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วิิถีีชีีวิิตใหม่่
ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ New Normal
ทุุกบทตอนเปลี่่�ยนไปคาดไม่่ถึึง
ทั้้�งส่่วนตััวการเงิินต้้องคำำ�นึึง
วางแผนพึ่่�งตนเองให้้ดีีดีี
เริ่่�มจาก Work form home อยู่่�ที่่�บ้้าน
ดำำ�เนิินการ Online Business วิิถีี
Online Learning Entertainment ช่่วยชีีวีี
ทุุกนาทีี มีีตารางกำำ�กัับเวลา
ถ้้าเจ็็บป่่วยเล็็กน้้อยไม่่พบแพทย์์
ใช้้แชท Online Medical consulting ปรึึกษา
การผลิิตในประเทศต้้องพึ่่�งพา
ซึ่่�งเรีียกว่่า Deglobalization
Social Distancing อ้้างว้้างจิิต
จะแนบชิิดทำำ�ได้้เพีียงในฝััน
สวมหน้้ากากอนามััยทุุกทุุกวััน
เพื่่�อป้้องกัันตััวเองให้้ปลอดภััย
ไม่่ไปเที่่�ยวเป็็นกลุ่่�มนััดสัังสรรค์์
เลิิกเร็็วพลัันปฏิิบััติิเป็็นนิิสััย
ยัังมีีอีีกมากมายด้้วยห่่วงใย
ยัับยั้้�งการระบาดได้้สุุขใจเอย
นางฉัั น ทนัั ทธ์ ์ เงิิ น จัั น ทร์์
บรรณาธิิ ก าร

จากใจผู้้�บริิหาร
Letter from the
Board of Directors

สวััสดีีค่่ะ ปีีการศึึกษา 2563 เป็็นปีีที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่ า งมาก ซึ่่� ง เป็็ น ผลเนื่่� อ งมาจากการระบาดของเชื้้� อ โควิิ ด -19
สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลงประการแรก การดำำ�เนิินชีีวิิตของนัักเรีียนต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงไป นัักเรีียนต้้องดููแลสุุขภาพตนเองให้้ปลอดภััยและ
ระวัังในเรื่่อ� งความสะอาดมากขึ้้น� ทั้้�งที่่�บ้้านและที่่�โรงเรีียน ในส่่วนของ
โรงเรีียนได้้มอบหมายให้้คุุณครูู เอาใจใส่่ดููแลนัักเรีียนให้้ปฏิิบััติิตน
อย่่ างเคร่่ งครัั ดเป็็ น นิิ สััย รวมถึึงผู้้ �ปกครองที่่�จะเข้้ามาติิด ต่่ อกัับ
โรงเรีี ย นก็็ ต้้อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรการการแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ
โควิิด-19 ด้้วยเช่่นกััน ขอขอบคุุณผู้้�ปกครองที่่�เข้้าใจและให้้ความ
ร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี ประการที่่� 2 เป็็นการปรัับเปลี่่�ยนการเรีียน
การสอนในขณะที่่�เชื้้�อโควิิด-19 ยัังแพร่่ระบาดโรงเรีียนไม่่สามารถ
เปิิ ด การเรีี ย นการสอนได้้ตามกำำ � หนดจึึ ง ต้้องปรัั บ ให้้มีี ก ารสอน
ออนไลน์์ขึ้้น� ซึ่่ง� เป็็นของใหม่่ของทั้้�งครููและนัักเรีียน นัักเรีียนไม่่คุ้้น� ชิิน
ที่่�จะนั่่�งเรีียนอยู่่�หน้้าคอมพิิวเตอร์์ อาจจะไม่่มีีสมาธิิในการเรีียน
ผู้้�ปกครองไม่่มีีเวลาดููแลกวดขััน ทุุกอย่่างล้้วนเป็็นอุุปสรรคทั้้�งสิ้้�น
ผู้้ � ป กครองและนัั ก เรีี ย นต้้องมีี ค วามอดทนสููง นัั ก เรีี ย นต้้อง
มีีวิินััยต่่อตนเองให้้มากๆ จึึงจะสามารถผ่่านพ้้นปััญหา เหล่่านี้้�ไปได้้
	ท้้ายสุุดขอให้้ทุุกคนรัักษาสุุขภาพกายและใจให้้เข้้มแข็็ง
เพื่่� อที่่� จ ะฝ่่ า ฟัั น อุุ ป สรรคที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ในวัั น ข้้างหน้้าอย่่ า งมีี ส ติิ
ทำำ�หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ดีี เป็็นลููกศิิษย์์ที่่�ดีีของครูู เป็็นลููกที่่�ดีี
ของพ่่ อ แม่่ เป็็ น พลเมืืองที่่� ดีี ข องประเทศชาติิ ที่่� สำำ �คัั ญ ที่่� สุุ ด คืือ
ให้้มีี ค วามสุุ ข กัั บ การเรีี ย นและการใช้้ชีี วิิ ต ในทุุ ก ๆ วัั น ค่่ ะ

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.

นางสาวจิิรุุดา สุุวรรณปรีีชา
ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล
และรองผู้้�จััดการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์

Ms. Jiruda Suwanpreecha
HR manager
and Deputy Manager, Public Relations
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- รายงานพิิเศษ -

โควิิดพิิชิิตได้้

COVID can be conquered!

การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ส่่งผลต่่อผู้้�คนในรููปแบบที่่�แตกต่่างกัันไป
เพื่่�อดููแลสุุขภาพของตนเองให้้ปลอดภััย ก็็ควรจะปฏิิบััติิตามมาตรการเบื้้�องต้้น ในการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อโควิิด-19 ในโรงเรีียน โดยมีีจุุดคััดกรองวััดไข้้ก่่อนเข้้าโรงเรีียน สวมหน้้ากากอนามััย หน้้ากากผ้้า ตลอดเวลา
ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์บ่่อยๆ เว้้นระยะห่่างอย่่างน้้อย 1-2 เมตร ทำำ�ความสะอาดห้้องเรีียน พื้้�นผิิวสััมผััส
เปิิดหน้้าต่่าง ประตูู ระบายอากาศ ไม่่จััดกิิจกรรมกลุ่่�มคนจำำ�นวนมาก ลดเวลาทำำ�กิิจกรรม และเหลื่่�อมเวลา
เพีียงเท่่านี้้� คุุณก็็สามารถหยุุดยั้้�งการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้
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.
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การเรีียนการสอน
ผ่่านออนไลน์์
Online Classrooms

การสอนออนไลน์์ เป็็นเรื่่�องใหม่่ของครููในโรงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์
เมื่่�อเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ระบาด ครููจำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้� และปรัับเปลี่่�ยนตััวเองให้้
ทัันกัับสถานการณ์์ ผู้้�บริิหารให้้เตรีียมการสอน ออนไลน์์ ในวิิชาหลัักก่่อน
ทีีมงานห้้องโสตทััศนููปกรณ์์เป็็นฝ่่ายผลิิต และให้้ความช่่วยเหลืือแก้้ปััญหา
ทำำ�ให้้การสอนออนไลน์์ผ่่านไปได้้ด้้วยดีี
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.
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จุุดคััดกรอง
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มาตรการโควิิด
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- บทสััมภาษณ์์ -

วิิถีีใหม่่ New Normal
ความคิิดเห็็นของผู้้�ปกครอง ครูู และนัักเรีียน
จะเป็็นอย่่างไรเมื่่�อโควิิด -19 ระบาด

New Normal

What will the opinions of parents, teachers, and students
be when faced with the COVID-19 outbreak?
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ถาม: มีีวิิธีีป้้องกััน/รัับมืือกัับโรค โควิิด-19 อย่่างไร
ตอบ: มีี ก ารป้้ อ งกัั น ตนเองและคนในครอบครัั วด้้วย การหา
ข้้อมููล ปฏิิบัั ติิต ามข้้อควรระวัั ง ที่่� เ หมาะสมโดยการพููดคุุ ย สร้้าง
ระเบีียบและมีีวิินััยในครอบครััว วิิธีีการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของโควิิ ด -19 ล้้างมืือบ่่ อย ๆโดยใช้้สบู่่�หรืือแอลกอฮอล์์ ที่่� นำำ �
ติิ ด ตัั ว ไป รัั ก ษาระยะห่่ า ง สวมหน้้ากากอนามัั ย ตลอดเวลา
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.

สััมภาษณ์์ผู้้�ปกครอง
Parent interview

ถาม: รู้้�สึึกกลััวกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 หรืือไม่่
ตอบ: รู้้ � สึึ ก กลัั วกัั บ การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
เนื่่�องจากโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยตั้้�งแต่่ปลาย
ปีี 2562 ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในครอบครััวทางด้้าน
จิิตใจและการทำำ�งานกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตและติิดตามข่่าว
และแนวทางการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
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.

ถาม: การแพร่่ระบาดของโรค โควิิด-19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิต
เปลี่่�ยนไปหรืือไม่่อย่่างไร
ตอบ: การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 ทำำ � ให้้การดำำ � เนิิ น
ชีี วิิ ต เปลี่่� ย นไป มีี ก ารเตรีี ย มอุุ ป กรณ์์ ป้ ้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ
อาทิิ หน้้ากากอนามัั ย เจลล้้างมืือ ต้้องมีี สำำ � รองไปในการ
เดิินทางส่่งลููกที่่�โรงเรีียน หรืือไปทำำ�ธุุระนอกบ้้าน เมื่่�อกลัับถึึงบ้้าน
จะทำำ�การฉีีดพ่่นแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อก่่อนเข้้าบ้้านทุุกครั้้�ง เมื่่�อมีีการ
ป้้องกัันอย่่างมีีวินัิ ยั แล้้วการใช้้ชีีวิติ จะเป็็นเรื่่อ� งที่่�ไม่่รู้สึ�้ กึ กลััวอีกี ต่่อไป
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.
นายพููนสมบััติิ ศรุุตาพงศ์์
ผู้้�ปกครองนัักเรีียน
Mr. Poonsombat Sarutapong
A student’s parent

9

สััมภาษณ์์ครูู

Teacher interview
ถาม: รู้้�สึึกกลััวกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 หรืือไม่่
ตอบ: ในช่่วงแรกที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผล
ให้้มีีความวิิตกกัังวลอย่่างมาก เพราะเชื้้อ� โรคกระจายอย่่างรวดเร็็ว
ยัังมองภาพไม่่ออกว่่าจะเป็็นอย่่างไร
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: มีีวิิธีีป้้องกััน/รัับมืือกัับโรค โควิิด-19 อย่่างไร
ตอบ: วิิธีป้ี อ้ งกัันและรัับมืือกัับโรคโควิิด-19 อัันดัับแรกต้้องพยายาม
ทำำ�ความเข้้าใจกัับโรคโควิิด-19 จากนั้้�นศึึกษาหาความรู้้แ� ละป้้องกััน
ตััวเองตามมาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค เช่่น สวม
หน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�งที่่�ออกจากบ้้าน เก็็บประวััติิการเดิินทาง
ทุุกครั้้ง� จากการสแกนไทยชนะ พกเจลหรืือแอลกอฮอล์์ติดิ ตััวเสมอ
หมั่่� น ล้้างมืือบ่่ อย ๆ และหลีี ก เลี่่� ย งสถานที่่� ที่่� มีี ค นแออัั ด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
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 history every time by scanning the Thai Chana QR code, always carry alcohol gel and wash your hands frequently,
and avoid crowded places as much as possible.

ของชีีวิติ ไปแล้้ว ดัังนั้้�น การปรัับตััวเอง New Normal เป็็นการเปลี่่ย� น
ขั้้�นพื้้�นฐาน เพื่่�อวิิถีชีี ีวิิตใหม่่ที่่�ดีีขึ้้�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.

ถาม: การแพร่่ระบาดของโรค โควิิด-19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิต
เปลี่่�ยนไปหรืือไม่่อย่่างไร
ตอบ: การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิติ เปลี่่ย� น
ไปในทางที่่� ดีี ขึ้้� น มีี ค วามใส่่ ใจดููแลตัั ว เองมากขึ้้� น มีี ส ติิ ใ นการ
ใช้้ชีีวิิต ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมต่่างๆจากเดิิม และระมััดระวััง
ตััวเอง สวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลาเพื่่�อป้้องกัันการรัับเชื้้�อ
และแพร่่เชื้้�อต่่อผู้้�อื่่�น เป็็นการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อย่่างหนึ่่�ง เพราะการสวมหน้้ากากอนามััยได้้กลายเป็็นเรื่่�องปกติิ

นางสาวมณฑิิรา ไชยชนะ
ครููสอนนาฏศิิลป์์
Ms. Monthira Chaichana
Thai classical dance teacher
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สััมภาษณ์์นัักเรีียน

Student interview
ถาม: รู้้�สึึกกลััวกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 หรืือไม่่

ตอบ: กลััวค่่ะ โรคโควิิด-19 เป็็นโรคที่่�ระบาดรุุนแรงและยาวนานกว่่า
โรคอื่่�นๆ แล้้วก็็อัันตรายมาก แต่่เหตุุผลสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้กลััวแล้้วก็็
ระมัั ด ระวัั ง มากคืือ ถ้้าเราติิ ด เชื้้� อมัั น จะส่่ ง ผลกระทบไปยัั ง
คนรอบข้้างด้้วย ครอบครััว คุุณครูู เพื่่�อน ๆ แล้้วก็็สัังคม คนที่่�ติิดเชื้้อ�
จะมีีความเสี่่�ยง โรงเรีียนอาจจะต้้องปิิด สถานที่่�ต่่าง ๆ ที่่�เราไปก็็
ต้้องปิิ ด ไปด้้วย จึึ ง ทำำ � ให้้พยายามที่่� จ ะป้้ อ งกัั น ตัั วจ ากโรคนี้้�
เป็็นอย่่างมากค่่ะ

Q: Are you afraid of the spread of COVID-19?

ประธานนัักเรีียน การทำำ�งานเสนอจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ สำำ�หรัับเพื่่�อน ๆ
น้้อง ๆ ยากขึ้้�นเพราะมีีการปรัับตารางสอนเพื่่�อรัับมืือกัับการแพร่่ระบาด
ของโควิิ ด -19 เวลาพัั ก ของแต่่ ล ะชั้้� น ไม่่ ต รงกัั น ทำำ � ให้้การเปิิ ด เพลง
ตอนกลางวัั น ไม่่ ส ามารถทำำ � ได้้ แต่่ จ ะมีี คุุ ณ ครููคอยให้้คำำ � ปรึึ ก ษา
ให้้ความช่่วยเหลืือตลอดค่่ะ
ในฐานะนัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่ห� ก ที่่�กำ�ำ ลัังจะเตรีียมยื่่น� พอร์์ท
เข้้ามหาวิิทยาลััย การหาผลงานเข้้าพอร์์ตยากมาก เพราะกิิจกรรม
การสอบต่่ า ง ๆ ถููกยกเลิิ ก ไปหมดบางอย่่ า งเปลี่่� ย นเป็็ น ออนไลน์์
กำำ�หนดการของมหาวิิทยาลััยก็็เปลี่่�ยนแปลง แต่่ก็็ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�
การใช้้เวลาให้้เป็็ น ประโยชน์์ และเตรีี ย มความพร้้อมสำำ � หรัั บ
เหตุุการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นอย่่างไม่่คาดคิิด ซึ่่�งทำำ�ให้้เราได้้ฝึึกการทำำ�งานใน
รููปแบบออนไลน์์ที่่�ไม่่เคยทำำ�มาก่่อนเลยค่่ะ

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: มีีวิิธีีป้้องกััน/รัับมืือกัับโรค โควิิด-19 อย่่างไร

ตอบ: เวลาออกไปข้้างนอกก็็จะสวมหน้้ากากอนามััยตลอดค่่ะ เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้เรารัับเชื้้�อมาหรืือแพร่่ไปให้้ผู้้�อื่่�น ถ้้าหายใจไม่่ออกจริิง ๆ
ก็็ จ ะถอดหน้้ากากออกในบริิ เ วณที่่� ไ ม่่ มีี ค นค่่ ะ เวลาอยู่่�ในที่่�
สาธารณะก็็ พ ยายามเว้้นระยะห่่ า ง พกแอลกอฮอล์์ แ ละล้้างมืือ
บ่่อย ๆ ค่่ะ ตอนนี้้�ในห้้องเรีียนก็็จััดโต๊๊ะห่่างกััน มีีแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ
ประจำำ �ห้้อ งให้้ด้้วย ก่่ อ นเข้้าโรงเรีี ย นก็็ จ ะวัั ด อุุ ณ หภููมิิ แ ละ
ล้้างมืือก่่อน คุุณครููและเพื่่�อน ๆ ก็็จะสวมหน้้ากากอนามััยตลอด
ทำำ�ให้้สบายใจเรื่่�องการป้้องกัันตััวในโรงเรีียนค่่ะ

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.

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.

ถาม: การแพร่่ระบาดของโรค โควิิด-19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิต
เปลี่่�ยนไปหรืือไม่่อย่่างไร

นางสาวพิิชญาภา คณาพััฒนวงศ์์
ประธานนัักเรีียน
Ms. Pitchayapa Kanapattanawong
President of the students

ตอบ: เปลี่่�ยนไปมากเลยค่่ะ เวลาไปไหนมาไหนต้้องระวััง ป้้องกัันตััว
ตลอดเวลา อยากไปเที่่� ยว ไหนก็็ ไ ม่่ ส ามารถไปได้้ ส่่ ว นในฐานะ
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- รู้้�รอบโรงเรีียน -

กิิจกรรมเด่่น
School Activities

ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิิน และ ถวายพระพร
พิิธีีไหว้้ครูู
พิิ ธีี ไ หว้้ครููปีี ก ารศึึ ก ษา 2563 กำำ � หนด 3 วัั น แบ่่ ง เป็็ น ระดัั บ
ประถม ระดัับมััธยมต้้นและระดัับมััธยมปลาย เนื่่�องมาจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เมื่่�อ 6, 13, 20 สิิงหาคม 2563
ตามลำำ�ดัับ
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.
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ผู้้�บริิหารทููลเกล้้าฯ ถวายเงิินโดยเสด็็จพระราชกุุศลแด่่ สมเด็็จพระ
กนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ผู้้บ� ริิหาร ครูู และนัักเรีียน ร่่วมพิิธีถี วายพระพรเนื่่�องในวัันเฉลิิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว สมเด็็จพระ
นางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
26 มิิถุุนายน 28 กรกฎาคม 12 สิิงหาคม 2563 ตามลำำ�ดัับ
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.

เลืือกตั้้�งประธานนัักเรีียน
แม้้สถานการณ์์ จ ะยัั ง ไม่่ ป กติิ กิิ จ กรรมการเลืือกตั้้� ง ประธาน
นัักเรีียนก็็ยัังต้้องดำำ�เนิินต่่อ 17 กัันยายน 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.

พิิธีีเข้้าประจำำ�หมู่่�ยุุวกาชาด
พิิ ธีี เข้้าประจำำ � หมู่่�ยุุ ว กาชาด เป็็ น พิิ ธีี รัั บ สมาชิิ ก ใหม่่ เ พื่่� อ ให้้
ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ ในการเป็็ น ยุุ ว กาชาดและยิิ น ดีี ที่่� จ ะ
อุุ ทิิ ศ ตนบำำ � เพ็็ ญ ประโยชน์์ เ พื่่� อส่ ่ ว นรวม 29 กัั น ยายน 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.
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KMS Open House 2020
เขมะสิิริิฯ จััดนิิทรรศการ “เปิิดบ้้าน” ให้้ผู้้�ปกครองที่่�สนใจและต้้องการหา
สถานที่่�เรีียนดีีๆ ให้้แก่่บุุตรหลานของตน 11 ตุุลาคม 2563
Khemasiri Memorial School’s ‘Open House’ was held on
October 11, 2020.
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การเรีียนการสอน IEP
กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นห้อง IEP
English skills enhancement activities for IEP students
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- รู้้�รอบโรงเรีียน -

เรีียนเล่่นสามารถ
Student Activities

วิิทยาศาสตร์์สร้้างผลงาน
Science Projects

วิิกฤตจากโรคโควิิด-19 เกิิดนัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นเยาว์์ ชั้้น� ป.6 จำำ�นวน 5 คน (Hi fight) รวมตััวกันั ส่่งผลงาน
เข้้าประกวดการแสดงละครวิิทยาศาสตร์์ระดัับประเทศ ประจำำ�ปีี 2563 (Thailand Science Drama Competition
2020) หััวข้้อ “พืืชพัันธุ์์�ดีี โลกนี้้�มีีสุุข” (Healthy Plants, Healthy Planet) โดยใช้้ชื่่�อเรื่่�องว่่า “Heal the World”
ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 รัับทุุนการศึึกษาและเกีียรติิบััตร ที่่�องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ
(อพวช.) 9 กัันยายน 2563
ด.ญ.อิินทิิพร สุุริยิ ะอาภา
ด.ญ.อรพิิมน สุุริิยะอาภา
ด.ญ.อรจัันทกานต์์ สร้้างจัันทร์์
ด.ญ.อนามฤณ เติิมฤทธิิกุุล
ด.ญ.กััญญาพััชร์์ สััมภวะผล
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.
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จิินตนาการสื่่�อจากภาพ
Painting Contest

Toyota จััดการประกวดวาดภาพระบายสีี “รถยนต์์ในฝััน 2020”
ชิ ง ถ้วยพระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เด็กหญิงกันติชา เตชะนันท์
ชั้น ม.1 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยใช้ชื่อ “รถลดโรคร้าย”โดยผู้วาด
มีจนิ ตนาการว่า รถคันนีเ้ ป็นรถทีต่ รวจหาเชื้อโรคต่างๆจากผู้ป่วยรวมทัง้
ฝุน่ พิษ PM2.5 ในอากาศและผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโควิด-19 ซึง่ ระบบในรถ
จะดูดเชื้อโรคต่างๆเข้าไป และเปลี่ยนเชื้อโรคนั้นให้เป็นสารต้านโรค
เมื่อปล่ อยออ กมาทุ ก คนจะมี ภู มิ ต ้ า นทาน ท�ำให ้ สุ ข ภาพแข็ ง แรง
	ผลงานนี้ได้รับรางวัลชมเชย ในรุ่นอายุต�่ำกว่า 8 ปี ได้รับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล
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.
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ผลงานด้้านกีีฬา

Sports Performance
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยจััดการแข่่งขััน Thailand
Swimathon Super Series 2020 ที่่�จัังหวััด ประจวบคีีรีีขัันธ์์
เด็็ ก หญิิ ง ศุุ ภ ารมย์์ จููงวงษ์์ ชั้้� น ม.3 ได้้ร่่ ว มแข่่ ง ขัั น ไตรกีี ฬ า
ประเภทว่่ายน้ำำ�� ระยะทาง 1 กิิโลเมตร รุ่่�นอายุุ 7-15 ปีี ได้้รัับรางวััล
รองชนะเลิิศอัันดัับ 2 เมื่่�อ 27 กัันยายน 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.
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- รอบรู้้�ทัันโลก -

ใช้้โอกาสจากเทคโนโลยีี
The Utilization of Technology

สถานการณ์์ต่่างๆ หยุุดชะงัักทั่่�วโลก เพราะการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
แต่่ ทุุ ก อย่่ า งต้้องดำำ � เนิิ น ต่่ อ โรงเรีี ย นจึึ ง นำำ � เทคโนโลยีี เข้้ามาช่่ วย ในเรื่่� อ งการแลกเปลี่่� ย น
เมื่่�อเดิินทางไปเยืือนถึึงที่่�ไม่่ได้้ ก็็ต้้องแลกเปลี่่�ยนแบบออนไลน์์ด้้วยโปรแกรม Zoom แทน
เพื่่�อไม่่ให้้ความสััมพัันธ์์ต้้องหยุุดกลางคััน
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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- สกู๊๊�ปพิิเศษ -

ณ ที่่�นี้้�มีีเรื่่�องเล่่า
Our Story

วัันมหิิดล
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โรงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์ ได้้กำำ�หนดให้้วัันที่่�
24 กัันยายน และ 23 ตุุลาคม เป็็นวัันสำำ�คััญของโรงเรีียน
24 กัันยายน วัันมหิิดลซึ่่�งเป็็นวัันคล้้ายวัันสวรรคตสมเด็็จ
พระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก
พระบิิดาแห่่งการแพทย์์แผนปััจจุุบัันของไทย พระบิิดา
แห่่งการสาธารณสุุขไทย และในฐานะที่่�พระองค์์เป็็นผู้้�พระ
ราชทานกำำ � เนิิ ด โรงเรีี ย นเขมะสิิ ริิ อนุุ ส สรณ์์ ส่่ ว นวัั น ที่่�
23 ตุุลาคม คนไทยรู้้จั� กั กัันดีีคืือ “วัันเลิิกทาส” พระองค์์ทรง
นำำ�ความเจริิญในทุุกๆด้้านมาสู่่�ประเทศชาติิ เช่่น การศึึกษา
การศาล การคมนาคม การสุุขาภิิบาล เป็็นต้้น ดัังนั้้�น วัันมหิิดล
และวัันปิิยมหาราช โรงเรีียนจึึงนำำ�พวงมาลาไปถวายบัังคม
เพื่่�อน้้อมระลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระองค์์ทุุกๆปีี
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.
วัันปิิยมหาราช
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นอกจากนี้้� ยัั ง มีี อีี ก สองวัั น ที่่� โรงเรีี ย นถืือว่่ า เป็็ น
วัันสำำ�คััญด้้วย คืือ วัันที่่� 11 ตุุลาคม และ 14 พฤศจิิกายน
ซึ่่�งวัันดัังกล่่าวเป็็นวัันคล้้ายวัันประสููติิของหม่่อมเจ้้าหญิิง
ศุุขศรีีสมร และหม่่อมเจ้้าพููนศรีีเกษม เกษมศรีี อดีีตผู้้�ทรง
ก่่อตั้้�งโรงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์ อาจารย์์ใหญ่่พระองค์์แรก
และพระองค์์ที่่�สองของโรงเรีียน ผู้้�ทรงสร้้างความเจริิญให้้
แก่่โรงเรีียนจนมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ปรากฏทุุกวัันนี้้� ทั้้�งครูู ศิิษย์์
ปััจจุุบััน และศิิษย์์เก่่า จะพร้้อมใจกัันนำำ�ดอกไม้้มาสัักการะ
ณ พระรููปอนุุสาวรีีย์์ หน้้าหอประชุุมศุุขศรีีสมร เป็็นการแสดง
ความกตััญญูู และระลึึกถึึงพระกรุุณาธิิคุุณ ซึ่่�งโรงเรีียนถืือ
เป็็นประเพณีีที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตลอดมา

“รากแก้้วเป็็นรากของต้้นไม้้
ส่่วนรากของชาติิไทย
คืือบรรพบุุรุษ
ุ ”
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 traditionally practices.
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วัันคล้้ายวัันประสููติิ หม่่อมเจ้้าหญิิงศุุขศรีีสมร

วัันคล้้ายวัันประสููติิ หม่่อมเจ้้าพููนศรีีเกษม
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ปฏิิทิินการศึึกษา ภาคเรีียนที่่� 2/2563
1 ธัันวาคม 2563			

เปิิดภาคเรีียนที่่� 2/2563

15 ธัันวาคม 2563			ประกาศผลสอบภาคเรีียนที่่� 1/2563 ระดัับประถม
26 ธัันวาคม 2563			ประกาศผลสอบภาคเรีียนที่่� 1/2563 ระดัับมััธยม
25 - 28 มกราคม 2564		

สอบระหว่่างภาคเรีียนที่่� 2/2563 ระดัับประถม

25 - 29 มกราคม 2564		

สอบกลางภาคเรีียนที่่� 2/2563 ระดัับมััธยม

8 - 12 มีีนาคม 2564			ม.6 สอบปลายภาคเรีียนที่่� 2/2563
15 มีีนาคม 2564			

พิิธีล
ี าครููของนัักเรีียน ม.6

29, 31 มีีนาคม 2564			ม.3 สอบปลายภาคเรีียนที่่� 2/2563
5 - 8 เมษายน 2564			

สอบปลายปีี 2563 ระดัับประถม

5 - 9 เมษายน 2564			

สอบปลายภาคเรีียนที่่� 2/2563 ระดัับมััธยม

10 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

ปิิดภาคเรีียนที่่� 2/2563

11 พฤษภาคม 2564			ประกาศผลสอบภาคเรีียนที่่� 2/2563 ระดัับมััธยม
12 พฤษภาคม 2564			ประกาศผลสอบภาคเรีียนที่่� 2/2563 ระดัับประถม

Academic Calendar of Semester 2/2020
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				
May 12, 2021				

2/2020 exam announcement for Mathayom level
2/2020 exam announcement for Prathom level

