผู้้�อำำานวิยี่การฝ่่ายี่ประจัำา
นางธุ์าริณี์              ยิ�งถาวร   รอำงผู้้�อำำานวิยี่การฝ่่ายี่ปกครอำง
นางสิาวชินิดดา         ตันไพับููลย์   รอำงผู้้�อำำานวิยี่การฝ่่ายี่วิิชาการ
ว่าทีี่�ร้อยตรียุที่ธุ์ดนัย   พิัทัี่กษ์อรรณ์พั   หัวิหน�างานทะเบียี่นแลัะวัิดผู้ลั

KMS Time ฉบัูบูทีี่� 11 ปีทีี่� 14
เดือนกรกฎาค์ม - พัฤศจิ้กายน ปีการศึกษา 2563

บูรรณ์าธิุ์การ
นางฉัันทนัทธ์์         เงินจัันทร์

กองบูรรณ์าธิุ์การ
นางสาวิมีนา         สุริสาร
นางสาวิสุทธ์าวิดี     สุขเกษม

ออกแบูบูรูปเล่ม
นางสาวิณััฐธิ์ดา       สุขประเสริฐ
นางสาวิพลัอำยี่ฉััตร   จัันทร

ภาษาต่างประเที่ศ
ผู้ศั. นุชมณัฑ์์          เจัมส์

ช่ิางภาพั
นางสาวิบุษกร        สุทธิ์จัารียี่์
นายี่พลัวัิฒน์          วิงษ์บุญฤทธิ์�
นายี่พีระพลั         วิงศัาโรจัน์

บูรรณ์าธิุ์การบูริหาร
นายศุภโยค์   ค์งจ้ำาเนียร 
ผู้้�รับใบอำนุญาตแลัะ
ผู้้�จััดการฝ่่ายี่สารสนเทศั

นายปวิภัที่ร์   อัจ้จ้มาลย์วรา 
รอำงผู้้�จััดการฝ่่ายี่สารสนเทศัแลัะ
ช่างภาพ

นายเขมินท์ี่    ค์งจ้ำาเนียร
รอำงผู้้�จััดการฝ่่ายี่สารสนเทศัแลัะ
ฝ่่ายี่ประชาสัมพันธ์์

นางสิาวจิ้รุดา  สุิวรรณ์ปรีชิา
ผู้้�จััดการฝ่่ายี่บุคคลัแลัะ
รอำงผู้้�จััดการฝ่่ายี่ประชาสัมพันธ์์

ชีวิิตวิิถีใหม่ New Normal
ทุกบทตอำนเปลีั�ยี่นไปคาดไม่ถึง
ทั�งส่วินตัวิการเงินต�อำงคำานึง

วิางแผู้นพึ�งตนเอำงให�ดีดี 

เริ�มจัาก Work form home อำย้ี่่ที�บ�าน
ดำาเนินการ Online Business วิิถี

Online Learning Entertainment ช่วิยี่ชีวีิ 
ทุกนาที มีตารางกำากับเวิลัา

ถ�าเจ็ับป่วิยี่เล็ักน�อำยี่ไม่พบแพทยี่์
ใช�แชท Online Medical consulting ปรึกษา

การผู้ลิัตในประเทศัต�อำงพึ�งพา
ซึื้�งเรียี่กวิ่า Deglobalization

Social Distancing อำ�างวิ�างจิัต
จัะแนบชิดทำาได�เพียี่งในฝ่ัน

สวิมหน�ากากอำนามัยี่ทุกทุกวัิน
เพ้�อำป้อำงกันตัวิเอำงให�ปลัอำดภัยี่

ไม่ไปเที�ยี่วิเป็นกลุั่มนัดสังสรรค์
เลิักเร็วิพลัันปฏิิบัติเป็นนิสัยี่
ยี่ังมีอีำกมากมายี่ด�วิยี่ห่วิงใยี่

ยี่ับยี่ั�งการระบาดได�สุขใจัเอำยี่

นางฉันที่นัที่ธุ์์  เง ินจ้ันที่ร์
บูรรณ์าธุ์ิการ



3

        สวัิสดีค่ะ ปีการศึักษา 2563 เป็นปีที�เกิดการเปลีั�ยี่นแปลัง
อำยี่่างมาก ซึื้�งเป็นผู้ลัเน้�อำงมาจัากการระบาดขอำงเช้�อำโควิิด-19
สิ�งที�เปลีั�ยี่นแปลังประการแรก การดำาเนินชีวิิตขอำงนักเรียี่นต�อำง
เปลีั�ยี่นแปลังไป นักเรียี่นต�อำงด้แลัสุขภาพตนเอำงให�ปลัอำดภัยี่แลัะ
ระวัิงในเร้�อำงควิามสะอำาดมากขึ�น ทั�งที�บ�านแลัะที�โรงเรียี่น ในส่วินขอำง
โรงเรียี่นได�มอำบหมายี่ให�คุณัคร้ เอำาใจัใส่ด้แลันักเรียี่นให�ปฏิิบัติตน
อำยี่่างเคร่งครัดเป็นนิสัยี่ รวิมถึงผู้้�ปกครอำงที�จัะเข�ามาติดต่อำกับ
โรงเรียี่นก็ต �อำงปฏิิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดขอำงเช้�อำ
โควิิด-19 ด�วิยี่เช่นกัน ขอำขอำบคุณัผู้้�ปกครอำงที�เข�าใจัแลัะให�ควิาม
ร่วิมม้อำเป็นอำยี่่างดี  ประการที� 2 เป็นการปรับเปลีั�ยี่นการเรียี่น
การสอำนในขณัะที�เช้�อำโควิิด-19 ยี่ังแพร่ระบาดโรงเรียี่นไม่สามารถ
เปิดการเรียี่นการสอำนได�ตามกำาหนดจึังต�อำงปรับให�มีการสอำน
อำอำนไลัน์ขึ�น ซึื้�งเป็นขอำงใหม่ขอำงทั�งคร้แลัะนักเรียี่น นักเรียี่นไม่คุ�นชิน
ที�จัะนั�งเรียี่นอำยี่้่หน�าคอำมพิวิเตอำร์ อำาจัจัะไม่มีสมาธิ์ในการเรียี่น 
ผู้้�ปกครอำงไม่มีเวิลัาด้แลักวิดขัน ทุกอำยี่่างลั�วินเป็นอำุปสรรคทั�งสิ�น 
ผู้้ �ปกครอำงแลัะนักเรียี่นต �อำงมีควิามอำดทนส้ง นักเรียี่นต �อำง
มีวิินัยี่ต่อำตนเอำงให�มากๆ จึังจัะสามารถผู้่านพ�นปัญหา เหลั่านี�ไปได�
 ท�ายี่สุดขอำให�ทุกคนรักษาสุขภาพกายี่แลัะใจัให�เข�มแข็ง  
เพ้�อำที�จัะฝ่่าฟัันอำุปสรรคที�จัะเกิดขึ�นในวิันข�างหน�าอำยี่่างมีสติ 
ทำาหน�าที�ที�ได�รับมอำบหมายี่ให�ดี เป็นล้ักศิัษยี่์ที�ดีขอำงคร้ เป็นล้ักที�ดี
ขอำงพ่อำแม่ เป็นพลัเม้อำงที�ดีขอำงประเทศัชาติ ที�สำาคัญที�สุดค้อำ  
ให � มีควิามสุขกับการเรียี่นแลัะการใช � ชี วิิตในทุกๆ วัินค ่ะ

นางสิาวจ้ิรุดา  สิุวรรณ์ปรีชิา
ผู่้จ้ัดการฝ่่ายบูุค์ค์ล 

และรองผู่้จ้ัดการฝ่่ายประชิาสิัมพัันธุ์์

 Hello, things have changed a lot in the academic year 
2020 due to the COVID-19 outbreak. The first thing that has 
changed is the lifestyle of the students. Students must take good 
care of their health and be more careful about cleanliness, both 
at home and at school. The School has assigned teachers to 
take care of the students and act against the pandemic, strictly 
and habitually. The parents who come into the school are also 
required to comply with the COVID-19 epidemic measures. 
Many thanks go out to the parents for their understanding and 
cooperation. The second thing was the change in the teaching 
and learning styles. While COVID-19 still continued spreading, 
the School was unable to hold the teaching and learning as 
scheduled. Therefore, online classrooms were set up, which 
was very new for both teachers and students. The students who 
are not used to studying with the computer may not be able to 
concentrate on their studies. The parents do not have time to 
supervise. Everything is difficult. They must have great patience 
and a lot of discipline to be able to get through these problems.
 Finally, I wish that everyone maintains their physical and 
mental health in order to consciously overcome the obstacles
that may arise in the future. Perform your duties well, and 
be a good student and a good child.  Most importantly, 
may you be happy with your studying and everyday life.

Ms. Jiruda Suwanpreecha
HR manager 

and Deputy Manager, Public Relations

จากใจผู้้�บริิหาริ
Letter from the 

Board of Directors
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โควิดืพิชิิตได้ื

 การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวิรัสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ส่งผู้ลัต่อำผู้้�คนในร้ปแบบที�แตกต่างกันไป 
เพ้�อำด้แลัสุขภาพขอำงตนเอำงให�ปลัอำดภัยี่ ก็ควิรจัะปฏิิบัติตามมาตรการเบ้�อำงต�น ในการป้อำงกันการแพร่ระบาด
ขอำงเช้�อำโควิิด-19 ในโรงเรียี่น โดยี่มีจุัดคัดกรอำงวัิดไข�ก่อำนเข�าโรงเรียี่น สวิมหน�ากากอำนามัยี่ หน�ากากผู้�า ตลัอำดเวิลัา 
ลั�างม้อำด�วิยี่เจัลัแอำลักอำฮอำลั์บ่อำยี่ๆ เวิ�นระยี่ะห่างอำยี่่างน�อำยี่ 1-2 เมตร ทำาควิามสะอำาดห�อำงเรียี่น พ้�นผิู้วิสัมผัู้ส 
เปิดหน�าต่าง ประต้ ระบายี่อำากาศั ไม่จััดกิจักรรมกลุั่มคนจัำานวินมาก ลัดเวิลัาทำากิจักรรม แลัะเหล้ั�อำมเวิลัา
 เพียี่งเท่านี� คุณัก็สามารถหยุี่ดยี่ั�งการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 ได�

 The coronavirus outbreak (COVID-19) affects people in different ways. In order 
to take care of our health, the measures used to prevent the spread of COVID-19 in the 
school are as follows: a fever screening point is provided, always wear a sanitary mask 
or a cloth mask, often wash your hands with alcohol gel, leave a distance of at least 1-2 
meters, clean the classrooms and the surfaces of things, open windows and doors for 
good ventilation, hold activities for a small number of students, and reduce activity time.
 By doing so, you can stop the spread of COVID-19.

COVID can be conquered!

- รายงานพิเศษ -
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 การสอำนอำอำนไลัน์ เป็นเร้�อำงใหม่ขอำงคร้ในโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ 
เม้�อำเช้�อำไวิรัสโควิิด-19 ระบาด คร้จัำาเป็นต�อำงเรียี่นร้� แลัะปรับเปลีั�ยี่นตัวิเอำงให�
ทันกับสถานการณั์ ผู้้�บริหารให�เตรียี่มการสอำน อำอำนไลัน์ ในวิิชาหลัักก่อำน 
ทีมงานห�อำงโสตทัศัน้ปกรณั์เป็นฝ่่ายี่ผู้ลัิต แลัะให�ควิามช่วิยี่เหล้ัอำแก�ปัญหา
ทำาให�การสอำนอำอำนไลัน์ผู้่านไปได�ด�วิยี่ดี

 Online teaching is a new experience for the teachers of 
Khemasiri Memorial School. Due to the COVID-19 outbreak, the 
teachers need to learn and adjust to keep up with the situation. 
The Board first provided the online classrooms for the core subjects 
by having the audiovisual team as the production sector and the 
assistants for the online teaching.

การเร่ยนการสอน
ผ่่านออนไลน์
Online Classrooms
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จุุดคััดกรอง
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มาตรการโคัวิิด
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วิิถีีใหม่่ New Normal  
- บทสััมภาษณ์์ -

New Normal

ความคิดเห็็นของผู้้�ปกครอง คร้ และนักเรียน 
จะเปน็อย่างไรเม่่อโควิด- 19 ระบาด

What will the opinions of parents, teachers, and students 
be when faced with the COVID-19 outbreak?
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ถาม: มีวิธีุ์ป้องกัน/รับูมือกับูโรค์ โค์วิด-19 อย่างไร

ตอำบ: มีการป้อำงกันตนเอำงแลัะคนในครอำบครัวิด �วิยี่การหา
ข�อำม้ลั ปฏิิบัติตามข�อำควิรระวัิงที�เหมาะสมโดยี่การพ้ดคุยี่สร�าง
ระเบียี่บแลัะมีวิินัยี่ในครอำบครัวิ วิิธี์การป้อำงกันการแพร่ระบาด
ขอำงโควิิด-19 ลั�างม้อำบ่อำยี่ๆโดยี่ใช�สบ้ ่หร้อำแอำลักอำฮอำลั์ที�นำา
ติดตัวิไป รักษาระยี่ะห่าง สวิมหน�ากากอำนามัยี่ตลัอำดเวิลัา 

Q: What are the ways to prevent or cope with 
COVID-19?
A: I have to protect myself and my family by seeking 
information and taking appropriate precautions. We talk 
to each other and establish discipline in the family. To 
prevent the spread of COVID-19, we wash our hands 
very often with soap or alcohol gel, keep a distance and 
always wear a mask.

ถาม: การแพัร่ระบูาดของโรค์ โค์วิด-19 ที่ำาให้การดำาเนินชิีวิต
เปลี�ยนไปหรือไม่อย่างไร
ตอำบ: การแพร ่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 ทำาให �การดำาเนิน
ชี วิิต เป ลีั� ยี่นไป มีการ เต รียี่มอุำปกรณั ์ป ้อำง กันการ ติด เช้� อำ
อำาทิ หน �ากากอำนามัยี่ เจัลัลั �างม้อำ ต �อำงมีสำารอำงไปในการ
เดินทางส่งล้ักที�โรงเรียี่น หร้อำไปทำาธุ์ระนอำกบ�าน เม้�อำกลัับถึงบ�าน
จัะทำาการฉัีดพ่นแอำลักอำฮอำลั์ฆ่่าเช้�อำก่อำนเข�าบ�านทุกครั�ง เม้�อำมีการ
ป้อำงกันอำย่ี่างมีวิินัยี่แลั�วิการใช�ชีวิิตจัะเป็นเร้�อำงที�ไม่ร้�สึกกลััวิอีำกต่อำไป

Q: Has the COVID-19 epidemic changed lifestyles?
A: The spread of COVID-19 has changed our lifestyle. We 
have prepared infection prevention equipment, such as 
sanitary masks and hand sanitizer. They must be carried 
when I take kids to school or am doing some business. 
When returning home, we will be sprayed with alcohol 
disinfectant before entering the house, every time. When 
disciplined prevention is taken, living life will be fearless.

นายพูันสิมบัูติ   ศรุตาพังศ์
ผู้่ปกค์รองนักเรียน

Mr. Poonsombat Sarutapong
A student’s parent

สััมภาษณ์์ผู้้�ปกครอง
Parent interview
ถาม: รู้สึิกกลัวกับูการแพัร่ระบูาดของโรค์โค์วิด-19 หรือไม่

ตอำบ:  ร้ � สึ กก ลััวิ กับการแพร ่ ระบาดขอำงโรคโค วิิด -19 
เน้�อำงจัากโรคติดเช้�อำโควิิด-19 เกิดขึ�นในประเทศัไทยี่ตั�งแต่ปลัายี่
ปี 2562 ส่งผู้ลักระทบต่อำการดำารงชีวิิตในครอำบครัวิทางด�าน
จิัตใจัแลัะการทำางานกระทบต่อำคุณัภาพชีวิิตแลัะติดตามข่าวิ
แลัะแนวิทางการป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงโรค 

Q: Are you afraid of the spread of COVID-19?
A: I am afraid of the spread of COVID-19 because the 
COVID-19 infection has occurred in Thailand since the 
end of 2019. It has affected our family life and work. 
It also affected the quality of life and mind. I always 
follow the news and obey the epidemic prevention 
guidelines.
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สััมภาษณ์์คร้
Teacher interview

ถาม: รู้สึิกกลัวกับูการแพัร่ระบูาดของโรค์โค์วิด-19 หรือไม่
ตอำบ: ในช่วิงแรกที�มีการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 ส่งผู้ลั
ให�มีควิามวิิตกกังวิลัอำย่ี่างมาก เพราะเช้�อำโรคกระจัายี่อำย่ี่างรวิดเร็วิ 
ยี่ังมอำงภาพไม่อำอำกว่ิาจัะเป็นอำยี่่างไร

Q: Are you afraid of the spread of COVID-19?
A: In the early stages of the COVID-19 epidemic, I was 
nervous because the disease spread very quickly, and 
I couldn’t imagine what it was like.

ถาม: มีวิธีุ์ป้องกัน/รับูมือกับูโรค์ โค์วิด-19 อย่างไร
ตอำบ: วิิธี์ป้อำงกันแลัะรับม้อำกับโรคโควิิด-19 อัำนดับแรกต�อำงพยี่ายี่าม
ทำาควิามเข�าใจักับโรคโควิิด-19 จัากนั�นศึักษาหาควิามร้�แลัะป้อำงกัน
ตัวิเอำงตามมาตรการการป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงโรค เช่น สวิม
หน�ากากอำนามัยี่ทุกครั�งที�อำอำกจัากบ�าน เก็บประวิัติการเดินทาง
ทุกครั�งจัากการสแกนไทยี่ชนะ พกเจัลัหร้อำแอำลักอำฮอำล์ัติดตัวิเสมอำ
หมั�นลั �างม้อำบ ่อำยี่ๆ แลัะหลีักเลีั�ยี่งสถานที� ที� มีคนแอำอัำด
เท่าที�จัะทำาได�

Q: What are the ways to prevent or cope with 
COVID-19?
A: To prevent and cope with COVID-19, first of all, we 
have to try to understand it. Then we need to learn and 
protect ourselves in accordance with the measures to 
prevent the spread of the disease. For example, wear a 
mask every time you leave home, record your travel his-
tory every time by scanning the Thai Chana QR code, al-
ways carry alcohol gel and wash your hands frequently, 
and avoid crowded places as much as possible.

ถาม: การแพัร่ระบูาดของโรค์ โค์วิด-19 ที่ำาให้การดำาเนินชีิวิต
เปลี�ยนไปหรือไม่อย่างไร
ตอำบ: การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 ทำาให�การดำาเนินชีวิิตเปลีั�ยี่น
ไปในทางที�ดีขึ�น มีควิามใส่ใจัด้แลัตัวิเอำงมากขึ�นมีสติในการ
ใช�ชีวิิต ปรับเปลีั�ยี่นพฤติกรรมต่างๆจัากเดิม แลัะระมัดระวัิง
ตัวิเอำง สวิมหน�ากากอำนามัยี่ตลัอำดเวิลัาเพ้�อำป้อำงกันการรับเช้�อำ
แลัะแพร่เช้�อำต่อำผู้้�อ้ำ�น เป็นการแสดงควิามรับผิู้ดชอำบต่อำสังคม
อำยี่่างหนึ�ง เพราะการสวิมหน�ากากอำนามัยี่ได�กลัายี่เป็นเร้�อำงปกติ

ขอำงชีวิิตไปแลั�วิ ดังนั�น การปรับตัวิเอำง New Normal เป็นการเปลีั�ยี่น
ขั�นพ้�นฐาน เพ้�อำวิิถีชีวิิตใหม่ที�ดีขึ�น

Q: Has the COVID-19 epidemic changed lifestyles?
A: The spread of COVID-19 makes a better lifestyle because 
I take care of myself better and stay more conscious. 
I have adjusted various behaviors and have become more 
careful. I wear a mask at all times to prevent infection 
and the spread of the disease. It is a way to show social 
responsibility as wearing a mask has become a normal part 
of life. Therefore, adjusting ourselves to the New Normal 
is a fundamental change for a new, better lifestyle.

นางสิาวมณ์ฑิิรา  ไชิยชินะ
 ค์รูสิอนนาฏศิลป์

Ms. Monthira Chaichana
Thai classical dance teacher
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สััมภาษณ์์นัักเรียนั
Student interview
ถาม: รู้สึิกกลัวกับูการแพัร่ระบูาดของโรค์โค์วิด-19 หรือไม่
ตอำบ: กลััวิค่ะ โรคโควิิด-19 เป็นโรคที�ระบาดรุนแรงแลัะยี่าวินานกว่ิา
โรคอ้ำ�นๆ แลั�วิก็อัำนตรายี่มาก แต่เหตุผู้ลัสำาคัญที�ทำาให�กลััวิแลั�วิก็
ระมัดระวัิงมากค้อำ ถ �า เราติดเช้�อำ มันจัะส ่งผู้ลักระทบไปยี่ัง
คนรอำบข�างด�วิยี่ ครอำบครัวิ คุณัคร้ เพ้�อำน ๆ แลั�วิก็สังคม คนที�ติดเช้�อำ
จัะมีควิามเสี�ยี่ง โรงเรียี่นอำาจัจัะต�อำงปิด สถานที�ต่าง ๆ ที�เราไปก็
ต �อำงป ิดไปด �วิยี่ จึังทำาให �พยี่ายี่ามที�จัะป ้อำงกันตัวิจัากโรคนี�

เป็นอำยี่่างมากค่ะ

Q: Are you afraid of the spread of COVID-19?
A: Yes, I am. COVID-19 is an epidemic that is more severe 
and longer than other diseases, and it is very dangerous. But 
the main reason of the fear that makes me more careful
is that if we are infected, we also affect those around us, 
including family, teachers, friends, and society. People 
who are infected are at risk. Schools may be closed, and 
all places where we go to must also be closed. Therefore, 
I try very hard to protect myself from this disease.

ถาม: มีวิธีุ์ป้องกัน/รับูมือกับูโรค์ โค์วิด-19 อย่างไร
ตอำบ: เวิลัาอำอำกไปข�างนอำกก็จัะสวิมหน�ากากอำนามัยี่ตลัอำดค่ะ เพ้�อำ
ป้อำงกันไม่ให�เรารับเช้�อำมาหร้อำแพร่ไปให�ผู้้�อ้ำ�น ถ�าหายี่ใจัไม่อำอำกจัริง ๆ 
ก็จัะถอำดหน �ากากอำอำกในบริเวิณัที� ไม ่ มีคนค ่ะ เวิลัาอำยี่้ ่ ในที�
สาธ์ารณัะก็พยี่ายี่ามเวิ�นระยี่ะห่าง พกแอำลักอำฮอำลั์แลัะลั�างม้อำ
บ่อำยี่ ๆ ค่ะ ตอำนนี�ในห�อำงเรียี่นก็จััดโต๊ะห่างกัน มีแอำลักอำฮอำล์ัลั�างม้อำ
ประจัำาห �อำงให �ด � วิยี่ ก ่อำนเข � าโรงเรียี่นก็จัะวิัดอุำณัหภ้มิแลัะ
ลั�างม้อำก่อำน คุณัคร้แลัะเพ้�อำน ๆ ก็จัะสวิมหน�ากากอำนามัยี่ตลัอำด 

ทำาให�สบายี่ใจัเร้�อำงการป้อำงกันตัวิในโรงเรียี่นค่ะ

Q: What are the ways to prevent or cope with 
COVID-19?
A: When going out, I always wear a mask in order to prevent 
myself from getting the infection or spreading the disease 
to others. If I really can’t breathe, I will remove the mask 
in an area with no people. When in public, I try to keep 
a distance, carry alcohol gel, and often wash my hands. 
Now, in the classroom, tables are set apart, and alcohol 
gel is provided. Before entering the school, we will get our 
temperature measured, and we will wash our hands first. 
Teachers and friends always wear masks. This makes me 
feel comfortable with the protection in the school.

ถาม: การแพัร่ระบูาดของโรค์ โค์วิด-19 ที่ำาให้การดำาเนินชีิวิต
เปลี�ยนไปหรือไม่อย่างไร
ตอำบ: เปลีั�ยี่นไปมากเลัยี่ค่ะ เวิลัาไปไหนมาไหนต�อำงระวิัง ป้อำงกันตัวิ
ตลัอำดเวิลัา อำยี่ากไปเที�ยี่วิไหนก็ไม่สามารถไปได� ส่วินในฐานะ

ประธ์านนักเรียี่น การทำางานเสนอำจััดกิจักรรมต่าง ๆ สำาหรับเพ้�อำน ๆ 
น�อำง ๆ ยี่ากขึ�นเพราะมีการปรับตารางสอำนเพ้�อำรับม้อำกับการแพร่ระบาด
ขอำงโควิิด-19 เวิลัาพักขอำงแต่ลัะชั�นไม่ตรงกัน ทำาให�การเปิดเพลัง 
ตอำนกลัางวัินไม ่สามารถทำาได � แต ่จัะมีคุณัคร้คอำยี่ให �คำาปรึกษา 
ให�ควิามช่วิยี่เหล้ัอำตลัอำดค่ะ
 ในฐานะนักเรียี่นมัธ์ยี่มศึักษาปีที�หก ที�กำาลัังจัะเตรียี่มยี่้�นพอำร์ท
เข�ามหาวิิทยี่าลััยี่ การหาผู้ลังานเข�าพอำร์ตยี่ากมาก เพราะกิจักรรม 
การสอำบต่าง ๆ ถ้กยี่กเลิักไปหมดบางอำยี่่างเปลีั�ยี่นเป็นอำอำนไลัน์ 
กำาหนดการขอำงมหาวิิทยี่าลััยี่ก็เปลีั�ยี่นแปลัง แต่ก็ทำาให�เราได�เรียี่นร้�
การใช � เวิลัาให � เป ็นประโยี่ชน ์  แลัะเตรียี่มควิามพร �อำมสำาหรับ
เหตุการณั์ที�จัะเกิดขึ�นอำยี่่างไม่คาดคิด ซึื้�งทำาให�เราได�ฝ่ึกการทำางานใน
ร้ปแบบอำอำนไลัน์ที�ไม่เคยี่ทำามาก่อำนเลัยี่ค่ะ

Q: Has the COVID-19 epidemic changed lifestyles?
A: It has changed a lot. I must be careful when going out. 
I have to protect myself all the time. I can’t go out anymore. 
As I am the student President, it is more difficult to work on 
organizing activities for friends and juniors as the schedules 
have been adjusted in response to the COVID-19 epidemic. 
The break time of each class does not match, so the lunch 
songs can’t be played. However, teachers are always here to 
give advice and assist us.
 As a Mathayom 6 student who is preparing for university 
admission, it is very difficult to have pieces of work to compile 
in the portfolio because all the activities and examinations 
were canceled. Some have gone online. The university 
timetable also changed. However, it allows us to learn how 
to use time wisely and be aware for all events that happen 
unexpectedly. I also practice working in an online format that 
I have never done before.

นางสิาวพิัชิญาภา ค์ณ์าพััฒนวงศ์
ประธุ์านนักเรียน 

Ms. Pitchayapa Kanapattanawong
President of the students
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- ร้้รอบัโรงเร่ยน -

School Activities
กิจกรรม่เด่น  

พิธี์ไหวิ�คร้ปีการศัึกษา 2563 กำาหนด 3 วัิน แบ่งเป็นระดับ
ประถม ระดับมัธ์ยี่มต�นแลัะระดับมัธ์ยี่มปลัายี่ เน้�อำงมาจัากการ
แพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 เม้�อำ 6, 13, 20 สิงหาคม 2563 

ตามลัำาดับ

The Wai Kru Ceremony of the academic year 2020 was 
held over three days due to the COVID-19 pandemic: for 
the primary level on August 6, for the lower secondary 
level on August 13, and for the upper secondary level 
on August 20, 2020.

พิธ่ีไหว้คร้
ผู้้�บริหารท้ลัเกลั�าฯ ถวิายี่เงินโดยี่เสด็จัพระราชกุศัลัแด่ สมเด็จัพระ
กนิษฐาธิ์ราชเจั�า กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยี่ามบรมราชกุมารี
ผู้้�บริหาร  คร้  แลัะนักเรียี่น  ร่วิมพิธี์ถวิายี่พระพรเน้�อำงในวัินเฉัลิัมพระ 
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จัพระวิชิรเกลั�าเจั�าอำยี่้่หัวิ สมเด็จัพระ
นางเจั�าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลัวิง 
26 มิถุนายี่น 28 กรกฎาคม 12 สิงหาคม 2563 ตามลัำาดับ

The Board offered an amount of money for the royal 
charity to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on June 
26, 2020. Additionally, the Board, teachers, and students 
attended the blessing ceremony on the occasion of the 
birthdays of His Majesty King Wachiraklao Chao Yu Hua 
on July 28, 2020 and of Her Majesty Queen Sirikit the 
Queen Mother on August 12, 2020.

ท้ี่ลเกล้าฯ ถวายเงิน และ ถวายพระพร
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แม�สถานการณั์จัะยัี่งไม่ปกติ กิจักรรมการเล้ัอำกตั�งประธ์าน

นักเรียี่นก็ยี่ังต�อำงดำาเนินต่อำ 17 กันยี่ายี่น 2563

In spite of the unstable situation caused by the COVID-19 
pandemic, the election of the student president was still 
held on September 17, 2020.

เลือกตั�งปีระธีานนักเร่ยน

พิธี์เข �าประจัำาหม้ ่ยีุ่วิกาชาด เป ็นพิธี์รับสมาชิกใหม่เพ้�อำให �
ตระหนักถึงควิามสำาคัญในการเป็นยุี่วิกาชาดแลัะยิี่นดีที�จัะ
อุำทิศัตนบำาเพ็ญประโยี่ชน์เพ้�อำส่วินรวิม 29 กันยี่ายี่น 2563

The opening ceremony of the Thai Red Cross Youth 
Movement was held on September 29, 2020, in order 
to welcome new members and encourage them to 
recognize the importance of the Thai Red Cross Youth 
Movement on September 29, 2020.

พิธ่ีเข้าปีระจิำาหม่้ยุวกาชิาดื
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เขมะสิริฯ จััดนิทรรศัการ “เปิดบ�าน” ให�ผู้้�ปกครอำงที�สนใจัแลัะต�อำงการหา
สถานที�เรียี่นดีๆ ให�แก่บุตรหลัานขอำงตน 11 ตุลัาคม 2563

Khemasiri Memorial School’s ‘Open House’ was held on 
October 11, 2020.

KMS Open House 2020
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กิจักรรมเสริมทักษะภาษาอัำงกฤษขอำงนักเรียี่นห�อำง IEP

English skills enhancement activities for IEP students 

การเร่ยนการสอน IEP
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- ร้้รอบัโรงเร่ยน -

Student Activities
เรียนเล่่นสาม่ารถี

 วิิกฤตจัากโรคโควิิด-19 เกดินักวิิทยี่าศัาสตร์รุ่นเยี่าว์ิ ชั�น ป.6 จัำานวิน 5 คน  (Hi fight) รวิมตวัิกันส่งผู้ลังาน
เข�าประกวิดการแสดงลัะครวิิทยี่าศัาสตร์ระดับประเทศั ประจัำาปี 2563 (Thailand Science Drama Competition 
2020) หัวิข�อำ “พ้ชพันธ์ุ์ดี โลักนี�มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet) โดยี่ใช�ช้�อำเร้�อำงว่ิา “Heal the World” 
ได�รับรางวิัลัรอำงชนะเลัิศัอัำนดับ 1 รับทุนการศัึกษาแลัะเกียี่รติบัตร ที�อำงค์การพิพิธ์ภัณัฑ์์วิิทยี่าศัาสตร์แห่งชาติ 
(อำพวิช.)  9 กันยี่ายี่น 2563
 ด.ญ.อิำนทิพร  สุริยี่ะอำาภา  
 ด.ญ.อำรพิมน  สุริยี่ะอำาภา
 ด.ญ.อำรจัันทกานต์  สร�างจัันทร์ 
 ด.ญ.อำนามฤณั  เติมฤทธิ์กุลั 
 ด.ญ.กัญญาพัชร์  สัมภวิะผู้ลั 
 Five young scientists of Prathom 6, aka Hi Fight, attending the Thailand Science 
Drama Competition 2020, themed Healthy Plants, Healthy Planet, performed in the play titled 
‘Heal the World’. They won the first prize, as well as scholarships and certificates, held at the 
National Science Museum on September 9, 2020.

วิิทยาศาสตร์สร้างผู้ล่งาน
Science Projects
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 Toyota จััดการประกวิดวิาดภาพระบายี่สี “รถยี่นต์ในฝั่น  2020” 

ชิงถ �วิยี่พระราชทานสมเด็จัพระกนิษฐาธิ์ราชเจั �า กรมสมเด็จั

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยี่ามบรมราชกมุารี   เดก็หญงิกนัตชิา เตชะนนัท์ 

ชั�น ม.1 ส่งผู้ลังานเข�าร่วิมประกวิดโดยี่ใช�ช้�อำ “รถลัดโรคร�ายี่”โดยี่ผู้้�วิาด

มจีันิตนาการว่ิา รถคนันี�เป็นรถที�ตรวิจัหาเช้�อำโรคต่างๆจัากผู้้�ป่วิยี่รวิมทั�ง

ฝุ่น่พษิ PM2.5 ในอำากาศัแลัะผู้้�ป่วิยี่ด�วิยี่โรคไวิรสัโควิิด-19 ซื้ึ�งระบบในรถ

จัะด้ดเช้�อำโรคต่างๆเข�าไป แลัะเปลัี�ยี่นเช้�อำโรคนั�นให�เป็นสารต�านโรค 

เม้�อำปลั่อำยี่อำอำกมาทุกคนจัะมีภ้มิต �านทาน ทำาให�สุขภาพแข็งแรง

 ผู้ลังานนี�ได�รับรางวิัลัชมเชยี่ ในรุ่นอำายีุ่ตำ�ากวิ่า 8 ปี ได�รับ

เกียี่รติบัตรแลัะเงินรางวิัลั

 Toyota held a painting contest, titled “Dream Cars 2020” 

to win the Royal Cup of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn Siam Boromrajakumari. Miss Kanticha Techanan, 

a Mathayom 1 student, submitted her work to the contest 

under the name “Disease-Reducing Car” with her imagination

that this car is a disease detection vehicle which captures 

diseases away from sick people, such as PM2.5 dust 

and the coronavirus. The system of the car will extract

various germs and diseases and transform them into 

being disease-resistant. After being free from disease,

everyone will have immunity and be healthy.

 This work won an honorable mention for under 8 

years of age and was awarded a scholarship and a certificate.

จินตนาการส่�อจากภาพิ
Painting Contest
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 การท่อำงเที�ยี่วิแห่งประเทศัไทยี่จััดการแข่งขัน Thailand 

Swimathon Super Series 2020 ที�จัังหวัิด ประจัวิบคีรีขันธ์์ 

เด็กหญิงศุัภารมยี่์ จ้ังวิงษ์ ชั�น ม.3 ได�ร ่วิมแข่งขันไตรกีฬา 

ประเภทว่ิายี่นำ�าระยี่ะทาง 1 กิโลัเมตร รุ่นอำายีุ่ 7-15 ปี ได�รับรางวัิลั

รอำงชนะเลิัศัอัำนดับ 2 เม้�อำ 27 กันยี่ายี่น 2563

 The Tourism Authority of Thailand organized 

the Thailand Swimathon Super Series 2020 in Prachuap

Khiri Khan Province. Miss Suparom Chungwong, 

a Mathayom 3 student, participated in a triathlon, in the 

category of 1-km long swimming, 7-15 years of age, and 

won the 2nd runner-up prize on September 27, 2020.

ผู้ล่งานด้านกีฬา
Sports Performance
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- ริอบริ้�ทันโลก -

The Utilization of Technology
ใช้ิโอกาสจิากเที่คโนโลย่

 สถานการณั์ต่างๆ หยีุ่ดชะงักทั�วิโลัก เพราะการแพร่ระบาดขอำงเช้�อำไวิรัสโควิิด-19 
แต่ทุกอำยี่่างต�อำงดำาเนินต่อำ  โรงเรียี่นจึังนำาเทคโนโลัยีี่เข�ามาช่วิยี่ในเร้�อำงการแลักเปลีั�ยี่น
เม้�อำเดินทางไปเยี่้อำนถึงที�ไม่ได�  ก็ต�อำงแลักเปลีั�ยี่นแบบอำอำนไลัน์ด�วิยี่โปรแกรม Zoom แทน 
เพ้�อำไม่ให�ควิามสัมพันธ์์ต�อำงหยีุ่ดกลัางคัน

 The world has been disrupted due to the spread of the COVID-19 virus, but 
everything must go on. The School, therefore, brought technology to help work by 
using Zoom so that the teacher-student relationship would not have to stop halfway.
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- สัก้�ปพิิเศษ -

Our StoryOur Story
ณ์ ท่�น่�ม่เริ่�องเล่า

วันมหิดืล
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 โรงเรียนเขมะสิิริอนุสิสิรณ์์ ได�กำาหนดให�วิันที� 

24 กันยี่ายี่น แลัะ 23 ตุลัาคม เป็นวัินสำาคัญขอำงโรงเรียี่น

24 กันยี่ายี่น วัินมหิดลัซึื้�งเป็นวัินคลั�ายี่วัินสวิรรคตสมเด็จั

พระมหิตลัาธิ์เบศัร อำดุลัยี่เดชวิิกรม พระบรมราชชนก 

พระบิดาแห่งการแพทยี่์แผู้นปัจัจุับันขอำงไทยี่ พระบิดา

แห่งการสาธ์ารณัสุขไทยี่  แลัะในฐานะที�พระอำงค์เป็นผู้้�พระ

ราชทานกำาเนิดโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ ส ่วินวัินที� 

23 ตุลัาคม คนไทยี่ร้�จัักกันดีค้อำ “วินัเลิักทาส” พระอำงค์ทรง

นำาควิามเจัริญในทุกๆด�านมาส่้ประเทศัชาติ เช่น การศึักษา 

การศัาลั การคมนาคม การสขุาภิบาลั เป็นต�น ดังนั�น วัินมหิดลั 

แลัะวัินปิยี่มหาราช โรงเรียี่นจึังนำาพวิงมาลัาไปถวิายี่บังคม

เพ้�อำน�อำมระลึักถึงพระมหากรุณัาธิ์คุณัขอำงพระอำงค์ทุกๆปี

 Khemasiri Memorial School has set 
the dates of September 24 and October 23 as 
the important days of the school. The former is 
Mahidol Day, which is the date of the death 
of King Mahidol Adulyadejvikrom, the Royal 
Father of Thai Traditional Medicine and Thai 
Public Health. He was the founder of Khemasiri 
Memorial School. The latter is well known among 
Thai people as “Abolition Day.” King Rama 
V modernized the country in many respects, 
such as education, the courts, transportation, 
sanitation, etc. Therefore, on Mahidol Day and 
Chulalongkorn Day, the School brings wreaths 
to pay homage in commemorating His graces, 
every year.

วันปิียมหาราชิ
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 นอำกจัากนี�ยี่ังมีอีำกสอำงวัินที�โรงเรียี่นถ้อำวิ่าเป็น
วัินสำาคัญด�วิยี่ ค้อำ วัินที� 11 ตุลัาคม แลัะ 14 พฤศัจิักายี่น 
ซึื้�งวัินดังกลั่าวิเป็นวัินคลั�ายี่วัินประส้ติขอำงหม่อำมเจั�าหญิง
ศุัขศัรีสมร แลัะหม่อำมเจั�าพ้นศัรีเกษม เกษมศัรี อำดีตผู้้�ทรง
ก่อำตั�งโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ อำาจัารยี่์ใหญ่พระอำงค์แรก 
แลัะพระอำงค์ที�สอำงขอำงโรงเรียี่น ผู้้�ทรงสร�างควิามเจัริญให�
แก่โรงเรียี่นจันมีช้�อำเสียี่งเป็นที�ปรากฏิทุกวัินนี� ทั�งคร้ ศิัษยี่์
ปัจัจุับัน แลัะศิัษยี่์เก่า จัะพร�อำมใจักันนำาดอำกไม�มาสักการะ
ณั พระร้ปอำนุสาวิรีย์ี่ หน�าหอำประชุมศุัขศัรีสมร เป็นการแสดง
ควิามกตัญญู้  แลัะระลึักถึงพระกรุณัาธิ์คุณั ซึื้�งโรงเรียี่นถ้อำ
เป็นประเพณีัที�จัะต�อำงปฏิิบัติตลัอำดมา

 In addition, there are two more important 
days for the School: October 11, which is the birthday 
of H.S.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri, 
and November 14, which is the birthday of 
H.S.H. Princess Poonsrikasem Kasemsri, both 
of whom were the former founders of 
Khemasiri Memorial School and the first and the 
second headmasters of the School, respectively. 
Teachers, present students, and alumni will all 
join to bring flowers to worship at the monuments 
in front of the Sooksrisamorn Auditorium. This is 
the expression of gratitude and remembrance
that the School t radit ionally pract ices .

“รากแก้วเป็ีนรากของต้นไม้  
ส่วนรากของชิาติไที่ย

คือบัรรพบุัรุษ”

วันคล้ายวันปีระส้ติ หม่อมเจ้ิาหญิิงศุขศร่สมร
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วันคล้ายวันปีระส้ติ หม่อมเจ้ิาพ้นศร่เกษม



1 ธัันวิาคม่ 2563   เปิิดภาคเรียนที� 2/2563
15 ธัันวิาคม่ 2563   ปิระกิาศผล่สอบภาคเรียนที� 1/2563 ระดับปิระถีม่ 
26 ธัันวิาคม่ 2563   ปิระกิาศผล่สอบภาคเรียนที� 1/2563 ระดับมั่ธัยม่
25 - 28 ม่กิราคม่ 2564  สอบระหว่ิางภาคเรียนที� 2/2563 ระดับปิระถีม่
25 - 29 ม่กิราคม่ 2564  สอบกิล่างภาคเรียนที� 2/2563 ระดับมั่ธัยม่
8 - 12 มี่นาคม่ 2564   ม่.6 สอบปิล่ายภาคเรียนที� 2/2563
15 มี่นาคม่ 2564   พิิธีัล่าครูของนักิเรียน ม่.6
29, 31 มี่นาคม่ 2564   ม่.3 สอบปิล่ายภาคเรียนที� 2/2563
5 - 8 เม่ษายน 2564   สอบปิล่ายปีิ 2563 ระดับปิระถีม่
5 - 9 เม่ษายน 2564   สอบปิล่ายภาคเรียนที� 2/2563 ระดับมั่ธัยม่
10 เม่ษายน-16 พิฤษภาคม่ 2564 ปิิดภาคเรียนที� 2/2563
11 พิฤษภาคม่ 2564   ปิระกิาศผล่สอบภาคเรียนที� 2/2563 ระดับมั่ธัยม่
12 พิฤษภาคม่ 2564   ปิระกิาศผล่สอบภาคเรียนที� 2/2563 ระดับปิระถีม่

 

December 1, 2020   Start of semester 2/2020
December 15, 2020   1/2020 exam announcement for Prathom level
December 26, 2020   1/2020 exam announcement for Mathayom level
January 25-28, 2021  2/2020 midterm exam of Prathom level
January 25-29, 2021  2/2020 midterm exam of Mathayom level
March 8-12, 2021   2/2020 final exam of Mathayom 6
March 15, 2021   La Kru Ceremony for Mathayom 6 students
March 29 and 31, 2021  2/2020 final exam of Mathayom 3
April 5-8, 2021   2/2020 final exam of Prathom level
April 5-9, 2021   2/2020 final exam of Mathayom level
April 10 – May 16, 2021  End of semester 2/2020
May 11, 2021    2/2020 exam announcement for Mathayom level
May 12, 2021    2/2020 exam announcement for Prathom level

ปีฏิิทิี่นการศึกษา ภาคเร่ยนท่ี่� 2/2563

Academic Calendar of Semester 2/2020


