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เราไม่่สามารถปฏิิเสธได้้เลยหลัังจากภาวะโควิิด-19 ทำำ�ให้้ชีีวิติ เราทุุกคน
เปลี่่ย� นแปลงไปไม่่เหมืือนเดิิม ต้้องสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลาเมื่่อออ
� กจากบ้้าน
ไปในสถานที่่�ต่า่ ง ๆ ก็็ต้้องวััดอุุณหภููมิิ ต้้องเว้้นระยะห่่างจากผู้้อื่่� น� และต้้องทำำ�งาน
ที่่�บ้้าน นั่่�นคืือ ชีีวิิตปกติิใหม่่
การจััดการศึึกษาก็็เช่่นกััน ต้้องปรัับเปลี่่ย� นไปตามสถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น�
ปรัับวิิธีีการจััดการเรีียนการสอนใหม่่ จากเดิิมที่่�เรีียนในห้้องเรีียน เป็็นการเรีียน
การสอนใน 5 รููปแบบ คืือ การเรีียนแบบออนไซต์์ ออนแอร์์ ออนแฮนด์์ ออนดีีมานต์์
และออนไลน์์ ซึ่่�งการจััดการการเรีียนสอนขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทของแต่่ละสถานศึึกษา
โดยสถานศึึกษาส่่วนใหญ่่ ได้้ปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนในรููปแบบ “ออนไลน์์”
การสอนออนไลน์์ เป็็นแพลตฟอร์์มที่่ถูู� กยกระดัับขึ้้น� มามีีบทบาทในการ
เรีียนรู้้�ที่่�คุุณครูู ผู้้�เรีียน และผู้้�ปกครองจะต้้องเรีียนรู้้�และปรัับตััวไปพร้้อม ๆ กััน
การบัันทึึกวิิดีโี อ หรืือการสอนแบบสด เพื่่�อให้้ผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้ด้้วย
� ตนเองจากที่่�บ้้าน
ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งทางออกที่่�นำำ�มาใช้้ในการเรีียนการสอนในสถานการณ์์ปััจจุุบััน
อย่่างไรก็็ตามทุุกระบบมีีจุุดอ่่อนและข้้อจำำ�กััด การสอนออนไลน์์ก็็เช่่นเดีียวกััน
จากแพลตฟอร์์มดัังกล่่าว ทุุกหน่่วยงานที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่ยวข้้อ
� งในการพิิจารณา เรื่่อ� งการ
ออกแบบให้้คุุณครููสามารถติิดตามกิิจกรรมของผู้้เ� รีียนได้้อย่่างเป็็นระบบ มีีฟีเี จอร์์
ที่่�ให้้โอกาสผู้้�เรีียนได้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับคุุณครููได้้มากที่่�สุุด และความปลอดภััยของ
ข้้อมููลส่่วนตััวที่่�อััปโหลดบนโลกออนไลน์์ ต้้องไม่่ถููกเปิิดเผยออกสู่่�สาธารณะ
นอกจากนี้้�การเรีียนรู้้�จะต้้องมีีระบบบริิหารจััดการที่่�หลากหลายในตััว เพื่่�อรองรัับ
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ยืืดหยุ่่�น เหมาะสมกัับเทคนิิคการสอนและการเรีียนของผู้้�ใช้้
ทั้้�งการจดบัันทึึก การมอบหมายงาน การบ้้าน โครงงานหลากหลายรููปแบบ
และสื่่อ� ประกอบการสอนในรููปแบบต่่าง ๆ สิ่่ง� ที่่ข� าดไม่่ได้้อีีกอย่่างคืือ ระบบวิิเคราะห์์
และประเมิินผลที่่�จะทำำ�ให้้คุุณครููทราบว่่าผู้้�เรีียนคนไหนเข้้าร่่วมชั้้�นออนไลน์์บ้้าง
	จากจุุดอ่่อนและข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เราได้้ยิินเสีียงสะท้้อนจาก
ผู้้�เรีียนออนไลน์์
“เรีียนออนไลน์์ก็็ดีี สบาย ได้้พััก  แต่่ชอบเรีียนในห้้องเรีียนมากกว่่า
เพราะได้้เจอครูู เจอเพื่่�อน”
“อยากไปเรีี ย นที่ ่ � โรงเรีี ย น เพราะถ้้ า เรีี ย นแล้้ ว ไม่่ เข้้ า ใจ ก็็ ย กมืือ
ถามครููได้้ทัันทีี”
“นััดกััน 8 โมงครึ่่�ง แต่่กว่่าจะเข้้าระบบและเริ่่�มเรีียนได้้ก็็เกืือบ 9 โมง”
เสีียงสะท้้อนที่่�เราได้้ยิินจากผู้้�เรีียนทำำ�ให้้เรารัับรู้้�ได้้ว่่าผู้้�เรีียนอยากเรีียน
ที่่�โรงเรีียน เพราะผู้้�เรีียนสามารถปฏิิสััมพัันธ์์กัับคุุณครููได้้ ไม่่เข้้าใจก็็สามารถยกมืือ
ถามคุุณครููได้้ทัันทีี ได้้เจอกัับเพื่่�อน ๆ และเข้้าเรีียนตามเวลาที่่�ห้้องเรีียนได้้เลย
หวัังว่่าโควิิด-19 จะกลัับสู่่�สภาวะปกติิในเร็็ววััน สถานศึึกษาจะได้้เปิิดทำำ�การเรีียน
การสอนตามปกติิ ผู้้�เรีียนจะได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียน และการเรีียนการสอน
จะได้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
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จากใจผู้้�บริิหาร

Letter from the Board of Directors
		“สำำ�คััญที่่�ใจ” นัับเป็็นความยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�ดิิฉัันได้้มีี
โอกาสถ่่ายทอดถึึงความรู้้�สึึกห่่วงใยและความปรารถนาดีีที่่�มีีต่่อทุุกท่่าน
ผ่่านบทความลงในวารสารเล่่มนี้้� ซึ่่ง� ดิิฉันั ทราบดีีว่า่ สถานการณ์์ในปััจจุบัุ นั นี้้�
มีีผลกระทบเกิิดขึ้้น� มากมายทั้้�งทางกายและจิิตใจกัับทุุกครอบครััว โรงเรีียน
เขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์ ก็ ็ ไ ด้้รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์ นี้้ � เช่่ น เดีี ยวกั ั น
และขออภััยที่่�ยัังไม่่สามารถเปิิดการเรีียนการสอนอย่่างเต็็มรููปแบบได้้
เชื่่ออย่
� า่ งยิ่่ง� ว่่านัักเรีียนหลายคนคงคิิดถึึงบรรยากาศการใช้้ชีีวิติ
ในโรงเรีียน ช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาเราเคยใช้้ชีีวิิตเป็็นเสมืือนหนึ่่�งครอบครััว
เดีียวกััน ดิิฉัันในฐานะศิิษย์์เก่่าเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์เข้้าใจถึึงความรู้้สึ� ึกผููกพััน
ที่่�เรามีีต่่อโรงเรีียน เรามีีคุุณครููที่่�รัักและเอาใจใส่่เสมืือนหนึ่่�งลููกหลาน
ของท่่าน เราได้้รัับประสบการณ์์อัันน่่าประทัับใจและกิิจกรรมสร้้างสรรค์์
ต่่ า ง ๆ รวมถึึ ง การปลููกฝัั ง คุุ ณธ รรมอัั น ดีี ง ามจากสัั ง คมในโรงเรีี ย น
แห่่งนี้้�เป็็นอย่่างดีี ครั้้�งที่่�ดิิฉัันได้้ไปศึึกษาต่่อในต่่างแดนก็็มิิเคยลืืมข้้อความ
ซึ่่�งบ่่งบอกถึึงความ เป็็นเอกลัักษณ์์ของนัักเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์ทุุกคน
คืือ ‘รัักประเพณีี มีีมารยาทงาม’ ที่่�ฝัังลึึกในจิิตใจจากการได้้ถููกอบรม
กิิริิยามารยาท การเข้้า สัังคมตามแบบหญิิงไทยในโอกาสต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ
จนเป็็นความคุ้้�นชิินที่่�จะนำำ�มาปฏิิบััติิตนให้้สำำ�นึึกในความเป็็นคนไทย
ไม่่ว่่าจะอยู่่�แห่่งหนใดก็็ตาม ความสำำ �เร็็จของศิิษย์์เขมะสิิริิอนุุสสรณ์์
ทุุกคนนั้้�นล้้วนมาจากการวางรากฐาน ‘ความรู้้�ต้้องคู่่�คุุณธรรม’ ที่่�คุุณครูู
และบุุคลากรทุุกท่่านได้้บ่่มเพาะเสมอมาสืืบเนื่่�องมาจากทุุก ๆ ปีี ในช่่วง
ปิิดภาคเรีียน คุุณครููและบุุคลากรทุุกท่่านจะต้้องเข้้ารัับการอบรมธรรมะ
ในโครงการของโรงเรีียน เพื่่�อได้้นำำ�มาใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั และหน้้าที่่ก� ารงาน
ซึ่่�งในแต่่ละรายวิิชาที่่�ท่่านสอนได้้แทรกคุุณธรรมให้้นัักเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์เสมอมา
	ณ วัันนี้้� ดิิฉัันได้้เข้้ามารัับตำำ�แหน่่งเป็็นหนึ่่�งในทีีมผู้้�บริิหารของ
โรงเรีี ย นเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์ ดิิ ฉั ั น มีี ค วามภููมิิ ใจและพร้้อมที่่� จ ะนำำ �
ประสบการณ์์ดีี ๆ ที่่�ได้้รัับเหล่่านั้้�นมาถ่่ายทอดสู่่�นัักเรีียนรุ่่�นใหม่่ ควบคู่่�
ไปกัับการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ โดยเฉพาะการสนัับสนุุนในด้้านการบริิการ เช่่น
งานโภชนาการ รวมไปถึึงความเป็็นอยู่่�ของนัักเรีียนทุุกคน เพื่่�อให้้นัักเรีียน
ได้้เข้้ามาอยู่่�บ้้านหลัังที่่�สองแห่่งนี้้�อย่า่ งอบอุ่่�น ปลอดภััย และที่่�สำำ�คัญคืือ
ั ใช้้
ชีีวิิตในการเรีียนรู้้�พััฒนาตนเองอย่่างมีีความสุุขทั้้�งกายและใจ พร้้อมที่่�จะ
เป็็นคนดีีมีีคุุณภาพสู่่�สัังคมต่่อไป
แม้้วัันนี้้�เราทุุกคนยัังต้้องเผชิิญกัับปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ
มากมาย ขอทุุ ก ท่่ า นได้้ให้้ความสำำ �คั ั ญที่่ � จ ะดููแลตนเองและคนใน
ครอบครััวให้้ปลอดภััยในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด
จงเรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�กัับมััน ใช้้ชีีวิิตอย่่างมีีสติิ พยายามมองโลกในเชิิงบวก
อยู่่�เสมอ หมั่่�นรัักษาใจให้้อดทน อดกลั้้�นจากแรงกดดัันต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
ใช้้เวลาในยามวิิกฤติินี้้ใ� ห้้เป็็นโอกาสในการกระทำำ�สิ่่ง� ดีี ๆ ให้้เกิิดขึ้้น� แก่่ตนเอง
และคนในครอบครัั วอั ั น เป็็ น ที่่� รั ั ก สิ่่� ง สำำ �คั ั ญคืือ การมีี วิ ิ นั ั ย ใส่่ ใ จ
เรื่่�องสุุขภาพ ซึ่่�งจะเป็็นภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีีที่่�สุุด อีีกไม่่นานเมื่่�อทุุกอย่่างดีีขึ้้�น
พวกเราชาวเขมะสิิริอนุ
ิ สุ สรณ์์ทุกุ คนก็็จะกลัับมาอยู่่�ด้้วยกััน และทำำ�กิจิ กรรม
ดีี ๆ ร่่วมกััน อย่่างไรก็็ตามทุุกอย่่าง ‘สำำ�คััญที่่�ใจ’ ขอเป็็นหนึ่่�งพลัังใจ
ให้้ทุุกคนค่่ะ
นางสาวโสจกร คงจำำ�เนีียร
รองผู้้�จััดการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
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“It’s all about your heart” It is my great honor to have

the opportunity to express my concern and goodwill toward you through
this journal’s article. I understand the current situation has a significant
physical and psychological impact on every family; Khemasiri Memorial
School has also been affected by this scenario, and we regret that we
are still unable to offer the entire course for you.
I strongly believe that our students miss the environment of
school. We used to live together as a family. As a Khemasiri Memorial
School alumnus, I realize how attached we are to the school. We are
taught by teachers who love and care for us as if we are their own. We
receive impressive experiences, creative activities as well as cultivating good
morals from society in this school. When I went to study abroad, I never
forgot the teachings in social etiquette which indicates the uniqueness
of all Khemasiri Memorial School students, namely ‘Love traditions - Have
good manners. These lessons are deeply embedded in the minds of the
students until it becomes second nature to always be aware of being a
Thai person. I know that I take these messages with me wherever I am.
Every success of Khemasiri Memorial School disciple is based on laying
the foundation. Teachers and staff have always cultivated, ‘Knowledge
must come together with virtue’ This is because every year during the
semester break, teachers and staff are required to attend Dharma training
in the school’s project with the purpose of applying it into their daily
life and work duties. In each course the teachers include those virtues to
Khemasiri Memorial School students.
Nowadays, I have been appointed as one of the management
team of Khemasiri Memorial School. I am proud and ready to bring those
exceptional experiences that I received and pass them on to the new
generation of students along with development in various fields, especially
support in services such as nutrition. I will focus on the well-being of
all students so they can come to live in this second home, a warm and
safe environment, and most importantly, to live in learning as well as
self-improvement with happiness both physically and mentally. Therefore,
ready to be great persons in society.
Even though we all face many issues and obstacles today, I
would like to suggest that everyone should focus on taking care of yourself
and your family in order to be safe during the Covid outbreak. Learn to
live with it, live consciously, and always try to be optimistic. Make your
heart be patient to withstand the pressures that arise. Use this time of
crisis wisely as an opportunity to do good things for yourself and your
beloved family. It is important to have a healthy discipline that will provide
the best immunity. Before long, when things get better, all of us in the
Khemasiri family will be back to doing good activities together. However,
till then everything is ‘All about your heart’. We would like to be one of
the strengths for everyone.
Miss Sojakorn Kongchamnian
Deputy Manager for PR Departments

- รายงานพิิเศษ -

อยากเรีียนที่่�โรงเรีียน
I want to study at school

หลัังจากที่่�ต้้องเรีียนออนไลน์์จากทางบ้้านเป็็นเวลานานด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19
ลองมาฟัังความรู้้�สึึกของนัักเรีียนที่่�ได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนอีีกครั้้�ง
After having to study online at home for a long while due to the COVID-19
situation, the students who have come back to study at school want to share
their feelings.
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นัักเรีียนไป-กลัับ

A non-boarding student
ถาม: มีีความกัังวลบ้้างหรืือไม่่ที่่�ต้้องกลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียน?
ตอบ: สวััสดีีค่่ะ ตอนแรกก็็มีีความกัังวลในสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นค่่ะ มีีความ
รู้้�สึึกน่่ากลััว แต่่เมื่่�อได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนจริิง ๆ ก็็คลายความกัังวล
ไปได้้มากค่่ ะ เพราะทางโรงเรีี ย นมีี ม าตรการที่่� ทำ ำ � ให้้เราสบายใจ เช่่ น
ตอนเช้้ามาถึึงโรงเรีียนก็็จะมีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิทุุกครั้้�งก่่อนเข้้าโรงเรีียน
ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์ มีีการเว้้นระยะห่่างในศููนย์์อาหาร ที่่�ห้้องเรีียน
ด้้วย และทุุกคนต้้องสวมหน้้ากากอนามััยกัันตลอดเวลา เมื่่�ออยู่่�ในที่่�โล่่งแจ้้ง
หรืือที่่�เปิิด นอกจากนี้้�โรงเรีียนยัังมีีนโยบายให้้ตรวจ ATK ก่่อนมาโรงเรีียน
ทุุกครั้้�ง และมีีการสุ่่�มตรวจทุุกอาทิิตย์์ด้้วยค่่ะ
Q: Are there any concerns about coming back to school?
A: Hello, at first, I was worried about the situation. It is scary.
But when I actually come back to school, it relieved my worries
very much because the School has measures that make us
feel comfortable. For example, in the morning when we arrive
at school, there will be a temperature check every time before
entering the school. We wash our hands with alcohol
gel and practice social distancing, both in the canteen
and the classrooms. Everyone must wear a mask when in open
spaces. In addition, the school has a policy to get the students
screened with the ATK every time before they come to school.
There is also a random check every week.
ถาม: ได้้กลัับมาเรีียนที่่�โรงเรีียนอีีกครั้้�ง มีีความรู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง?
ตอบ: รู้้�สึึกดีีใจมากค่่ะ เพราะปีีนี้้�ก็็เป็็นปีีสุุดท้้ายแล้้ว รู้้�สึึกว่่าการได้้กลัับ
มาเรีียนที่่�โรงเรีียนดีีกว่่าเรีียนออนไลน์์ ที่่�บ้้านค่่ะ เพราะได้้เจอเพื่่�อน ๆ
ได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน และมีีอะไรสงสััยก็็สามารถถามครููได้้เลยค่่ะ

a Small Bubble group, where we study in every subject,
so as to reduce the risk and prevent the spread of
the virus.
ถาม: จากข่่าวที่่�มีีโควิิด-19 สายพัันธุ์์�ใหม่่ “โอไมครอน”
มีีความรู้้�สึึกกัังวลไหมถ้้าต้้องกลัับไปเรีียนออนไลน์์ใหม่่อีีกครั้้�ง?
ตอบ: ดููจากข่่ า วแล้้วก็็ น่ ่ า กลัั ว มากเลยค่่ ะ ก็็ รู้ ้ � สึ ึ ก กัั ง วลนะคะ
ถ้้าให้้เลืือกเรีียนจริิง ๆ อยากเรีียนที่่�โรงเรีียนมากกว่่า เพราะว่่า
ได้้พบคุุณครููและเพื่่�อน ๆ ได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน แต่่ถ้้าสมมุุติิ
ว่่าโควิิด-19 กลัับมาระบาดอีีกครั้้�ง ดิิฉัันก็็เชื่่�อว่่าการเรีียนออนไลน์์
ของโรงเรีียนยัังมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีค่่ะ

Q: How are you feeling about coming back to school?
A: I’m very happy because this year is my last year at school.
I feel that coming back to school is better than studying online
at home because I meet my friends and do activities together.
And if I have any questions, I can ask the teachers immediately.

Q: Having heard of the Omicron, are you worried if
you have to go back to study online again?
A: The news was really scary. I’m worried, too. If I am
asked to choose, I would rather study at school because
I can meet my teachers and friends, doing activities
together. But if the COVID-19 is spreading again, I believe
that online learning by the school is still effective.

ถาม: การเรีียนในห้้องเรีียนเป็็นอย่่างไรบ้้าง มีีอะไรเปลี่่ย� นไปจากเดิิมบ้้างไหม?
ตอบ: มีีค่่ะ ในห้้องเรีียนจะมีีการเว้้นระยะห่่าง และมีีการแบ่่งกลุ่่�มแบบ
Small Bubble เป็็นการแบ่่งกลุ่่�มย่่อยไม่่เกิิน 5 คน คุุณครููจะเป็็นผู้้�แบ่่ง
กลุ่่�มให้้ค่่ ะ และจะใช้้กลุ่่�มนี้้� ใ นทุุ กวิิ ช าด้้วย เพื่่� อเป็็ นการลดความเสี่่� ย ง
และป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� โรคด้้วยค่่ะ

นางสาวศิิโรรััตน์์ เลิิศภููวิิวััฒน์์
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
Ms. Sirorat Lertphuwiwat
Matthayom 6 Student

Q: How was the classroom? Has anything changed?
A: Yes, social distancing is done in the classroom and the
teacher divides us into groups of five people, which is called
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นัักเรีียนประจำำ�

A boarding student
ถาม: เป็็นนัักเรีียนประจำำ�มากี่่�ปีีแล้้ว และทำำ�ไมถึึงเข้้าอยู่่�ประจำำ�คะ?
ตอบ: สวััสดีีค่ะ่ ดิิฉันั เป็็นนัักเรีียนประจำำ�มา 4 ปีีแล้้วค่่ะ คุุณพ่อคุ
่ ณ
ุ แม่่ไม่่สะดวก
ในการรัับ-ส่่ง จึึงส่่งเข้้ามาอยู่่�โรงเรีียนประจำำ�ค่่ะ
Q: How long have you been a boarding student?
And why do you choose a boarding school?
A: Hello, I have been a boarding student for four years. My parents
cannot take and pick me up at school every day, so I am sent to
the boarding school.
ถาม: การใช้้ชีวิี ิตของนัักเรีียนประจำำ�ในสถานการณ์์โควิิด-19
เป็็นอย่่างไรบ้้าง?
ตอบ: ตอนแรกคุุ ณพ่ ่ อคุ ุ ณ แม่่ ก็ ็ มี ี ค วามกัั ง วลมาก และดิิ ฉั ั น เองก็็กั ั ง วล
เช่่นกัันค่่ะ แต่่เมื่่�อเข้้ามาอยู่่�ประจำำ�แล้้วโรงเรีียนก็็มีีมาตรการที่่�เข้้มงวด
เช่่น ตอนที่่�เข้้าแถวรัับประทานอาหาร นัักเรีียนทุุกคนต้้องสวมหน้้ากากอนามััย
เว้้นระยะห่่าง ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์ก่่อนเข้้าห้้องรัับประทานอาหารค่่ะ
และมีีกิิจกรรมที่่�หลากหลายให้้ทำำ� จึึงทำำ�ให้้ไม่่เบื่่�อและไม่่เป็็นกัังวลค่่ะ
Q: In the situation of COVID-19, how do boarding students
live their life at school?
A: At first, my parents were very worried and so was I. But when
I am in the School, there are strict measures. For example, all
students must wear a mask when getting in line. They must keep

a safe distance and wash their hands with alcohol gel
before entering the canteen. There are so many activities
to do that I’m not getting bored or worried.
ถาม: นัักเรีียนประจำำ�มีจำี ำ�นวนมาก บนเรืือนนอน
เป็็นอย่่างไรบ้้างคะ?
ตอบ: บนเรืือนนอนโรงเรีียนจะจััดเตีียงนอนแบบเว้้นระยะห่่าง
เช่่นกัันค่่ะ
Q: As there are a lot of boarding students, what is
the environment at the dorm?
A: Each bed is placed at a safe distance, too.
ถาม: ฝ่่ายประจำำ�กำำ�หนดให้้นัักเรีียนออกไปเรีียนพิิเศษข้้างนอก
ได้้ไหม และสามารถกลัับบ้้านได้้ไหมคะ?
ตอบ: นัักเรีียน ม.ปลาย สามารถออกไปเรีียนพิิเศษข้้างนอกได้้ค่่ะ
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และต้้องตรวจ ATK ทุุก 2 อาทิิตย์์ และนัักเรีียนประจำำ�ทุกุ คนสามารถกลัับบ้้าน
ได้้ทุุกอาทิิตย์์ค่่ะ แต่่ต้้องส่่งผลตรวจ ATK ทุุกครั้้�งเมื่่�อกลัับเข้้าโรงเรีียนค่่ะ
Q: Can boarding students go outside the School for studying
at the tutorial schools? And can they come back home?
A: The Upper secondary students can go for the tutorial schools,
and they need to get ATK tested every two weeks. All the boarding
students can come back home, but they are asked to show their
ATK results when returning to the School.
ถาม: เวลาว่่างส่่วนใหญ่่นัักเรีียนประจำำ�ทำำ�อะไรคะ?
ตอบ: เวลาว่่างก็็จะเล่่นกีีฬากัันค่่ะ เช่่น วอลเล่่ย์์บอล บาสเกตบอล และ
เต้้นแอโรบิิก คุุณครููจะมานำำ�เต้้นแอโรบิิคด้้วยนะคะ นอกจากนี้้�คนที่่�ไม่่ได้้
เล่่นกีีฬาก็็จะการอ่่านหนัังสืือ ทบทวนบทเรีียน อยู่่�บนเรืือนนอนค่่ะ
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Q: What do the boarding students do in their free
time?
A: We play sports like volleyball and basketball, as well
as doing aerobic dancing, led by the teacher. Those who
don’t play sports will read books and stay in the dorm.
นางสาวณััฐธิิดา ศรีีแสงอยู่่�
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 4
Ms. Natthida Srisangyoo
Matthayom 4 Student

- บทสััมภาษณ์์ -

การป้้องกัันโควิิด-19 เมื่่�อมาโรงเรีียน
Prevention of COVID-19 at School

การแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้ � อ ไวรัั ส โคโรนา (COVID-19)
อย่่างรวดเร็็ว และเป็็นไปในวงกว้้าง ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินชีีวิิตของเราได้้รัับ
ผลกระทบอย่่างที่่�ไม่่เคยปรากฏมาก่่อน โดยเฉพาะในวงการศึึกษา เพราะการ
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 จะมีีการแพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็วเมื่่�อมีีการรวมตััวกััน
ของคนที่่�มาจากสถานที่่�ต่า่ งกััน รููปแบบทางการศึึกษาจึึงมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
เพราะการมารวมกลุ่่�มของครููและนัักเรีียนจำำ�นวนมาก ๆ มีีความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�
ให้้เกิิดการแพร่่ระบาดมากยิ่่�งขึ้้�น จึึงทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบการเรีียนการสอนผ่่าน
ทางอิินเทอร์์เน็็ต (Online) ซึ่่�งพวกเรารู้้�ดีีว่่าผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษามิิอาจ
เปรีียบเทีียบได้้กัับการมาเรีียนที่่�โรงเรีียน (Onsite) ทั้้�งในด้้านการศึึกษา
และด้้านมนุุษยสััมพัันธ์์
	ดัังนั้้�นการมาเรีียนที่่�โรงเรีียน จะต้้องมีีความปลอดภััยไม่่ให้้เกิิดการ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสดัังกล่่าว ซึ่่ง� ขณะนี้้� กระทรวงสาธารณสุุขได้้ใช้้หลัักการ
ป้้องกัันโรคแบบ V-U-C-A คืือ Vaccine (การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา หรืือโควิิด-19), Universal Precaution (การป้้องกัันตนเองสููงสุุด
เช่่น การสวมหน้้ากาก การรัักษาระยะห่่างทางสัังคม และการหมั่่น� ล้้างมืือบ่่อย ๆ ),
Covid safe living (ใช้้ชีีวิติ ให้้ปลอดภััยจากโควิิด เช่่น หลีีกเลี่่ย� งการไปในสถานที่่�
ที่่�มีีคนหนาแน่่น) และ ATK (การตรวจคััดกรองด้้วย Antigen Test Kit)
เพื่่� อ ความปลอดภััย ของนัั ก เรีี ย นในการมาเรีี ย นที่่� โรงเรีี ย นใน
สถานการณ์์ดังั กล่่าว ทางโรงเรีียนจึึงขอเชิิญชวนให้้ท่่านผู้้ป� กครองและนัักเรีียน
ปฏิิบััติิตามมาตรการ VUCA และนัักเรีียนที่่�มีีอาการป่่วยของระบบทางเดิิน
หายใจ เช่่น มีีไข้้ มีีน้ำ�มูู
ำ� ก ไอ หรืือเจ็็บคอ กรุุณาพบแพทย์์เพื่่�อตรวจคััดกรองว่่า
ไม่่เป็็นโควิิด-19 ก่่อนที่่�จะมาโรงเรีียน และนัักเรีียนที่่�มีสุี ขุ ภาพปกติิดีต้้อ
ี งได้้รัับ
การตรวจคััดกรองด้้วย ATK สััปดาห์์ละ 1 ครั้้�ง
การตรวจ ATK เป็็ น การตรวจที่่� ส ามารถตรวจได้้ด้้วยตนเอง
โดยมีีข้้อดีี คืือ ตรวจได้้ง่่าย มีีราคาถููก จััดหาได้้ง่่าย แต่่มีข้้อ
ี เสีียกว่่าวิิธีมี าตรฐาน
(RT-PCR) คืือ ถ้้าเชื้้�อมีีปริิมาณน้้อยอาจจะตรวจไม่่พบเชื้้�อได้้ (ให้้ผลลบลวง)
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สำำ�หรัับขั้้�นตอนการตรวจมีีดัังนี้้�
1. แยง ใช้้ไม้้สวอบ (ไม้้พัันสำำ�ลีีในชุุดตรวจ) แยงจมููกไปที่่�ด้้านหลััง
โพรงจมููก และหมุุนไม้้ประมาณสิิบรอบ
2. ผสม นำำ�ไม้้สวอบลงผสมในหลอดน้ำำ��ยาตรวจ หมุุนหลาย ๆ รอบ
และบีีบบริิเวณสำำ�ลีีให้้น้ำำ�ย
� าติิดน้้อยที่่�สุุด
3. หยด นำำ�น้ำ�ย
ำ� าหยดลงแผ่่นตรวจ ในช่่องใส่่น้ำำ��ยา
4. รอ รอให้้น้ำำ�ย
� าที่่�หยดลงไป ซึึมผ่่านแผ่่นตรวจ (ใช้้เวลาประมาณ
15 นาทีี)
5. อ่่าน อ่่านผลการตรวจเมื่่�อครบเวลา
การแปลผล
1. ผลลบ ขึ้้�น 1 ขีีด ที่่�ตััวอัักษร C
2. ผลบวก ขึ้้�น 2 ขีีด ทั้้�งที่่�ตััวอัักษร C และ T
3. ไม่่สามารถแปลผลได้้ คืือ ขึ้้�น 1 ขีีด ที่่�ตััวอัักษร T หรืือไม่่ขึ้้�นเลย
(ให้้ทำำ�การตรวจซ้ำำ��)
ดัังภาพ

	สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่ไ� ด้้ผลการตรวจเป็็นบวก ให้้งดมาโรงเรีียน
และแจ้้งคุุณครููประจำำ�ชั้้น� เพื่่�อดำ�ำ เนิินการช่่วยเหลืือและให้้คำำ�แนะนำำ�
เพื่่�อความปลอดภััยของนัักเรีียนทุุกคนให้้ห่่างไกลจากการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรีียนจึึง
ขอความร่่วมมืือท่่านผู้้ป� กครองช่่วยสอดส่่องดููแลนัักเรีียน ถ้้านัักเรีียน
ที่่�มีีอาการหรืือป่่วยเป็็นโรคทางเดิินหายใจ คืือ มีีไข้้ มีีน้ำำ��มููก ไอ
เจ็็บคอ ปวดเมื่่อย
� ตามตััว จมููกได้้กลิ่่น� ลดลงหรืือหอบเหนื่่อย
� ขอให้้รีีบ
พบแพทย์์เพื่่อ� ตรวจรัักษา และทำำ�การตรวจคััดกรองด้้วย ชุุดตรวจ ATK
ก่่อนมาโรงเรีียนตามที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด (ในช่่วงแรกตรวจสััปดาห์์ละ
1 ครั้้ง� และจะมีีการเปลี่่ย� นแปลงซึ่่ง� ทางโรงเรีียนจะแจ้้งให้้ทราบต่่อไป)
หวัังว่่าท่่านผู้้ป� กครองคงเข้้าใจในความปรารถนาดีีของโรงเรีียนที่่มี� ต่ี อ่
นัักเรีียนทุุกคน
						
นาวาอากาศเอก ธำำ�รงค์์ประวััติิ เชิิดเกีียรติิกุุล
แพทย์์ประจำำ�โรงเรีียน

2. MIX: put the swab stick with the sample into the reagent
tube, turn several times, and squeeze the cotton to make
the solution stick the least.
3. DROP: drop the liquid onto the hole of the test kit.
4. WAIT: take about 15 minutes to wait for the liquid to drip
down the test strip.
5. READ: when it is due, read the result.

Our lifestyles have rapidly and widely been affected with the
spread of the coronavirus disease (COVID-19) as never before, especially
against the education field where people from different places are
gathered. Therefore, the educational activities have changed; large
groups of teachers and students are at risk of causing further outbreaks.
This has created a new model of teaching, which is online teaching.
However, all of us know that the educational achievement of online
teaching cannot be compared to that of the onsite settings, both in
terms of education and in human relations.
Therefore, the School must be safe and have preventive
measures against the spread of the virus. Currently, the Ministry of Public
Health has adopted the principles of V-U-C-A disease prevention, which
are Vaccine (vaccination against the coronavirus COVID-19 infection);
Universal Precaution (maximum self-protection, e.g., wearing a mask,
maintaining social distancing and frequent hand washing); COVID safe
living (living to be safe from COVID-19, e.g., avoiding going to crowded
places); and lastly, the ATK (Antigen Test Kit screening).
For the well-being of the students coming to school in such situations,
the School urges parents and students to follow the VUCA measures.
The students who have respiratory symptoms, such as having a fever,
having a runny nose, coughing, or getting a sore throat, are asked to
see a doctor for COVID-19 screening before coming to school. Also,
the students who are in good health are required to undergo ATK
screening once a week.
The ATK test can be done by yourselves. The advantages
of the test are that it is easy to use and is affordable; however, the
disadvantage is the disease detective capacity of the ATK, which can
be found as a false negative, is lower than the standard method (RTPCR) that can detect a small amount of the disease. The process for
the testing is as follows:
1. SWAB: push the swab stick into the back of the nasal cavity and turn
the stick about ten times.
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Interpretation
1. ONE line at the letter C means no virus is detected (negative).
2. TWO lines at both the letters C and T means the virus is
detected (positive).
3. One line at the letter T or no lines at all means misinterpretation (another test must be done).
See the illustrations:

If any students have tested positive, they are asked
to refrain from coming to school and must notify their class
teachers for assistance and advice.
For the safety of all the students to stay away from the
spread of the coronavirus disease (COVID-19), the School is asking
for the cooperation of parents to help monitor the students.
If any students have symptoms or are ill with respiratory
disease, such as fever, runny nose, cough, sore throat, body
aches, or loss of smell, they are asked to see a doctor immediately
for examination and should get the screening with the ATK
before coming to school, as prescribed by the School. (In
the beginning, get the screening once a week, and there will
be changes which the School will inform later.) I hope that
all of the parents understand our good wishes toward all of
the students.
Air Chief Marshal Thamrongprawat Cherdkiattikul
School Doctor

การรัับมืือกัับสถานการณ์์โควิิด-19
Coping with the COVID-19 Situation

เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�น หลายคนกำำ�ลัังปรัับตััว และอาจกำำ�ลัังมีีความกัังวล
เกิิดความยากลำำ�บากในการปรัับตััว ห้้องทัักษะชีีวิติ จึึงขอเชิิญชวนให้้ทุุกคนลอง
ทบทวนว่่าเราจะทำำ�อย่า่ งไรเมื่่อต้้อ
� งอยู่่�กัับไวรััสโควิิด-19 ต่่อไป และเราสามารถ
ดููแลตนเองต่่อไปได้้อย่่างไรบ้้าง
	ขั้้�นแรกห้้องทัักษะชีีวิิตเชิิญชวนทุุกคนมาตรวจสอบความคิิดของ
ตนเองผ่่านมุุมมองความรู้้�ทางด้้านจิิตวิิทยา ว่่าสิ่่�งที่่�เรากำำ�ลัังกัังวลอยู่่�มัันจริิง
หรืือไม่่ ? เพราะบางครั้้ง� ความกัังวลของเราเกิิดขึ้้น� จากความคิิดบางอย่่างที่่�ไม่่
ตรงกัับความเป็็นจริิง หากเรารู้้เ� ท่่าทัันความคิิดนี้้�ของตนเองได้้ เราจะสามารถ
ปรัับมุุมมองในการใช้้ชีีวิิตได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น มาเริ่่�มทบทวนกัันเลยค่่ะ
	สิ่่�งแรก “Mental Filter” การเลืือกที่่�จะเชื่่�อเหมืือนใส่่ filter
ให้้กัับการรัับรู้้�ของเรา เช่่น คิิดว่่าการเรีียนออนไลน์์ไม่่มีีประโยชน์์หรอก จึึงไม่่
เข้้าเรีียนออนไลน์์ หรืือการเชื่่�อว่่าเมื่่�อฉีีดวััคซีีนแล้้วจะไม่่ติิดเชื้้�อโควิิดจึึงไปอยู่่�
ในสถานที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงโดยไม่่สวมหน้้ากากอนามััย
	ต่่ อ มา “Magnification/Minimization – Bias”
เมื่่�อเราปล่่อยให้้ความคิิดใหญ่่เกิินหรืือน้้อยกว่่าความเป็็นจริิง จะทำำ�ให้้ยาก
ต่่อการเห็็นความเป็็นจริิงที่่�เกิิดขึ้้�น หรืืออาจทำำ�ให้้เราเผลอไม่่ระมััดระวััง
เช่่น มีีคนติิดเชื้้�อโควิิดในโรงเรีียน 1 คน ก็็คิิดว่่าคนทั้้�งโรงเรีียนต้้องติิดเชื้้�อ
โควิิดแล้้วแน่่ๆ เกิิดความกัังวลจนเครีียด เรีียนต่่อไปไม่่ไหว จนลืืมไปว่่า
หากเราประเมิินความเสี่่ย� งแล้้ว ผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ไม่่ได้้สััมผััสใกล้้ชิิดใครและสวมหน้้ากาก
อนามััยตลอดเวลา หรืือการคิิดว่่าโควิิด-19 เป็็นโรคกระจอก ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องสวม
หน้้ากากอนามััย ส่่งผลให้้ตนเองเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อและอาจแพร่่เชื้้�อต่่อไปได้้
“Catastrophizing” การที่่�เราคิิดไปถึึงสถานการณ์์ที่่�รุุนแรง
มากที่่�สุุด เช่่น ตื่่�นมาปวดหััวนิิดหน่่อย “ฉัันติิดโควิิดแล้้ว ฉัันจะต้้องเป็็นคนที่่�
เชื้้�อลงปอดและตายอย่่างทรมานแน่่นอน” ทำำ�ให้้เกิิดความเครีียดหนััก แม้้จะ
ยัังไม่่ได้้ไปตรวจยืืนยัันผลการติิดเชื้้�อก็็ตาม (บางครั้้�งอาจเกิิดจากเมื่่�อคืืนเรา
นอนดููหนัังดึึกไปก็็ได้้)
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	ถึึ ง แม้้เราจะพยายามเข้้าใจความคิิ ด ของตนเองแล้้ว
เป็็นธรรมชาติิของคนที่่�ยัังคงเกิิดความรู้้สึ� ึกกลััวและมีีความกัังวลได้้
ห้้องทัักษะชีีวิิตจึึงขอแนะนำำ�วิิธีีการในการดููแลสุุขภาพใจตััวเอง
ดัังต่่อไปนี้้�
รัั บ ข่่ า วสารอย่่ า งมีี ส ติิ จ ากช่่ อ งทางที่่� น่ ่ า เชื่่� อถืือจำ ำ �กั ั ด เวลา
และปริิมาณในการรัับข่่าวสารวัันละ 2-3 ครั้้�ง
ทำำ�กิจิ กรรมที่่�ชื่่�นชอบ หรืือลองทำำ�กิจิ กรรมใหม่่ ๆ เช่่น วาดรููป
เต้้น cover ปลููกต้้นไม้้ ทำำ�ความสะอาดบ้้าน นั่่�งสมาธิิ
ดููแลร่่างกายตนเอง นอนพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ ทานอาหารที่่�มีี
ประโยชน์์ ออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
อยู่่�กัับปััจจุุบััน ลองให้้ความสำำ�คัญกั
ั ับสิ่่�งที่่�อยู่่�ตรงหน้้า ดึึงความ
คิิดที่่�ฟุ้้�งซ่่านของตนเองให้้กลัับมาอยู่่�กัับร่่างกายและสิ่่�งที่่�เรา
กำำ�ลัังทำำ�อยู่่� หากรู้้�สึกึ ไม่่ดีก็ี ยอ
็ มรัับความรู้้�สึกึ นั้้�นไม่่ต้้องพยายาม
ปรัับให้้รู้้สึ� ึกดีี
เล่่าความกัังวลใจให้้คนที่่�เราไว้้วางใจฟััง เช่่น เพื่่�อน พ่่อแม่่
พี่่�น้้อง คุุณครูู หรืือนัักเรีียนสามารถติิดต่่อมาขอพููดคุุยกัับ
พี่่�นักั จิิตวิิทยาได้้ผ่่านทางออนไลน์์ที่่� Line Official Account :
@kmsmentalhealth เพราะการแบ่่งปัันความรู้้�สึึกเป็็นการ
ช่่วยเยีียวยาและทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังใจได้้
	สุุดท้้ายนี้้�ถึงึ แม้้ความกัังวลจะส่่งผลให้้เกิิดความเครีียดได้้
แต่่หากเรากัังวลแต่่พอดีีก็็เป็็นสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์เช่่นกััน เพราะความ
กัังวลทำำ�ให้้เราเตรีียมตััวและระมััดระวัังในการใช้้ชีีวิิต หากเราดููแล
ตนเองตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดตามวิิถีปี กติิใหม่่ ก็็จะช่่วย
ป้้องกัันทั้้ง� สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของทุุกคนได้้ค่่ะ ห้้องทัักษะชีีวิติ
ขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้นัักเรีียนทุุกคนนะคะ
งานแนะแนวและห้้องทัักษะชีีวิิต
โรงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์
Due to the epidemic situation of the coronavirus disease
(COVID-19), many people are concerning themselves with the
crisis and having difficulty adjusting themselves. The Life Skills
Room invites everyone to review how we will continue living
with the COVID-19 virus and how we can take care of ourselves.
The Life Skills Room will help all of you to examine
your thinking through psychological perspectives whether
what we are worried about is true or not. Sometimes our
worries arise from some thoughts that do not match reality.

for taking care of your own mental health, as follows:
Consume news from trusted sources and set the limit
of the consumption at two or three times a day.
Do your favorite activities or try some new activities like
drawing, cover dancing, planting trees, doing cleaning,
or meditating.
Take care of your health by getting enough sleep,
eating nutritious food, and exercising regularly.
Live in the present moment and try to focus on what
is in front of you. Bring your distracted thoughts back to
your body and what you are doing. If you do not feel
good, accept it. There is no need to try to feel good.
Tell your concerns to the people whom you trust, such
as friends, parents, siblings, and teachers. You can
contact and request to talk to a psychologist online via
Line Official Account: @kmsmentalhealth. Sharing
your feelings can be healing and encouraging.
If we can keep up with this idea of our own, we will be able to adjust
our perspective of life better. Let’s start reviewing.
First of all, ‘Mental Filter’ – choosing what to believe – it is
like filtering our perceptions. For example, the idea that studying online
is useless keeps you away from classes, or the idea that vaccination can
prevent you from the infection brings you to high-risk places without
wearing a mask.
Next, ‘Magnification/Minimization or Bias’ – letting
the idea be overestimated or underestimated – this will make it difficult
to see the reality as it happens, or it may cause us to be more careless.
For example, only one COVID-19 infected person at school gives you
the idea that the whole school must also have been COVID-19 infected.
This can cause so much anxiety and stress that it makes you unable to
continue studying. In contrast, you may underestimate the COVID-19
and might not think that wearing a mask is necessary. This may result
in a risk of infection and becoming a spreader of the virus.
Last, ‘Catastrophizing’ – thinking of the most extreme
situations – this may happen when you wake up with a slight headache,
for example, and talk to yourself, “I have been COVID-19 infected. I’m
definitely going to be the one who gets a lung infection and dies a
painful death!” It will cause you a big stress even if you have not had
any tests. You may, in fact, have a headache because of going to bed
late due to watching a TV series.
Even though we have tried hard to understand our own
thoughts, for most people, the fears and stresses can naturally happen.
The Life Skills Room would like to recommend some methods
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Although worries can result in stresses, sufficient worries
are also useful because they help us to be prepared and to
be careful in life. If we take care of ourselves, in accordance
with the new normal epidemic prevention measures, it will
surely help protect both the physical and mental health of
everyone. The Life Skills Room would like to give all of the
students much encouragement.
Guidance Section and The Life Skills Room
Khemasiri Memorial School

- รู้้�รอบโรงเรีียน -

กิิจกรรมเด่่น
School Activities

	จากสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้กิิจกรรมหลายอย่่างถููกยกเลิิก บางกิิจกรรมต้้องเข้้าร่่วมในรููปแบบออนไลน์์
แต่่วัันมหิิดล และวัันปิิยมหาราช เป็็นวัันสำำ�คััญที่�โ่ รงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์ต้้องเข้้าร่่วมทุุกปีี
The COVID-19 situation has caused the cancellation of many activities, some of which
were to be held online, yet Mahidol Day and Chulalongkorn Day are the occasions that will
never be missed by Khemasiri Memorial School.

คุุณครูโู สจกร คงจำำ�เนีียร รองผู้้�จััดการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ วางพวงมาลาเนื่่�องในวัันมหิิดล 24 กัันยายน 2564 ที่โ�่ รงพยาบาลศิิริริ าช
Ms. Sojakorn Kongjumnian, Deputy Public Relations Manager, laid a wreath on the occasion of Mahidol Day on
September 24, 2021, at Siriraj Hospital.
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คุุณครููชาคริิต เตชะนัันท์์ และคุุณครููพลวััฒน์์ วงษ์์บุุญฤทธิ์์� ผู้้�แทนครูู
วางพวงมาลา เนื่่�องในวัันปิิยมหาราช 23 ตุุลาคม 2564 ที่ล�่ านพระราชวัังดุุสิติ
(ลานพระบรมรููปทรงม้้า)
Mr. Chakrit Techanan and Mr. Polwat Wongboonrit, representatives
of the teachers, laid a wreath on the occasion of Chulalongkorn Day
on October 23, 2021, at the Grounds of Dusit Palace (The Equestrian
Statue of King Chulalongkorn).
เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด -19 กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารและกระทรวง
สาธารณสุุข จึึงจััดสรรวััคซีีนให้้แก่่นัักเรีียนอายุุ 12 ปีีขึ้้�นไป
โดยกำำ � หนดให้้ ฉี ี ด วัั ค ซีี น ตั้้� ง แต่่ เ ดืื อ นพฤศจิิ ก ายน 2564
และนัักเรีียนอายุุ 5-11 ปีี ในเดืือนเมษายน 2565
In order to prevent the spread of the COVID-19, the
Ministry of Education and the Ministry of Public Health
have circulated the COVID-19 vaccines for students
above 12 years of age, the vaccination being started
in November, 2021, and for those of ages 5-11 years
in April, 2022.
นัักเรีียน ชั้้�น ม.4-5 ฟัังบรรยายออนไลน์์ ผ่่าน Google
Meet เรื่่อ� ง “ระบบคััดเลืือก TCAS66-TCAS67” เพื่่�อเตรีียมตััว
เข้้ามหาวิิทยาลััย โดยอาจารย์์ชัยั สิิทธิ์์� ใหม่่รุ่่�งโรจน์์ ศููนย์์การศึึกษา
วิิชาการสร้้างสรรค์์บััณฑิิตน้้อยแบงคอค 16 ธัันวาคม 2564
The Matthayom 4-5 students attended the conference
on TCAS66-TCAS67 University Admission vis Google
Meet, which was held by Bunditnoi Bangkok, with Mr.
Chaiyasit Mairungrote as a host, on December 16, 2021.
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- รู้้�รอบโรงเรีียน -

เรีียนเล่่นสามารถ
Student Activities

ความรู้้�ความสามารถ และความมุ่่�งมั่่�น ที่่�ผ่่านการฝึึกฝนจะส่่งผลให้้เกิิดความสำำ�เร็็จ
Practice makes perfect and success!

เด็็กหญิิงเพชรชฎา ตุ้้�มเพชร (น้้องใบหยก) ชั้้�น ป.5
ได้้รัับรางวััลที่่� 1 รุ่่�น JUNIOR SEADOO SPARK STANDARD
SLALOM ประเภทหญิิง จากการแข่่งขััน JET SKI PROTOUR
2020-2021 สนามที่่� 4 ณ หาดแหลมสิิงห์์ จ.จัันทบุุรีี วัันที่่� 1819 ธัันวาคม 2564
Phetchada Tumphet, or Baiyok, a Prathom 5 student, was
awarded the 1st prize in the woman’s JUNIOR SEADOO
SPARK STANDARD SLALOM from JET SKI PROTOUR 20202021, the 4th field, at Laem Sing Beach, Chanthaburi,
December 18-19, 2021.
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เด็็กหญิิงณััฐรดา พููลเจริิญ และเด็็กหญิิงกััณฑ์์ณณััฐ ใจดีี ชั้้�น ป.6 ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นเด็็กและเยาวชนดีีเด่่น
และนำำ�ชื่่�อเสีียงมาสู่่�ประเทศชาติิ ประจำำ�ปีี 2565 ด้้านศิิลปวััฒนธรรมและดนตรีี จากกระทรวงศึึกษาธิิการ โดยเข้้ารัับโล่่รางวััล
จากนางตรีีนุุช เทีียนทอง รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ 14 กุุมภาพัันธ์์ 2565
Ms. Natrada Pooncharoen and Ms. Kannanat Jaidee, Prathom 6 student, were selected as the 2022’s Outstanding
Youth, who brought fame to the country in the section of art, culture, and music, awarded by the Ministry of
Education and given appreciation plaques by Ms. Trinuch Thienthong, the Minister of Education, on February 14, 2022.
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นัักเรีียนที่่�ได้้รัับทุุนเรีียน 1 ปีี
และรางวััลเรีียนดีี ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2564

The announcement for the students who were awarded a one-year scholarship and prizes for being good
students in the academic year 2021.
รางวััลทุุนเรีียน 1 ปีี

สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ยตลอดปีี ตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียนกำำ�หนด ได้้รัับทุุนเรีียน 1 ปีี พร้้อมเข็็มทอง และเกีียรติิบััตร ได้้แก่่
1. นางสาววรีีสา ธิิติิธััญธวััช สอบได้้คะแนนเฉลี่่� ย 3.98 คะแนนรวม
ร้้อยละ 90.76 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
2. นางสาววรััชญา จููถนอม สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.00 คะแนนรวม
ร้้อยละ 92.71 และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี (พื้้ � น ฐาน) ในชั้้� น มัั ธย มศึึ ก ษาปีี ที่่ � 5 ได้้ทุุ น เรีี ย นในชั้้� น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
3. นางสาวอมรรััตน์์ ศรีีเมธีีกุุล สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.93 คะแนนรวม
ร้้อยละ 86.06 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
4. นางสาวพิิชชาภา โสพิิศพรมงคล สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.00 คะแนนรวม
ร้้อยละ 93.07 และยอดเยี่ ่ � ย มกลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้ � วิ ิ ท ยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี (เพิ่่�มเติิม) สุุขศึึกษาและพศึึกษาในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
5. นางสาวจิิณห์์วรา สิิงห์์ชููวงศ์์ สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.93 คะแนนรวม
ร้้อยละ 88.23 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
6. นางสาวณพััชนัันต์์ วนิิชย์์เจริิญ สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.00 คะแนนรวม
ร้้อยละ 92.50 และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ สัังคมศึึกษา
ศาสนาและวััฒนธรรมในชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
7. นางสาวอริิสา กลิ่่�นพิิมล สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.96 คะแนนรวม
ร้้อยละ 89.13 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
8. นางสาวพรณิิชา วิิทิิตพนิิตพัันธ์์ สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.96 คะแนนรวม
ร้้อยละ 86.70 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
9. นางสาวกุุลภรณ์์ เสริิมสวััสดิ์์�ศรีี สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.96 คะแนนรวม
ร้้อยละ 88.00 และยอดเยี่ ่ � ย มกลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้ � วิ ิ ท ยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
10. นางสาวอนาเบล อภิิชญา แอช สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.95 คะแนนรวม
ร้้อยละ 87.66 และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา
ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
11. นางสาวณฐนน บุุญโก่่ง สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.93 คะแนนรวม
ร้้อยละ 90.70 และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพ ในชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
12. นางสาววริิศรา จููจ้้อย สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.92 คะแนนรวม
ร้้อยละ 87.83 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
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13. นางสาวปิิยะนัันท์์ เทีียมภู่่� สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.91
คะแนนรวมร้้อยละ 86.16 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียน
ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
14. นางสาวธนพร คงด้้วยแก้้ว สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.90
คะแนนรวมร้้อยละ 87.96 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียน
ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
15. นางสาวณััฐธิิดา ศรีีแสงอยู่่� สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 3.90
คะแนนรวมร้้อยละ 85.33 ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียน
ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
16. เด็็กหญิิงริินลดา แดงทองดีี สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.00
คะแนนรวมร้้อยละ 94.46 และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ภาษาไทย วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี สัั ง คมศึึ ก ษาศาสนา
และวััฒนธรรม สุุขศึึกษาและพลศึึกษา การงานอาชีีพ ในชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
17. เด็็กหญิิงณััชชา ตรีีบุุปผา สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.00
คะแนนรวมร้้อยละ 91.20 และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม
ในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2
18. เด็็กหญิิงรติิมา สุุวชููเพ็็ชรน้้อย สอบได้้คะแนนร้้อยละ 93.58
ในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6
19. เด็็กหญิิงกุุลรดา แจ้้งความดีี สอบได้้คะแนนร้้อยละ 94.67
และยอดเยี่ ่ � ย มกลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้ � ภ าษาไทย คณิิ ต ศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ได้้ทุุนเรีียน
ในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
20. เด็็กหญิิงธัันยาดา ผดุุงศรีีสวัสดิ์์
ั � สอบได้้คะแนนร้้อยละ 94.27
และยอดเยี่ย�่ มกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ สัังคมศึึกษา ศาสนา
และวััฒนธรรม สุุขศึึกษาและพลศึึกษา ศิิลปะ ในชั้้�นประถมศึึกษา
ปีีที่่� 3 ได้้ทุุนเรีียนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
21. เด็็กหญิิงนีีรา พัันธุ์์�ควณิิชย์์ สอบได้้คะแนนร้้อยละ 96.36
และยอดเยี่่�ยมกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ศิิลปะ การงานอาชีีพ ในชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 ได้้
ทุุนเรีียนในชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3

รางวััลเรีียนดีี
สอบได้้คะแนนรวมตลอดปีีเป็็นที่่� 1 ของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ ในแต่่ละชั้้�นได้้รัับเกีียรติิบััตร ได้้แก่่
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาไทย
1. นางสาวรมย์์นลิิน รััตน์์นัันต์์	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
2. นางสาวนวลกมล พ่่วงพููล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
3. เด็็กหญิิงญาดา
พิิพััฒนานิิมิิตร 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
4. เด็็กหญิิงปััณชญา กุุลวิิริิยะวณิิชย์์ 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3
5. เด็็กหญิิงสิิริิยิ่่�ง
สงโสด 		ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2

4. เด็็กหญิิงธีีร์์จุุฑา ลิิมปิิผล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
5. เด็็กหญิิงธนัันพััชญ์์ เกษีี 		ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
6. เด็็กหญิิงกฤติิกา ลายหงษ์์	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�การงานอาชีีพ
1. นางสาวพััชริิดา
ศาตะมาน 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวปาลิิน
วิิวััฒน์์เดชากุุล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
3. เด็็กหญิิงวิิรััลพััชร เลาหวิิศิิษฏ์์ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
4. เด็็กหญิิงฉัันทิิกา สกุุลสามารถ 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
5. เด็็กหญิิงปุุณณญาดา แสงหล้้า 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
6. เด็็กหญิิงนภิิษา
ทองไทย 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
1. นางสาวภััทรีีดา
รััตนศัักดิ์์�วิบููลย์
ิ ์ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวริินรดา
ออกแม้้น 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
3. เด็็กหญิิงรวิิกานต์์ รุ่่�งแก้้ว 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2
4. เด็็กหญิิงธีีร์์จุฑุ า ลิิมปิิผล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
5. เด็็กหญิิงญาดา
พิิพััฒนานิิมิิตร 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ
1. เด็็กหญิิงพิิศลยาร์์ ไหลเวชพิิทยา 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
2. เด็็กหญิิงพรไพลิิน ตัันธรรมจาริิก 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
3. เด็็กหญิิงรมิิตา
รัังสิิยาภรณ์์รััตน์์ 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3
4. เด็็กหญิิงกชพรรณ ปััญจพงษ์์ 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
1. เด็็กหญิิงญาดา
พิิพััฒนานิิมิิตร 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
2. เด็็กหญิิงโชติิกา
สุุทธิิธรรมมา 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ (พื้้�นฐาน)
1. นางสาวณััฐธิิดามาศ ชิินวงศากุุล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ (อัังกฤษ)
1. นางสาวมนััสชนก ศรีีอััญญารัักษ์์ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวธััญมน
อรรฆย์์ภาวศุุทธิิ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
3. นางสาวพิิชญาภััค สามารถ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
4. เด็็กหญิิงนัันทิิตา สุุนทรเกตุุ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2
5. เด็็กหญิิงนาลัันทา ลีีรััตน์์เสถีียร 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ (เพิ่่�มเติิม)
1. นางสาวภััทรีีดา
รััตนศัักดิ์์�วิบููลย์
ิ ์ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สัังคมศึึกษา ศาสนา และวััฒนธรรม
1. นางสาวสุุพิิชฌาย์์ เล็็งวััฒนากิิจ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวพิิรญาณ์์ โสพิิศพรมงคล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
3. เด็็กหญิิงญาดา
พิิพััฒนานิิมิิตร 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
4. เด็็กหญิิงอภิิชญา สีีด้้วง 		ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
5. เด็็กหญิิงกชพรรณ	 ปััญจพงษ์์ 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ (ฝรั่่�งเศส)
1. นางสาวอััญชิิสา โซเมยะ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวเกศญาดา อรััณยะนาค 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ (ญี่่�ปุ่่�น)
1. นางสาวฐานิิต
เฟื่่อ� งสำำ�รวจ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวสุุธิิดา
ยิ้้�มฟุ้้�งเฟื่่�อง 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา
1. นางสาววริินทร
สรรประสิิทธิ์์� 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. เด็็กหญิิงธีีร์์จุฑุ า ลิิมปิิผล 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
3. เด็็กหญิิงพิิมพ์์นารา โสภิิตอาชาศัักดิ์์� 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
4. เด็็กหญิิงกฤติิกา ลายหงษ์์	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
5. เด็็กหญิิงกัันยากร สนใจพาณิิชย์์ 	ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ (จีีน)
1. นางสาวภััทรภร นิิธิิภิิญโญภาพ 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
หมายเหตุุ : ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 บางห้้องยัังขาดสอบเนื่่�องจาก
สถานการณ์์โควิิดจึึงไม่่สามารถสรุุปผลการเรีียนทั้้�งระดัับชั้้�นได้้

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ศิิลปะ
1. นางสาววรััญญา สุุขเจริิญ	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5
2. นางสาวณิิชานัันท์์ เลิิศประกิิต 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
3. เด็็กหญิิงรวิิกานต์์ รุ่่�งแก้้ว 	ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2
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- รอบรู้้�ทัันโลก -

Zoom ให้้ใกล้้เพื่่�อใช้้แลกเปลี่่�ยน
ZOOM to Get Closer and Exchange

	จากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันไม่่ได้้เป็็นอุุปสรรคกัับโครงการแลกเปลี่่�ยน
ระหว่่างประเทศ ระบบ Zoom เข้้ามามีีบทบาทเพื่่� อใช้้แลกเปลี่่� ย นออนไลน์์กัันได้้
ทั่่�วโลก เช่่น กิิจกรรมเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น วาดภาพ กัับโรงเรีียนคัันโตะ 13 ตุุลาคม 2564
และนัักเรีียนเข้้าร่่วมโครงการ World School 2021 เมื่่�อ 30 สิิงหาคม – 23 กัันยายน 2564
Never does the current pandemic crisis obstruct the exchange programs.
The program ZOOM plays its part in online interaction, which the School
used to join the Japanese and drawing classes with the Kanto School on
October 13, 2021, and the students joined the project ‘World School 2021’
from August 30 – September 23, 2021.
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- สกู๊๊�ปพิิเศษ -

วัันที่่�รำำ�ลึึก ศููนย์์รวมแห่่งศรััทธา
กตััญญุุตาเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์
The Memorial Day of Faith of Khemasiri Memorial School
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เฟื่่�องฟ้้าได้้ชููช่่องามเด่่นเป็็นสง่่า

หลากหลายช่่ อ หลากสีี สั ั น ผ่่ า นกาลสมัั ย จวบจนถึึ ง ปีี พ.ศ.
2565 นี้้� ก้้าวเข้้าสู่่�วาระครบรอบ 90 ปีี สถาปนาวัั น ที่่�
1 กัั น ยายน พ.ศ. 2475 ของพวกเราชาวเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์
อย่่ า งสง่่ า งาม
	ด้้วยพระเมตตาในหม่่ อ มเจ้้าหญิิ ง ศุุ ข ศรีี ส มร
เกษมศรีี ที่่� พ วกเราชาวเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์ น้้อ มสำำ �นึ ึ ก
เสมอมา พระองค์์ ท รงดำำ �ริ ิ ส นองพระมหากรุุ ณ าด้้วย
การก่่ อตั้้ � ง โรงเรีี ย นเพื่่� อ เป็็ น ทานมัั ย ตามอุุ ด มคติิ ใ น
สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก
ที่่� โ ปรดการศึึ ก ษา และบำำ � เพ็็ ญ พระราชกรณีี ยกิ ิ จ เพื่่� อสั ั ง คม
จึึ ง ทรงก่่ อตั้้ � ง โรงเรีี ย นเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์ ขึ้้ � น หม่่ อ มเจ้้าหญิิ ง
ศุุขศรีีสมร เกษมศรีี ทรงเป็็นสตรีีที่่�มีีการศึึกษาสููง และทรงเป็็น
สตรีีที่่�ทัันสมััยบุุกเบิิกด้้านการศึึกษาสำำ�หรัับสตรีีไทย ทรงเป็็น
ผู้้ � มี ี คุ ุ ณูู ปการต่่ อ การศึึ ก ษาของไทยเป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง สมควร
ที่่�ศิิษย์์เขมะสิิริิอนุุสสรณ์์จะได้้ภาคภููมิิใจในองค์์ผู้้�ทรงก่่ อตั้้�ง
โรงเรีี ย น ด้้วยคุุ ณูู ปการนี้้� ใ นวัั น ที่่� 11 ตุุ ล าคมของทุุ ก ปีี ซึ่่� ง
เป็็ น วัั น คล้้ายวัั น ประสููติิ ข องพระองค์์ ท่ ่ า น จึึ ง เป็็ น วัั น รำำ �ลึ ึ ก
ถึึ ง หม่่ อ มเจ้้าหญิิ ง ศุุ ข ศรีี ส มร เกษมศรีี (เจ้้าของ ผู้้ � จั ั ด การ
และพระอาจารย์์ใหญ่่องค์์แรกของโรงเรีียน) หม่่อมเจ้้าหญิิง
ศุุ ข ศรีี ส มร เกษมศรีี สิ้้� น ชีี พิ ิ ตั ั ก ษัั ย เมื่่� อวั ั น ที่่� 16 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2487 เมื่่� อมี ี พ ระชนมายุุ ไ ด้้ 49 ชัั น ษา
	วัั น สำำ �คั ั ญอี ี ก วาระหนึ่่� ง ของชาวเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์
คืือ วัั นที่่� 14 พฤศจิิ กายนของทุุ กปีี เป็็ นวัั นคล้้ายวัั นประสููติิ
ของหม่่ อ มเจ้้าพููนศรีี เ กษม เกษมศรีี อดีี ต ผู้้ � จั ั ด การ
และพระอาจารย์์ใหญ่่องค์์ที่่� 2 ของโรงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์
อดีีตคณบดีีคณะอัักษรศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ อดีีตคณบดีี
คณะแพทยศาสตร์์ แ ละศิิ ริ ิ ร าชพยาบาล แห่่ ง จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย ในสมัั ยนั้้ � น พระองค์์ ท รงมองการณ์์ ไ กล
โดยทรงเป็็ น ผู้้ � ริ ิ เริ่่� ม การสหศึึ ก ษาขึ้้� น ในระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษา
รัับสตรีีเข้้าเป็็นนิิสิิตเตรีียมแพทย์์ เพราะทรงเห็็นว่่าสตรีีไทย
ควรได้้ใช้้ความรู้้� ความสามารถ และได้้รัับสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน
ทางการศึึกษา ทรงมีีความกตััญญููกตเวทีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง

ต่่ อ สมเด็็ จ พระมหิิ ต ลาธิิ เ บศร อดุุ ลย เดชวิิ ก รม พระบรมราชชนก
ให้้นัั ก เรีี ย นนำำ � พวงมาลาไปถวายสัั ก การะสมเด็็ จพระบรมราชชนก
ณ โรงพยาบาลศิิริิราช ซึ่่�งชาวเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์ได้้ปฏิิบััติิสืืบต่่อมา
จนถึึ ง ปัั จจุ ุ บั ั น ทรงมีี แ นวความคิิ ด ก้้าวหน้้าพัั ฒ นาอยู่่�ตลอดเวลา
และยอมรัั บ ในวิิ ท ยาการสมัั ย ใหม่่ เช่่ น ทรงดัั ด แปลงท่่ า รำำ �
แบบเท้้าเต้้นมืือรำำ � ของตะวัั น ตกให้้เข้้ากัั บ ศิิ ล ปะแบบไทย
ทรงสร้้างห้้องโสตทัั ศ นศึึ ก ษา นำำ � การใช้้วิิ ท ยาการสมัั ย ใหม่่
และสื่่� อ ประกอบการศึึ ก ษาตั้้� ง แต่่ ยั ั ง ไม่่ มี ี ผู้ ้ � ใ ดเริ่่� ม ใช้้ ทรงส่่ ง เสริิ ม
และอนุุ รัั ก ษ์์ ศิิ ล ปวัั ฒนธรรมของไทยส่่ งเสริิ ม ให้้ใช้้ภาษาให้้ถููกต้้อง
อบรมกิิ ริ ิ ย ามารยาทให้้แก่่ นั ั ก เรีี ย น และทรงอนุุ รั ั ก ษ์์ ก ารไหว้้
แบบเขมะสิิ ริ ิ ฯ ให้้เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ อย่ ่ า งหนึ่่� ง ของนัั ก เรีี ย นโรงเรีี ย น
เขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์ หม่่ อ มเจ้้าพููนศรีี เ กษม เกษมศรีี สิ้้� น ชีี พิ ิ ตั ั ก ษัั ย
เมื่่� อวั ั น ที่่� 25 กัั น ยายน พ.ศ. 2506
	ด้้วยพระกรุุ ณ าธิิ คุ ุ ณที่่ � ป ระทัั บ อยู่่�ในใจของชาวเขมะสิิ ริ ิ อนุุ ส สรณ์์ วัั น ที่่� 14 พฤศจิิ ก ายนของทุุ ก ปีี จึึ ง เป็็ น วัั น รำำ �ลึ ึ ก ถึึ ง
หม่่ อ มเจ้้าพููนศรีี เ กษม เกษมศรีี เมื่่� อ ครั้้� ง ทรงมีี พ ระชนม์์ ชี ี พ อยู่่�นั้้� น
ทรงให้้ถืือว่่ า วัั น นี้้� เ ป็็ น วัั น รื่่� น เริิ ง ประจำำ �ปี ี ข องโรงเรีี ย น ซึ่่� ง ครูู
ศิิ ษ ย์์ เ ขมะสิิ ริ ิ ฯ จะร่่ ว มกัั น จัั ด กิิ จ กรรม นำำ � เพลงที่่� ท่ ่ า นโปรด
มาร้้องถวาย เพื่่� อรำ ำ �ลึ ึ ก ถึึ ง พระองค์์ ท่ ่ า น และได้้ถืือปฏิิ บั ั ติ ิ เ ป็็ น
ประเพณีี สืื บต่่ อ มา
วัันที่่รำ� �ลึ
ำ ก
ึ ศููนย์์รวมแห่่งศรััทธา กตััญญุุตา
เขมะสิิริอ
ิ นุุสสรณ์์ จึึงเป็็นวัันที่่มี� คี วามสำำ�คัญยิ่่
ั ง� ทั้้ง� สองวาระโอกาส
คืือ วัันที่่� 11 ตุุลาคม และวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน ที่่� ช าวเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์
จะได้้พร้้อมกัั น น้้อมกราบสำำ �นึ ึ ก พระกรุุ ณ าธิิ คุ ุ ณ แสดงออกถึึ ง
ความกตัั ญ ญู ู แ ด่่ ทั้้ � ง สองพระองค์์ ที่่ � ท รงวางรากฐานการศึึ ก ษา
กำำ � เนิิ ด โรงเรีี ย นสตรีี ที่่ � ส ง่่ า งาม นามเขมะสิิ ริ ิ อนุ ุ ส สรณ์์ ไ ด้้ดำำ � รง
สถาพรเป็็ น เกีี ย รติิ เ ป็็ น ศรีี สืื บไป
The colorful bougainvillea flowers have grown
elegantly and bloomed beautifully. Since the first of
September, 1932, they have gracefully stepped into
the 90th anniversary of the establishment of Khemasiri
Memorial School in the year 2022.
With the kindness of H.S.H. Princess Suksrisamorn
Kasemsri, whom we, the members of Khemasiri Memorial
School, have always respected, Her Highness served the
idea of His Royal Highness Somdej Phra Mahitala Dhibesra
Adulyadej Vikrom, the Prince Father, who gave importance to
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education and practiced social benefits, in establishing
a school. Khemasiri Memorial School was therefore
established since then. Princess Suksrisamorn
Kasemsri was a modern and highly-educated
woman who acted as a pioneer in education
for Thai women. Her Highness was a great
contributor to Thai education and deserves pride from
all the alumni of KMS students. With this contribution,
on the eleventh of October of every year, which was
the day of the birth of Her Highness, it is granted to be
the day to recall Her Highness Princess Suksrisamorn
Kasemsri (the owner, the manager, and the first
principal of the School). Her Highness passed away
on December 16, 1944, when she was 49 years old.

Another important day of the Khemasiri Memorial is
the fourteenth of November of every year, which was the day
of the birth of H.S.H. Princess Poonsrikasem Kasemsri, a former
manager and the second principal of KMS. Her Highness was
also a former dean of the Faculty of Arts and Sciences, a
former dean of the Faculty of Medicine and Siriraj Hospital
of Chulalongkorn University at that time. As a farsighted
person, Princess Poonsrikasem Kasemsri was the initiator
of co-education at the higher education level by accepting
women as preparatory medical students because Her
Highness saw that Thai women should be able to present
their knowledge and abilities, and also receive equal rights
in education. Her Highness was a grateful person, especially
to His Royal Highness Somdej Phra Mahitala Dhibesra
Adulyadej Vikrom, the Prince Father. Her Highness initiated
a wreath laying ceremony at the statue of the Prince Father
at Siriraj Hospital, which is the ceremony that the members of
KMS have been practicing until the present day. Her Highness
was also a visionary person who adopted the modern
sciences and the first person who used modern technology
and media for education; for example, she adapted the
Western dancing style to the Thai arts and also began to
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build the first audiovisual room. Her Highness promoted
and maintained Thai arts and culture, encouraging the
correct use of the Thai language, training etiquette for
students, and preserving the unique style of the ‘Wai’
for the KMS members. Her Highness passed away on
September 25, 1963. With the kindness of Princess
Poonsrikasem Kasemsri that is engraved in the hearts of
KMS members, the fourteenth of November of every year
is granted to be the day to recall Her Highness. When Her
Highness was alive, she regarded this day as the School’s
annual festival day. Observing the day traditionally, KMS
teachers and students will organize activities, playing
and singing favorite songs of Her Highness Princess
Poonsrikasem Kasemsri.
The Memorial Day of Faith of Khemasiri
Memorial School is therefore the day that is important
for the two occasions, which are the eleventh of October
and the fourteenth of November, when the KMS members
pay their respects together, expressing gratitude to both
Princesses for laying the foundation for education and
establishing the elegant school for girls called Khemasiri
Memorial School.

ปฏิิทิินการศึึกษา ภาคเรีียนที่่� 1/2565
Academic Calendar of Semester 1/2022
9 พฤษภาคม 2565		
ครููและบุุคลากรสนัับสนุุนเริ่่�มปฏิิบััติิงาน
15 พฤษภาคม 2565 	นัักเรีียนประจำำ�เข้้าเรืือนนอน
16 พฤษภาคม 2565		ค่่ายกลุ่่�มสััมพัันธ์์นัักเรีียนประจำำ�
17 พฤษภาคม 2565		
เปิิดภาคเรีียนที่่� 1/2565
22 พฤษภาคม 2565		ทำำ�บุุญวัันทอร์์ศรีี
28 พฤษภาคม 2565		
ปฐมนิิเทศผู้้�ปกครอง
			
และมอบตััวนัักเรีียนเก่่าระดัับมััธยม
29 พฤษภาคม 2565		
ปฐมนิิเทศผู้้�ปกครอง
			
และมอบตััวนัักเรีียนเก่่าระดัับประถม
8 มิิถุุนายน 2565		พิิธีีสวดมนต์์เย็็น และทำำ�บุุญเรืือนนอน	
			
ของนัักเรีียนประจำำ�
9 มิิถุุนายน 2565		วัันไหว้้ครูู
1 กรกฎาคม 2565		รัับสมััครนัักเรีียนใหม่่ ปีีการศึึกษา 2566
12 กรกฎาคม 2565		พิิธีีแห่่เทีียนพรรษา
22-27 กรกฎาคม 2565
สอบกลางภาคเรีียนที่่� 1/2565
			
ระดัับมััธยม
22-26 กรกฎาคม 2565
สอบระหว่่างภาคเรีียนที่่� 1/2565 		
			
ระดัับประถม
19-23 กัันยายน 2565
สอบปลายภาคเรีียนที่่� 1/2565
			
ระดัับมััธยม
19-22 กัันยายน 2565
สอบกลางปีี 2565 ระดัับประถม
24 กัันยายน 2565		ทำำ�บุุญวัันมหิิดล วัันพููนศรีีเกษม-ศุุขศรีีสมร 	
			
เกษมศรีี และวางพวงมาลาวัันมหิิดล
7 ตุุลาคม 2565		
ประกาศผลสอบชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 	
			
และแนะแนวการศึึกษาต่่อ
			ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
10 ตุุลาคม 2565		
ประกาศผลสอบชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1-5
11 ตุุลาคม 2565		พิิธีีรำำ�ลึึกถึึงหม่่อมเจ้้าหญิิงศุุขศรีีสมร เกษมศรีี 	
			
และประกาศผลสอบระดัับมััธยม
12-30 ตุุลาคม 2565		ปิิดภาคเรีียนที่่� 1/2565
13 ตุุลาคม 2565		พิิธีีวัันคล้้ายวัันสวรรคต
			
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร	
			
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
			
บรมนาถบพิิตร
23 ตุุลาคม 2565		พิิธีีวางพวงมาลาวัันปิิยมหาราช
31 ตุุลาคม 2565		
เปิิดภาคเรีียนที่่� 2/2565

May 9, 2022
May 15, 2022
		
May 16, 2022
May 17, 2022
May 22, 2022
May 28, 2022
		
		
May 29, 2022
		
		
June 8, 2022
June 9, 2022
July 1, 2022
		
July 12, 2022
July 22-27, 2022
July 22-26, 2022
September 19-23,
2022
September 19-22,
2022
September 24,
2022		
October 7, 2022
		
October 10, 2022
		
October 11, 2022
		
		
October 12-30,
2022
October 13,
2022 		
October 23, 2022
		
October 31, 2022

หมายเหตุุ: ปฏิิทิินการศึึกษาอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงตามสถานการณ์์ปััจจุุบััน

Remark: The calendar is subject to change due to the current

Start of working days for teachers and officers
Start of boarding students living in
the dormitory
Boarding Student Relationship Camp
Start of semester 1/2022
Torsri Day
Orientation of the continuing Mathayom
students’ parents and the continuing
Mathayom student registration
Orientation of the continuing Prathom
students’ parents and the continuing
Prathom student registration
Evening chanting ceremony for the dormitory
Teacher’s Day
Enrollment for new students of the academic
year 2023
Candle Festival parade
1/2022 midterm exam of Mathayom level
1/2022 inter-semester exam of Prathom level
1/2022 final exam of Mathayom level
1/2022 midterm exam of Prathom level
Phoonsrikasem-Sooksrisamorn Kasemsri Day
and Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day
Exam announcement for Prathom 6 students
and guidance for studying in Matthayom 1
Exam announcement for Prathom 1-5
students
Memorial ceremony to H.R.H Princess
Sooksrisamorn Kasemsri and exam
announcement for Mathayom level
End of semester 1/2022
H.M. the Late King Bnumibol Adulyadej
Memorial Day
Wreath Laying Ceremony on
King Chulalongkorn Day
Start of semester 2/2022

