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 เราไม่สามารถปฏิิเสธ์ได�เลัยี่หลัังจัากภาวิะโควิิด-19 ทำาให�ชีวิิตเราทุกคน 
เปลีั�ยี่นแปลังไปไม่เหม้อำนเดิม ต�อำงสวิมหน�ากากอำนามัยี่ตลัอำดเวิลัาเม้�อำอำอำกจัากบ�าน 
ไปในสถานที�ต่าง ๆ  ก็ต�อำงวัิดอุำณัหภ้มิ ต�อำงเวิ�นระยี่ะห่างจัากผู้้�อ้ำ�น  แลัะต�อำงทำางาน 
ที�บ�าน นั�นค้อำ ชีวิิตปกติใหม่

 การจััดการศึักษาก็เช่นกัน ต�อำงปรับเปลีั�ยี่นไปตามสถานการณ์ัที�เกิดขึ�น 
ปรับวิิธ์ีการจััดการเรียี่นการสอำนใหม่ จัากเดิมที�เรียี่นในห�อำงเรียี่น เป็นการเรียี่น 
การสอำนใน 5 ร้ปแบบ ค้อำ การเรียี่นแบบอำอำนไซื้ต์ อำอำนแอำร์ อำอำนแฮนด์ อำอำนดีมานต์ 
แลัะอำอำนไลัน์ ซื้ึ�งการจััดการการเรียี่นสอำนขึ�นอำยี่้่กับบริบทขอำงแตล่ัะสถานศัึกษา  
โดยี่สถานศึักษาส่วินใหญ่่ ได�ปรับร้ปแบบการเรียี่นการสอำนในร้ปแบบ “อำอำนไลัน์”

 การสอำนอำอำนไลัน์ เป็นแพลัตฟอำร์มที�ถ้กยี่กระดับขึ�นมามีบทบาทในการ 
เรียี่นร้�ที�คุณัคร้ ผู้้�เรียี่น แลัะผู้้�ปกครอำงจัะต�อำงเรียี่นร้�แลัะปรับตัวิไปพร�อำม ๆ กัน 
การบันทึกวิิดีโอำ หร้อำการสอำนแบบสด เพ้�อำให�ผู้้�เรียี่นได�เรียี่นร้�ด�วิยี่ตนเอำงจัากที�บ�าน 
ซื้ึ�งเป็นอำีกหนึ�งทางอำอำกที�นำามาใช�ในการเรียี่นการสอำนในสถานการณั์ปัจัจัุบัน  
อำยี่่างไรก็ตามทุกระบบมีจัุดอำ่อำนแลัะข�อำจัำากัด การสอำนอำอำนไลัน์ก็เช่นเดียี่วิกัน  
จัากแพลัตฟอำร์มดังกล่ัาวิ ทุกหน่วิยี่งานที�มีส่วินเกี�ยี่วิข�อำงในการพิจัารณัา เร้�อำงการ 
อำอำกแบบให�คุณัคร้สามารถติดตามกิจักรรมขอำงผู้้�เรียี่นได�อำย่ี่างเป็นระบบ  มีฟีเจัอำร์ 
ที�ให�โอำกาสผู้้�เรียี่นได�มีปฏิิสัมพันธ์์กับคุณัคร้ได�มากที�สุด แลัะควิามปลัอำดภัยี่ขอำง 
ข�อำม้ลัส่วินตัวิที�อำัปโหลัดบนโลักอำอำนไลัน์ ต�อำงไม่ถ้กเปิดเผู้ยี่อำอำกส้่สาธ์ารณัะ 
นอำกจัากนี�การเรียี่นร้�จัะต�อำงมีระบบบริหารจััดการที�หลัากหลัายี่ในตัวิ เพ้�อำรอำงรับ 
การจััดการเรียี่นร้�ที�ยี่้ดหยีุ่่น เหมาะสมกับเทคนิคการสอำนแลัะการเรียี่นขอำงผู้้�ใช� 
ทั�งการจัดบันทึก การมอำบหมายี่งาน การบ�าน โครงงานหลัากหลัายี่ร้ปแบบ  
แลัะส้�อำประกอำบการสอำนในร้ปแบบต่าง ๆ  สิ�งที�ขาดไม่ได�อีำกอำย่ี่างค้อำ ระบบวิิเคราะห์ 
แลัะประเมินผู้ลัที�จัะทำาให�คุณัคร้ทราบว่ิาผู้้�เรียี่นคนไหนเข�าร่วิมชั�นอำอำนไลัน์บ�าง  

 จัากจัุดอำ่อำนแลัะข�อำจัำากัดดังกลั่าวิ ทำาให�เราได�ยี่ินเสียี่งสะท�อำนจัาก 
ผู้้�เรียี่นอำอำนไลัน์  
	 “เรีียนออนไลน์ก็็ดีี	 สบาย	 ไดี้พััก็	 แต่่ชอบเรีียนในห้้องเรีียนมาก็ก็ว่่า 
เพัรีาะได้ีเจอครูี	เจอเพ่ั�อน”	
	 “อยาก็ไปเรีียนที่ี �โรีงเรีียน	 เพัรีาะถ้้าเรีียนแล้ว่ไม่เข้้าใจ	 ก็็ยก็ม่อ 
ถ้ามครูีได้ีทัี่นทีี่”	
	 “นัดีกั็น	8	โมงคร่ี�ง	แต่่ก็ว่่าจะเข้้ารีะบบและเร่ี�มเรีียนได้ีก็็เก่็อบ	9	โมง”

 เสียี่งสะท�อำนที�เราได�ยี่ินจัากผู้้�เรียี่นทำาให�เรารับร้�ได�วิ่าผู้้�เรียี่นอำยี่ากเรียี่น
ที�โรงเรียี่น เพราะผู้้�เรียี่นสามารถปฏิิสัมพันธ์์กับคุณัคร้ได� ไม่เข�าใจัก็สามารถยี่กม้อำ 
ถามคุณัคร้ได�ทันที  ได�เจัอำกับเพ้�อำน ๆ แลัะเข�าเรียี่นตามเวิลัาที�ห�อำงเรียี่นได�เลัยี่ 
หวัิงว่ิาโควิิด-19 จัะกลัับส่้สภาวิะปกติในเร็วิวัิน สถานศึักษาจัะได�เปิดทำาการเรียี่น 
การสอำนตามปกติ ผู้้�เรียี่นจัะได�กลัับมาเรียี่นที�โรงเรียี่น แลัะการเรียี่นการสอำน 
จัะได�มีประสิทธิ์ภาพยี่ิ�งขึ�น

นางสิาวมีนา  สุิริสิาร
บูรรณ์าธิุ์การ
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จากใจผู้้�บริิหาริ
Letter from the Board of Directors

          นับเป็นควิามยี่ินดีอำยี่่างยี่ิ�งที�ดิฉัันได�ม ี
โอำกาสถ่ายี่ทอำดถึงควิามร้�สึกห่วิงใยี่แลัะควิามปรารถนาดีที�มีต่อำทุกท่าน 
ผู่้านบทควิามลังในวิารสารเล่ัมนี� ซึื้�งดิฉัันทราบดีว่ิาสถานการณ์ัในปัจัจุับันนี� 
มีผู้ลักระทบเกิดขึ�นมากมายี่ทั�งทางกายี่แลัะจิัตใจักับทุกครอำบครัวิ โรงเรียี่น 
เขมะสิริอำนุสสรณั์ก็ได�รับผู้ลักระทบจัากสถานการณั์นี �เช่นเดียี่วิกัน 
แลัะขอำอำภัยี่ที�ยี่ังไม่สามารถเปิดการเรียี่นการสอำนอำย่ี่างเต็มร้ปแบบได�

 เช้�อำอำย่ี่างยิี่�งว่ิานักเรียี่นหลัายี่คนคงคิดถึงบรรยี่ากาศัการใช�ชีวิิต 
ในโรงเรียี่น ช่วิงเวิลัาที�ผู้่านมาเราเคยี่ใช�ชีวิิตเป็นเสม้อำนหนึ�งครอำบครัวิ 
เดียี่วิกัน ดิฉัันในฐานะศิัษย์ี่เก่าเขมะสิริอำนุสสรณ์ัเข�าใจัถึงควิามร้�สึกผู้้กพัน 
ที�เรามีต่อำโรงเรียี่น เรามีคุณัคร้ที�รักแลัะเอำาใจัใส่เสม้อำนหนึ�งลั้กหลัาน 
ขอำงท่าน เราได�รับประสบการณั์อำันน่าประทับใจัแลัะกิจักรรมสร�างสรรค ์
ต่าง ๆ รวิมถึงการปลั้กฝ่ังคุณัธ์รรมอำันดีงามจัากสังคมในโรงเรียี่น 
แห่งนี�เป็นอำยี่่างดี ครั�งที�ดิฉัันได�ไปศึักษาต่อำในต่างแดนก็มิเคยี่ล้ัมข�อำควิาม 
ซื้ึ�งบ่งบอำกถึงควิาม เป็นเอำกลัักษณั์ขอำงนักเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ทุกคน 
ค้อำ ‘รักประเพณัี มีมารยี่าทงาม’ ที�ฝ่ังลัึกในจัิตใจัจัากการได�ถ้กอำบรม 
กิริยี่ามารยี่าท การเข�า สังคมตามแบบหญิ่งไทยี่ในโอำกาสต่าง ๆ อำยี่้่เสมอำ 
จันเป็นควิามคุ�นชินที�จัะนำามาปฏิิบัติตนให�สำานึกในควิามเป็นคนไทยี่ 
ไม่วิ่าจัะอำยี่้่แห่งหนใดก็ตาม ควิามสำาเร็จัขอำงศัิษยี่์เขมะสิริอำนุสสรณั ์
ทุกคนนั�นลั�วินมาจัากการวิางรากฐาน ‘ควิามร้�ต�อำงค้่คุณัธ์รรม’ ที�คุณัคร้  
แลัะบุคลัากรทุกท่านได�บ่มเพาะเสมอำมาส้บเน้�อำงมาจัากทุก ๆ ปี ในช่วิง 
ปิดภาคเรียี่น คุณัคร้แลัะบุคลัากรทุกท่านจัะต�อำงเข�ารับการอำบรมธ์รรมะ 
ในโครงการขอำงโรงเรียี่น เพ้�อำได�นำามาใช�ในชีวิิตประจัำาวัินแลัะหน�าที�การงาน 
ซื้ึ�งในแต่ลัะรายี่วิิชาที�ท่านสอำนได�แทรกคุณัธ์รรมให�นักเรียี่นเขมะสิริ-
อำนุสสรณ์ัเสมอำมา

 ณั วัินนี� ดิฉัันได�เข�ามารับตำาแหน่งเป็นหนึ�งในทีมผู้้�บริหารขอำง 
โรงเร ียี่นเขมะสิร ิอำนุสสรณั์ ดิฉั ันมีควิามภ้มิใจัแลัะพร�อำมที �จัะนำา 
ประสบการณั์ดี ๆ ที�ได�รับเหลั่านั�นมาถ่ายี่ทอำดส้่นักเรียี่นรุ่นใหม่ ควิบค้่ 
ไปกับการพัฒินาด�านต่าง ๆ  โดยี่เฉัพาะการสนับสนุนในด�านการบริการ เช่น 
งานโภชนาการ รวิมไปถึงควิามเป็นอำยี่้ข่อำงนักเรียี่นทุกคน เพ้�อำให�นักเรียี่น 
ได�เข�ามาอำย่้ี่บ�านหลัังที�สอำงแห่งนี�อำยี่า่งอำบอุ่ำน ปลัอำดภัยี่ แลัะที�สำาคัญ่ค้อำใช�
ชีวิิตในการเรียี่นร้�พัฒินาตนเอำงอำยี่่างมีควิามสุขทั�งกายี่แลัะใจั พร�อำมที�จัะ 
เป็นคนดีมีคุณัภาพส่้สังคมต่อำไป

 แม�วิันนี�เราทุกคนยี่ังต�อำงเผู้ชิญ่กับปัญ่หาแลัะอำุปสรรคต่าง ๆ 
มากมายี่ ขอำทุกท่านได�ให�ควิามสำาคัญ่ที �จัะด้แลัตนเอำงแลัะคนใน 
ครอำบครัวิให�ปลัอำดภัยี่ในช่วิงสถานการณั์การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด  
จังเรียี่นร้�ที�จัะอำยี่้่กับมัน ใช�ชีวิิตอำยี่่างมีสติ พยี่ายี่ามมอำงโลักในเชิงบวิก 
อำยี่้่เสมอำ หมั�นรักษาใจัให�อำดทน อำดกลัั�นจัากแรงกดดันต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น 
ใช�เวิลัาในยี่ามวิิกฤตินี�ให�เป็นโอำกาสในการกระทำาสิ�งดี ๆ  ให�เกิดขึ�นแก่ตนเอำง 
แลัะคนในครอำบคร ัวิอำ ันเป ็นท ี �ร ัก ส ิ � งส ำาค ัญ่ค ้อำการม ีวิ ิน ัยี่ใส ่ใจั 
เร้�อำงสุขภาพ ซื้ึ�งจัะเป็นภ้มิคุ�มกันที�ดีที�สุด อำีกไม่นานเม้�อำทุกอำยี่่างดีขึ�น  
พวิกเราชาวิเขมะสิริอำนุสสรณ์ัทุกคนก็จัะกลัับมาอำย่้ี่ด�วิยี่กัน แลัะทำากิจักรรม 
ดี ๆ ร่วิมกัน อำยี่่างไรก็ตามทุกอำยี่่าง ‘สำาคัญ่ที�ใจั’ ขอำเป็นหนึ�งพลัังใจั 
ให�ทุกคนค่ะ

       นางสิาวโสิจ้กร  ค์งจ้ำาเนียร
 รองผู้่จั้ดการฝ่่ายประชิาสัิมพัันธ์ุ์

“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

“สำาคัญท่ี่�ใจ”  
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 หลัังจัากที�ต�อำงเรียี่นอำอำนไลัน์จัากทางบ�านเป็นเวิลัานานด�วิยี่สถานการณั์โควิิด-19  

ลัอำงมาฟังควิามร้�สึกขอำงนักเรียี่นที�ได�กลัับมาเรียี่นที�โรงเรียี่นอีำกครั�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.

อยากเร่ยนท่ี่�โรงเร่ยน
I want to study at school

- รายงานพิเศึษ -
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ถาม: มีค์วามกังวลบู้างหรือไม่ทีี่�ต้องกลับูมาเรียนทีี่�โรงเรียน?

ตอำบ: สวิัสดีค่ะ ตอำนแรกก็มีควิามกังวิลัในสถานการณั์ที�เกิดขึ�นค่ะ มีควิาม 
ร้�สึกน่ากลััวิ แต่เม้�อำได�กลัับมาเรียี่นที�โรงเรียี่นจัริง ๆ ก็คลัายี่ควิามกังวิลั 
ไปได�มากค่ะเพราะทางโรงเร ียี่นมีมาตรการที �ท ำาให�เราสบายี่ใจั เช่น 
ตอำนเช�ามาถึงโรงเรียี่นก็จัะมีการตรวิจัวิัดอำุณัหภ้มิทุกครั�งก่อำนเข�าโรงเรียี่น 
ลั�างม้อำด�วิยี่เจัลัแอำลักอำฮอำลั์ มีการเวิ�นระยี่ะห่างในศั้นยี่์อำาหาร ที�ห�อำงเรียี่น 
ด�วิยี่ แลัะทุกคนต�อำงสวิมหน�ากากอำนามัยี่กันตลัอำดเวิลัา เม้�อำอำยี่้่ในที�โลั่งแจั�ง 
หร้อำที�เปิด  นอำกจัากนี�โรงเรียี่นยี่ังมีนโยี่บายี่ให�ตรวิจั ATK ก่อำนมาโรงเรียี่น 
ทุกครั�ง แลัะมีการสุ่มตรวิจัทุกอำาทิตย์ี่ด�วิยี่ค่ะ

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: ได้กลับูมาเรียนทีี่�โรงเรียนอีกค์รั�ง มีค์วามรู้สึิกอย่างไรบู้าง?

ตอำบ: ร้�สึกดีใจัมากค่ะ เพราะปีนี�ก็เป็นปีสุดท�ายี่แลั�วิ ร้�สึกวิ่าการได�กลัับ 
มาเรียี่นที �โรงเรียี่นดีกวิ่าเรียี่นอำอำนไลัน์ที �บ�านค่ะ เพราะได�เจัอำเพ้ �อำน ๆ 
ได�ทำากิจักรรมร่วิมกัน แลัะมีอำะไรสงสัยี่ก็สามารถถามคร้ได�เลัยี่ค่ะ

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.
 
ถาม: การเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างไรบู้าง  มีอะไรเปลี�ยนไปจ้ากเดิมบู้างไหม?

ตอำบ: มีค่ะ ในห�อำงเรียี่นจัะมีการเวิ�นระยี่ะห่าง แลัะมีการแบ่งกลัุ่มแบบ  
Small Bubble เป็นการแบ่งกลัุ่มยี่่อำยี่ไม่เกิน 5 คน คุณัคร้จัะเป็นผู้้�แบ่ง 
กลัุ ่มให�ค่ะ แลัะจัะใช�กลัุ ่มนี �ในทุกวิิชาด�วิยี่ เพ้ �อำเป็นการลัดควิามเสี �ยี่ง 
แลัะป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงเช้�อำโรคด�วิยี่ค่ะ

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  

a Small Bubble group, where we study in every subject,
so as to reduce the risk and prevent the spread of 
the virus.

ถาม: จ้ากข่าวทีี่�มีโค์วิด-19 สิายพัันธ์ุุ์ใหม่ “โอไมค์รอน”  
มีค์วามรู้สึิกกังวลไหมถ้าต้องกลับูไปเรียนออนไลน์ใหม่อีกค์รั�ง?
ตอำบ: ด้จัากข่าวิแลั�วิก็น่ากลััวิมากเลัยี่ค่ะ ก็ร้ �ส ึกกังวิลันะคะ  
ถ�าให�เลั้อำกเรียี่นจัริง ๆ อำยี่ากเรียี่นที�โรงเรียี่นมากกวิ่า เพราะวิ่า 
ได�พบคุณัคร้แลัะเพ้�อำน ๆ ได�ทำากิจักรรมร่วิมกัน แต่ถ�าสมมุต ิ
วิ่าโควิิด-19 กลัับมาระบาดอำีกครั�ง ดิฉัันก็เช้�อำวิ่าการเรียี่นอำอำนไลัน ์
ขอำงโรงเรียี่นยี่ังมีประสิทธิ์ภาพที�ดีค่ะ

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.

นางสิาวศิโรรัตน์  เลิศภูวิวัฒน์ 
ชัิ�นมัธุ์ยมศึกษาปีทีี่� 6  

Ms. Sirorat Lertphuwiwat
Matthayom 6 Student

นัักเรีียนัไป-กลัับ 
A non-boarding student
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ถาม:  เป็นนักเรียนประจ้ำามากี�ปีแล้ว และที่ำาไมถึงเข้าอยู่ประจ้ำาค์ะ? 

ตอำบ: สวัิสดีค่ะ ดิฉัันเป็นนักเรียี่นประจัำามา 4 ปีแลั�วิค่ะ คุณัพ่อำคุณัแม่ไม่สะดวิก 
ในการรับ-ส่ง จึังส่งเข�ามาอำยี่้่โรงเรียี่นประจัำาค่ะ

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: การใช้ิชีิวิตของนักเรียนประจ้ำาในสิถานการณ์์โค์วิด-19 
เป็นอย่างไรบู้าง?

ตอำบ: ตอำนแรกคุณัพ่อำคุณัแม่ก็มีควิามกังวิลัมาก แลัะดิฉัันเอำงก็กังวิลั 

เช่นกันค่ะ แต่เม้ �อำเข�ามาอำยี่้ ่ประจัำาแลั�วิโรงเรียี่นก็มีมาตรการที �เข�มงวิด 
เช่น ตอำนที�เข�าแถวิรับประทานอำาหาร นักเรียี่นทุกคนต�อำงสวิมหน�ากากอำนามัยี่ 
เวิ�นระยี่ะห่าง ลั�างม้อำด�วิยี่เจัลัแอำลักอำฮอำลั์ก่อำนเข�าห�อำงรับประทานอำาหารค่ะ 
แลัะมีกิจักรรมที�หลัากหลัายี่ให�ทำา จึังทำาให�ไม่เบ้�อำแลัะไม่เป็นกังวิลัค่ะ

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: นักเรียนประจ้ำามีจ้ำานวนมาก บูนเรือนนอน 
เป็นอย่างไรบู้างค์ะ?

ตอำบ: บนเร้อำนนอำนโรงเรียี่นจัะจััดเตียี่งนอำนแบบเวิ�นระยี่ะห่าง 

เช่นกันค่ะ 

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: ฝ่่ายประจ้ำากำาหนดให้นักเรียนออกไปเรียนพิัเศษข้างนอก 
ได้ไหม และสิามารถกลับูบู้านได้ไหมค์ะ?

ตอำบ: นักเรียี่น ม.ปลัายี่ สามารถอำอำกไปเรียี่นพิเศัษข�างนอำกได�ค่ะ 

นัักเรีียนัปรีะจำำ� 
A boarding student
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แลัะต�อำงตรวิจั ATK ทุก 2 อำาทิตย์ี่ แลัะนักเรียี่นประจัำาทุกคนสามารถกลัับบ�าน 
ได�ทุกอำาทิตยี่์ค่ะ แต่ต�อำงส่งผู้ลัตรวิจั ATK ทุกครั�งเม้�อำกลัับเข�าโรงเรียี่นค่ะ 

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: เวลาว่างส่ิวนใหญ่่นักเรียนประจ้ำาที่ำาอะไรค์ะ?

ตอำบ: เวิลัาวิ่างก็จัะเลั่นกีฬากันค่ะ เช่น วิอำลัเลั่ยี่์บอำลั บาสเกตบอำลั แลัะ
เต�นแอำโรบิก คุณัคร้จัะมานำาเต�นแอำโรบิคด�วิยี่นะคะ นอำกจัากนี�คนที�ไม่ได� 
เล่ันกีฬาก็จัะการอ่ำานหนังส้อำ ทบทวินบทเรียี่น อำยี่้บ่นเร้อำนนอำนค่ะ

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.

นางสิาวณั์ฐธิุ์ดา  ศรีแสิงอยู่
ชัิ�นมัธุ์ยมศึกษาปีทีี่� 4

Ms. Natthida Srisangyoo
Matthayom 4 Student
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การป้้องกันโควิิด-19 เมืื�อมืาโรงเรียน

 การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช ้ �อำไวิร ัสโคโรนา (COVID-19) 
อำยี่่างรวิดเร็วิ แลัะเป็นไปในวิงกวิ�าง ทำาให�การดำาเนินชีวิิตขอำงเราได�รับ 
ผู้ลักระทบอำยี่่างที�ไม่เคยี่ปรากฏิมาก่อำน โดยี่เฉัพาะในวิงการศึักษา เพราะการ 
ติดเช้�อำไวิรัสโควิิด-19 จัะมีการแพร่ระบาดอำยี่่างรวิดเร็วิเม้�อำมีการรวิมตัวิกัน 
ขอำงคนที�มาจัากสถานที�ต่างกัน ร้ปแบบทางการศึักษาจึังมีการเปลีั�ยี่นแปลังไป 
เพราะการมารวิมกลุ่ัมขอำงคร้แลัะนักเรียี่นจัำานวินมาก ๆ มีควิามเสี�ยี่งที�จัะทำา 
ให�เกิดการแพร่ระบาดมากยี่ิ�งขึ�น จัึงทำาให�เกิดร้ปแบบการเรียี่นการสอำนผู้่าน
ทางอำินเทอำร์เน็ต (Online) ซื้ึ�งพวิกเราร้�ดีวิ่าผู้ลัสัมฤทธ์ิ�ทางการศัึกษามิอำาจั 
เปรียี่บเทียี่บได�กับการมาเรียี่นที�โรงเรียี่น (Onsite)  ทั�งในด�านการศัึกษา 
แลัะด�านมนุษยี่สัมพันธ์์ 

 ดังนั�นการมาเรียี่นที�โรงเรียี่น จัะต�อำงมีควิามปลัอำดภัยี่ไม่ให�เกิดการ 
แพร่ระบาดขอำงเช้�อำไวิรัสดังกล่ัาวิ  ซึื้�งขณัะนี� กระทรวิงสาธ์ารณัสุขได�ใช�หลัักการ 
ป้อำงกันโรคแบบ V-U-C-A ค้อำ Vaccine (การฉัีดวิัคซื้ีนป้อำงกันการติดเช้�อำ 
ไวิรัสโคโรนา หร้อำโควิิด-19), Universal Precaution (การป้อำงกันตนเอำงส้งสุด  
เช่น การสวิมหน�ากาก การรักษาระยี่ะห่างทางสังคม แลัะการหมั�นลั�างม้อำบ่อำยี่ ๆ  ), 
Covid safe living (ใช�ชีวิิตให�ปลัอำดภัยี่จัากโควิิด เช่น หลีักเลีั�ยี่งการไปในสถานที� 
ที�มีคนหนาแน่น) แลัะ ATK (การตรวิจัคัดกรอำงด�วิยี่ Antigen Test Kit) 

 เพ้ �อำควิามปลัอำดภัยี่ขอำงนักเรียี่นในการมาเรียี่นที �โรงเรียี่นใน 
สถานการณ์ัดังกล่ัาวิ ทางโรงเรียี่นจึังขอำเชิญ่ชวินให�ท่านผู้้�ปกครอำงแลัะนักเรียี่น 
ปฏิิบัติตามมาตรการ VUCA แลัะนักเรียี่นที�มีอำาการป่วิยี่ขอำงระบบทางเดิน 
หายี่ใจั เช่น มีไข� มีนำ�าม้ก ไอำ หร้อำเจ็ับคอำ กรุณัาพบแพทย์ี่เพ้�อำตรวิจัคัดกรอำงว่ิา
ไม่เป็นโควิิด-19 ก่อำนที�จัะมาโรงเรียี่น แลัะนักเรียี่นที�มีสุขภาพปกติดีต�อำงได�รับ 
การตรวิจัคัดกรอำงด�วิยี่ ATK สัปดาห์ลัะ 1 ครั�ง

 การตรวิจั ATK เป็นการตรวิจัที �สามารถตรวิจัได�ด�วิยี่ตนเอำง 
โดยี่มีข�อำดี ค้อำ ตรวิจัได�ง่ายี่ มีราคาถ้ก จััดหาได�ง่ายี่ แต่มีข�อำเสียี่กว่ิาวิิธี์มาตรฐาน 
(RT-PCR) ค้อำ ถ�าเช้�อำมีปริมาณัน�อำยี่อำาจัจัะตรวิจัไม่พบเช้�อำได� (ให�ผู้ลัลับลัวิง) 

สำาหรับขั�นตอำนการตรวิจัมีดังนี� 

1. แยง ใช�ไม�สวิอำบ (ไม�พันสำาลีัในชุดตรวิจั) แยี่งจัม้กไปที�ด�านหลััง 
   โพรงจัม้ก แลัะหมุนไม�ประมาณัสิบรอำบ
2. ผ่สิม นำาไม�สวิอำบลังผู้สมในหลัอำดนำ�ายี่าตรวิจั หมุนหลัายี่ ๆ รอำบ    
   แลัะบีบบริเวิณัสำาลีัให�นำ�ายี่าติดน�อำยี่ที�สุด
3. หยด นำานำ�ายี่าหยี่ดลังแผู่้นตรวิจั ในช่อำงใส่นำ�ายี่า
4. รอ รอำให�นำ�ายี่าที�หยี่ดลังไป ซึื้มผู่้านแผู่้นตรวิจั (ใช�เวิลัาประมาณั  
   15 นาที)
5. อ่าน อ่ำานผู้ลัการตรวิจัเม้�อำครบเวิลัา

การแปลผ่ล 
1. ผู้ลัลับ ขึ�น 1 ขีด ที�ตัวิอัำกษร C
2. ผู้ลับวิก ขึ�น 2 ขีด ทั�งที�ตัวิอัำกษร C แลัะ T
3. ไม่สามารถแปลัผู้ลัได� ค้อำ ขึ�น 1 ขีด ที�ตัวิอัำกษร T หร้อำไม่ขึ�นเลัยี่ 
(ให�ทำาการตรวิจัซื้ำ�า)

ดังภาพั

 สำาหรับนักเรียี่นที�ได�ผู้ลัการตรวิจัเป็นบวิก ให�งดมาโรงเรียี่น 
แลัะแจั�งคุณัคร้ประจัำาชั�นเพ้�อำดำาเนินการช่วิยี่เหล้ัอำแลัะให�คำาแนะนำา
 เพ้�อำควิามปลัอำดภัยี่ขอำงนักเรียี่นทุกคนให�ห่างไกลัจัากการ
แพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวิรัสโคโรนา (COVID-19)  ทางโรงเรียี่นจึัง
ขอำควิามร่วิมม้อำท่านผู้้�ปกครอำงช่วิยี่สอำดส่อำงด้แลันักเรียี่น ถ�านักเรียี่น 
ที�มีอำาการหร้อำป่วิยี่เป็นโรคทางเดินหายี่ใจั ค้อำ มีไข� มีนำ�าม้ก ไอำ 
เจ็ับคอำ ปวิดเม้�อำยี่ตามตัวิ จัม้กได�กลิั�นลัดลังหร้อำหอำบเหน้�อำยี่ ขอำให�รีบ 
พบแพทย์ี่เพ้�อำตรวิจัรักษา แลัะทำาการตรวิจัคัดกรอำงด�วิยี่ ชุดตรวิจั ATK 
ก่อำนมาโรงเรียี่นตามที�โรงเรียี่นกำาหนด (ในช่วิงแรกตรวิจัสัปดาห์ลัะ  
1 ครั�ง แลัะจัะมีการเปลีั�ยี่นแปลังซึื้�งทางโรงเรียี่นจัะแจั�งให�ทราบต่อำไป) 
หวัิงว่ิาท่านผู้้�ปกครอำงคงเข�าใจัในควิามปรารถนาดีขอำงโรงเรียี่นที�มีต่อำ 
นักเรียี่นทุกคน
      

นาวาอากาศเอก ธุ์ำารงค์์ประวัติ  เชิิดเกียรติกุล
แพัที่ย์ประจ้ำาโรงเรียน

Prevention of COVID-19 at School

- บัที่สัมภาษณ์์ -
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 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 (RT-
PCR) 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.

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.

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 misinter-
pretation (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
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การรับมืือกับสถานการณ์์โควิิด-19
Coping with the COVID-19 Situation

 เน้�อำงจัากสถานการณั์การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวิรัสโคโรนา 
(COVID-19) ที�เกิดขึ�น หลัายี่คนกำาลัังปรับตัวิ แลัะอำาจักำาลัังมีควิามกังวิลั 
เกิดควิามยี่ากลัำาบากในการปรับตัวิ ห�อำงทักษะชีวิิตจึังขอำเชิญ่ชวินให�ทุกคนลัอำง
ทบทวินว่ิาเราจัะทำาอำย่ี่างไรเม้�อำต�อำงอำย่้ี่กับไวิรัสโควิิด-19 ต่อำไป แลัะเราสามารถ 
ด้แลัตนเอำงต่อำไปได�อำยี่่างไรบ�าง 

 ขั�นแรกห�อำงทักษะชีวิิตเชิญ่ชวินทุกคนมาตรวิจัสอำบควิามคิดขอำง 
ตนเอำงผู้่านมุมมอำงควิามร้�ทางด�านจัิตวิิทยี่า วิ่าสิ�งที�เรากำาลัังกังวิลัอำยี่้่มันจัริง 
หร้อำไม่ ?  เพราะบางครั�งควิามกังวิลัขอำงเราเกิดขึ�นจัากควิามคิดบางอำย่ี่างที�ไม่
ตรงกับควิามเป็นจัริง หากเราร้�เท่าทันควิามคิดนี�ขอำงตนเอำงได�  เราจัะสามารถ
ปรับมุมมอำงในการใช�ชีวิิตได�ดียี่ิ�งขึ�น มาเริ�มทบทวินกันเลัยี่ค่ะ 

 สิ�งแรก “Mental Filter” การเลั้อำกที�จัะเช้�อำเหม้อำนใส่ filter 
ให�กับการรับร้�ขอำงเรา เช่น คิดว่ิาการเรียี่นอำอำนไลัน์ไม่มีประโยี่ชน์หรอำก จึังไม่ 
เข�าเรียี่นอำอำนไลัน์ หร้อำการเช้�อำวิ่าเม้�อำฉัีดวิัคซีื้นแลั�วิจัะไม่ติดเช้�อำโควิิดจัึงไปอำยี่้ ่
ในสถานที�ที�มีควิามเสี�ยี่งส้งโดยี่ไม่สวิมหน�ากากอำนามัยี่ 

 ต ่อำมา “Magnification/Minimization – Bias”  
เม้�อำเราปลั่อำยี่ให�ควิามคิดใหญ่่เกินหร้อำน�อำยี่กวิ่าควิามเป็นจัริง จัะทำาให�ยี่าก 
ต่อำการเห็นควิามเป็นจัริงที�เกิดขึ�น หร้อำอำาจัทำาให�เราเผู้ลัอำไม่ระมัดระวิัง 
เช่น มีคนติดเช้�อำโควิิดในโรงเรียี่น 1 คน  ก็คิดวิ่าคนทั�งโรงเรียี่นต�อำงติดเช้�อำ 
โควิิดแลั�วิแน่ๆ เกิดควิามกังวิลัจันเครียี่ด เรียี่นต่อำไปไม่ไหวิ จันลั้มไปวิ่า 
หากเราประเมินควิามเสี�ยี่งแลั�วิ ผู้้�ติดเช้�อำไม่ได�สัมผัู้สใกลั�ชิดใครแลัะสวิมหน�ากาก 
อำนามัยี่ตลัอำดเวิลัา หร้อำการคิดว่ิาโควิิด-19 เป็นโรคกระจัอำก ไม่จัำาเป็นต�อำงสวิม 
หน�ากากอำนามัยี่ ส่งผู้ลัให�ตนเอำงเสี�ยี่งต่อำการติดเช้�อำแลัะอำาจัแพร่เช้�อำต่อำไปได�

 “Catastrophizing” การที�เราคิดไปถึงสถานการณั์ที�รุนแรง 
มากที�สุด เช่น ต้�นมาปวิดหัวินิดหน่อำยี่ “ฉัันติดโควิิดแลั�วิ ฉัันจัะต�อำงเป็นคนที�
เช้�อำลังปอำดแลัะตายี่อำยี่่างทรมานแน่นอำน” ทำาให�เกิดควิามเครียี่ดหนัก แม�จัะ 
ยี่ังไม่ได�ไปตรวิจัยี่้นยี่ันผู้ลัการติดเช้�อำก็ตาม (บางครั�งอำาจัเกิดจัากเม้�อำค้นเรา 
นอำนด้หนังดึกไปก็ได�)

 ถึงแม�เราจัะพยี่ายี่ามเข�าใจัควิามคิดขอำงตนเอำงแลั�วิ  
เป็นธ์รรมชาติขอำงคนที�ยี่ังคงเกิดควิามร้�สึกกลััวิแลัะมีควิามกังวิลัได� 
ห�อำงทักษะชีวิิตจัึงขอำแนะนำาวิิธ์ีการในการด้แลัสุขภาพใจัตัวิเอำง 
ดังต่อำไปนี�

   รับข่าวิสารอำยี่่างมีสติจัากช่อำงทางที �น่าเช้ �อำถ้อำจัำากัดเวิลัา 
     แลัะปริมาณัในการรับข่าวิสารวัินลัะ 2-3 ครั�ง

     ทำากิจักรรมที�ช้�นชอำบ หร้อำลัอำงทำากิจักรรมใหม่ ๆ เช่น วิาดร้ป 
     เต�น cover  ปล้ักต�นไม�  ทำาควิามสะอำาดบ�าน นั�งสมาธิ์

   ด้แลัร่างกายี่ตนเอำง นอำนพักผู้่อำนให�เพียี่งพอำ ทานอำาหารที�ม ี 
     ประโยี่ชน์ อำอำกกำาลัังกายี่อำย่ี่างสมำ�าเสมอำ

     อำยี่้่กับปัจัจุับัน ลัอำงให�ควิามสำาคัญ่กับสิ�งที�อำยี่้่ตรงหน�า ดึงควิาม 
     คิดที�ฟุ้งซ่ื้านขอำงตนเอำงให�กลัับมาอำยี่้่กับร่างกายี่แลัะสิ�งที�เรา
       กำาลัังทำาอำย่้ี่ หากร้�สึกไม่ดีก็ยี่อำมรับควิามร้�สึกนั�นไม่ต�อำงพยี่ายี่าม    
     ปรับให�ร้�สึกดี 

     เล่ัาควิามกังวิลัใจัให�คนที�เราไวิ�วิางใจัฟัง เช่น เพ้�อำน พ่อำแม่   
   พี�น�อำง คุณัคร้ หร้อำนักเรียี่นสามารถติดต่อำมาขอำพ้ดคุยี่กับ 
       พี�นักจิัตวิิทยี่าได�ผู่้านทางอำอำนไลัน์ที�  Line Official Account :  
    @kmsmentalhealth เพราะการแบ่งปันควิามร้�สึกเป็นการ 
     ช่วิยี่เยี่ียี่วิยี่าแลัะทำาให�มีกำาลัังใจัได�

 สุดท�ายี่นี�ถึงแม�ควิามกังวิลัจัะส่งผู้ลัให�เกิดควิามเครียี่ดได� 
แต่หากเรากังวิลัแต่พอำดีก็เป็นสิ�งที�มีประโยี่ชน์เช่นกัน เพราะควิาม
กังวิลัทำาให�เราเตรียี่มตัวิแลัะระมัดระวิังในการใช�ชีวิิต หากเราด้แลั 
ตนเอำงตามมาตรการป้อำงกันการแพร่ระบาดตามวิิถีปกติใหม่ ก็จัะช่วิยี่ 
ป้อำงกันทั�งสุขภาพกายี่แลัะสุขภาพจิัตขอำงทุกคนได�ค่ะ ห�อำงทักษะชีวิิต 
ขอำเป็นกำาลัังใจัให�นักเรียี่นทุกคนนะคะ

งานแนะแนวและห้องทัี่กษะชีิวิต
โรงเรียนเขมะสิิริอนุสิสิรณ์์

 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. 
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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 

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.

 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
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- ร้�รอบัโรงเร่ยน -

School Activities
กิจกรรมืเด่น  

     คุ์ณ์ค์รูโสิจ้กร  ค์งจ้ำาเนียร รองผู้่จั้ดการฝ่่ายประชิาสัิมพัันธ์ุ์  วางพัวงมาลาเนื�องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564 ทีี่�โรงพัยาบูาลศิริราชิ

Ms. Sojakorn Kongjumnian, Deputy Public Relations Manager, laid a wreath on the occasion of Mahidol Day on  
September 24, 2021, at Siriraj Hospital.

 จ้ากสิถานการณ์์โค์วิด-19 ที่ำาให้กิจ้กรรมหลายอย่างถูกยกเลิก บูางกิจ้กรรมต้องเข้าร่วมในรูปแบูบูออนไลน์ 

แต่วันมหิดล  และวันปิยมหาราชิ  เป็นวันสิำาคั์ญ่ทีี่�โรงเรียนเขมะสิิริอนุสิสิรณ์์ต้องเข้าร่วมทุี่กปี

 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.
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   ค์ุณ์ค์รูชิาค์ริต เตชิะนันที่์ และค์ุณ์ค์รูพัลวัฒน์ วงษ์บูุญ่ฤที่ธุ์ิ� ผู่้แที่นค์รู 
วางพัวงมาลา เนื�องในวันปิยมหาราชิ 23 ตุลาค์ม 2564 ทีี่�ลานพัระราชิวังดุสิิต 
(ลานพัระบูรมรูปที่รงม้า)

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).

   เพัื�อสิร้างภูมิค์ุ้มกันและป้องกันการแพัร่ระบูาดของโรค์ 
ต ิดเชิ ื �อโค์ว ิด-19 กระที่รวงศ ึกษาธุ์ ิการและกระที่รวง 
สิาธุ์ารณ์สิุข จ้ึงจ้ัดสิรรวัค์ซีีนให้แก่นักเรียนอายุ 12 ปีขึ�นไป  
โดยกำาหนดให้ฉีดวัค์ซีีนตั �งแต่เดือนพัฤศจ้ิกายน 2564 
และนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในเดือนเมษายน 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.

   นักเรียน ชิั�น ม.4-5 ฟัังบูรรยายออนไลน์ ผ่่าน Google  
Meet  เรื�อง “ระบูบูคั์ดเลือก TCAS66-TCAS67” เพืั�อเตรียมตัว 
เข้ามหาวิที่ยาลัย โดยอาจ้ารย์ชัิยสิิที่ธิุ์�  ใหม่รุ่งโรจ้น์ ศูนย์การศึกษา 
วิชิาการสิร้างสิรรค์์บัูณ์ฑิิตน้อยแบูงค์อค์ 16 ธัุ์นวาค์ม 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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ค์วามรู้ค์วามสิามารถ และค์วามมุ่งมั�น ทีี่�ผ่่านการฝึ่กฝ่นจ้ะส่ิงผ่ลให้เกิดค์วามสิำาเร็จ้

Practice makes perfect and success!

เด็กหญิ่งเพัชิรชิฎา  ตุ้มเพัชิร (น้องใบูหยก) ชัิ�น ป.5 

ได�รับรางวัิลัที� 1 รุ่น JUNIOR SEADOO SPARK STANDARD 

SLALOM ประเภทหญิ่ง จัากการแข่งขัน JET SKI PROTOUR 

2020-2021 สนามที� 4  ณั หาดแหลัมสิงห์ จั.จัันทบุรี วัินที� 18-

19 ธั์นวิาคม 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 2020-

2021, the 4th field, at Laem Sing Beach, Chanthaburi,  

December 18-19, 2021.

- ร้�รอบัโรงเร่ยน -

Student Activities
เรียนเล่นสามืารถ
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เด็กหญ่ิงณ์ัฐรดา พัูลเจ้ริญ่ และเด็กหญ่ิงกัณ์ฑิ์ณ์ณ์ัฐ ใจ้ดี ชิั�น ป.6 ที�ได�รับการคัดเลั้อำกให�เป็นเด็กแลัะเยี่าวิชนดีเด่น 

แลัะนำาช้�อำเสียี่งมาส้่ประเทศัชาติ ประจัำาปี 2565 ด�านศัิลัปวิัฒินธ์รรมแลัะดนตรี จัากกระทรวิงศัึกษาธ์ิการ โดยี่เข�ารับโลั่รางวิัลั  

จัากนางตรีนุช  เทียี่นทอำง รัฐมนตรีว่ิาการกระทรวิงศึักษาธิ์การ  14 กุมภาพันธ์์ 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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นักเรียนทีี่�ได�รับทุี่นเรียน 1 ปี้
และรางวัิลเรียนดี  ป้ระจำาปี้การศึกษา 2564

The announcement for the students who were awarded a one-year scholarship and prizes for being good 

students in the academic year 2021.

รางวัลทุี่นเร่ยน 1 ปีี

1. นางสิาววรีสิา   ธิุ์ติธัุ์ญ่ธุ์วัชิ สอำบได�คะแนนเฉัลัี �ยี่ 3.98 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 90.76 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 6

2. นางสิาววรัชิญ่า  จู้ถนอม สอำบได�คะแนนเฉัลัี�ยี่ 4.00 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 92.71 แลัะยี่อำดเยี่ี�ยี่มกลัุ่มสาระการเรียี่นร้�ภาษาไทยี่ วิิทยี่าศัาสตร ์
แลัะเทคโนโลัยี่ี (พ้ �นฐาน) ในชั �นมัธ์ยี่มศัึกษาปีที � 5 ได�ทุนเรียี่นในชั �น 
มัธ์ยี่มศึักษาปีที� 6

3. นางสิาวอมรรัตน์  ศรีเมธุ์ีกุล  สอำบได�คะแนนเฉัลัี�ยี่ 3.93 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 86.06  ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 6 

4. นางสิาวพิัชิชิาภา  โสิพิัศพัรมงค์ล สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 4.00 คะแนนรวิม 
ร �อำยี่ลัะ 93.07 แลัะยี่อำดเยี่ ี �ยี่มกลั ุ ่มสาระการเร ียี่นร ้ �วิ ิทยี่าศัาสตร ์ 
แลัะเทคโนโลัยี่ี (เพิ�มเติม) สุขศัึกษาแลัะพศัึกษาในชั�นมัธ์ยี่มศัึกษาปีที� 4  
ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

5. นางสิาวจ้ณิ์ห์วรา  สิิงหช์ิูวงศ์ สอำบได�คะแนนเฉัลัี�ยี่ 3.93 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 88.23 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

6. นางสิาวณ์พััชินันต์  วนิชิย์เจ้ริญ่ สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 4.00 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 92.50 แลัะยี่อำดเยี่ี�ยี่มกลัุ่มสาระการเรียี่นร้�คณัิตศัาสตร์ สังคมศัึกษา 
ศัาสนาแลัะวัิฒินธ์รรมในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

7. นางสิาวอริสิา  กลิ�นพัิมล  สอำบได�คะแนนเฉัลัี�ยี่ 3.96 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 89.13 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

8.  นางสิาวพัรณิ์ชิา  วิทิี่ตพันิตพัันธ์ุ์ สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 3.96  คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 86.70 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

9.  นางสิาวกุลภรณ์์  เสิริมสิวัสิดิ�ศรี  สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 3.96 คะแนนรวิม 
ร �อำยี่ลัะ 88.00 แลัะยี่อำดเยี่ ี �ยี่มกลั ุ ่มสาระการเร ียี่นร ้ �วิ ิทยี่าศัาสตร ์ 
แลัะเทคโนโลัยีี่ ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

10.  นางสิาวอนาเบูล  อภิชิญ่า แอชิ  สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 3.95  คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 87.66 แลัะยี่อำดเยี่ี�ยี่มกลัุ่มสาระการเรียี่นร้�สุขศัึกษาแลัะพลัศัึกษา 
ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

11. นางสิาวณ์ฐนน  บูุญ่โก่ง  สอำบได�คะแนนเฉัลัี�ยี่ 3.93 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 90.70 แลัะยี่อำดเยี่ี�ยี่มกลุ่ัมสาระการเรียี่นร้�การงานอำาชีพ ในชั�นมัธ์ยี่ม 
ศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

12. นางสิาววริศรา  จู้จ้้อย  สอำบได�คะแนนเฉัลัี�ยี่ 3.92 คะแนนรวิม 
ร�อำยี่ลัะ 87.83 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

13. นางสิาวปิยะนันท์ี่  เทีี่ยมภู่  สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 3.91 
คะแนนรวิมร�อำยี่ลัะ 86.16 ในชั�นมัธ์ยี่มศัึกษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่น 
ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

14. นางสิาวธุ์นพัร  ค์งด้วยแก้ว สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 3.90 
คะแนนรวิมร�อำยี่ลัะ 87.96 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่น
ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

15. นางสิาวณั์ฐธิุ์ดา  ศรีแสิงอยู่  สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 3.90 
คะแนนรวิมร�อำยี่ลัะ 85.33 ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3 ได�ทุนเรียี่น
ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

16. เด็กหญิ่งรินลดา  แดงที่องดี สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 4.00  
คะแนนรวิมร�อำยี่ลัะ 94.46 แลัะยี่อำดเยี่ี�ยี่มกลัุ่มสาระการเรียี่นร้� 
ภาษาไทยี่ วิิทยี่าศัาสตร์แลัะเทคโนโลัยี่ี สังคมศัึกษาศัาสนา 
แลัะวิัฒินธ์รรม สุขศัึกษาแลัะพลัศัึกษา การงานอำาชีพ ในชั �น 
มัธ์ยี่มศึักษาปีที� 2 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3

17. เด็กหญิ่งณั์ชิชิา  ตรีบุูปผ่า  สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ 4.00 
คะแนนรวิมร�อำยี่ลัะ 91.20 แลัะยี่อำดเยี่ี�ยี่มกลัุ่มสาระการเรียี่นร้� 
วิิทยี่าศัาสตร์แลัะเทคโนโลัยี่ี สังคมศัึกษา ศัาสนาแลัะวิัฒินธ์รรม 
ในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที�  1 ได�ทุนเรียี่นในชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 2

18. เด็กหญิ่งรติมา  สุิวชูิเพ็ัชิรน้อย สอำบได�คะแนนร�อำยี่ลัะ 93.58   
ในชั�นประถมศึักษาปีที� 5  ได�ทุนเรียี่นในชั�นประถมศึักษาปีที� 6

19. เด็กหญิ่งกุลรดา   แจ้้งค์วามดี   สอำบได�คะแนนร�อำยี่ลัะ  94.67 
แลัะยี่อำดเยี่ี �ยี่มกลัุ ่มสาระการเรียี่นร้ �ภาษาไทยี่ คณัิตศัาสตร์ 
วิิทยี่าศัาสตร์แลัะเทคโนโลัยีี่ ในชั�นประถมศัึกษาปีที� 4 ได�ทุนเรียี่น 
ในชั�นประถมศึักษาปีที� 5

20. เด็กหญิ่งธัุ์นยาดา  ผ่ดุงศรีสิวัสิดิ�  สอำบได�คะแนนร�อำยี่ลัะ 94.27   
แลัะยี่อำดเยีี่�ยี่มกลุ่ัมสาระการเรียี่นร้�คณิัตศัาสตร์ สังคมศึักษา ศัาสนา 
แลัะวัิฒินธ์รรม  สุขศึักษาแลัะพลัศึักษา ศิัลัปะ  ในชั�นประถมศึักษา 
ปีที� 3 ได�ทุนเรียี่นในชั�นประถมศึักษาปีที� 4  

21. เด็กหญิ่งนีรา    พัันธ์ุุ์ค์วณิ์ชิย์  สอำบได�คะแนนร�อำยี่ลัะ 96.36   
แลัะยี่อำดเยี่ี �ยี่มกลัุ ่มสาระการเรียี่นร้ �คณัิศัาสตร์  วิิทยี่าศัาสตร ์
แลัะเทคโนโลัยีี่  ศิัลัปะ  การงานอำาชีพ ในชั�นประถมศึักษาปีที� 2  ได�
ทุนเรียี่นในชั�นประถมศึักษาปีที� 3 
 

สอำบได�คะแนนเฉัลีั�ยี่ตลัอำดปี ตามเกณัฑ์์ที�โรงเรียี่นกำาหนด ได�รับทุนเรียี่น 1 ปี พร�อำมเข็มทอำง แลัะเกียี่รติบัตร ได�แก่
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รางวัลเร่ยนดื่
สอำบได�คะแนนรวิมตลัอำดปีเป็นที� 1 ขอำงกลุ่ัมสาระการเรียี่นร้�ต่าง ๆ ในแต่ลัะชั�นได�รับเกียี่รติบัตร ได�แก่

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ภาษาไที่ย

1. นางสาวิรมย์ี่นลิัน    รัตน์นันต์ ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

2. นางสาวินวิลักมลั     พ่วิงพ้ลั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3

3. เด็กหญิ่งญ่าดา       พิพัฒินานิมิตร  ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

4. เด็กหญิ่งปัณัชญ่า     กุลัวิิริยี่ะวิณิัชย์ี่   ชั�นประถมศึักษาปีที� 3

5. เด็กหญิ่งสิริยี่ิ�ง      สงโสด    ชั�นประถมศึักษาปีที� 2 

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ค์ณิ์ตศาสิตร์

1. นางสาวิภัทรีดา    รัตนศัักดิ�วิิบ้ลัยี่์  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิรินรดา      อำอำกแม�น   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

3. เด็กหญิ่งรวิิกานต์     รุ่งแก�วิ   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 2

4. เด็กหญิ่งธี์ร์จุัฑ์า      ลิัมปิผู้ลั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 1

5. เด็กหญิ่งญ่าดา       พิพัฒินานิมิตร   ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

กลุ่มสิาระการเรียนรู้วิที่ยาศาสิตร์และเที่ค์โนโลยี

1. เด็กหญิ่งญ่าดา    พิพัฒินานิมิตร  ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

2. เด็กหญิ่งโชติกา    สุทธิ์ธ์รรมมา   ชั�นประถมศึักษาปีที� 3

กลุ่มสิาระการเรียนรู้วิที่ยาศาสิตร์ (พืั�นฐาน)

1. นางสาวิณััฐธิ์ดามาศั  ชินวิงศัากุลั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

กลุ่มสิาระการเรียนรู้วิที่ยาศาสิตร์ (เพิั�มเติม)

1. นางสาวิภัทรีดา    รัตนศัักดิ�วิิบ้ลัยี่์   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

กลุ่มสิาระการเรียนรู้สัิงค์มศึกษา ศาสินา และวัฒนธุ์รรม 

1. นางสาวิสุพิชฌายี่์    เล็ังวัิฒินากิจั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิพิรญ่าณ์ั    โสพิศัพรมงคลั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

3. เด็กหญิ่งญ่าดา       พิพัฒินานิมิตร  ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

4. เด็กหญิ่งอำภิชญ่า     สีด�วิง    ชั�นประถมศึักษาปีที� 4

5. เด็กหญิ่งกชพรรณั    ปัญ่จัพงษ์    ชั�นประถมศึักษาปีที� 2

กลุ่มสิาระการเรียนรู้สุิขศึกษาและพัลศึกษา

1. นางสาวิวิรินทร     สรรประสิทธิ์�   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. เด็กหญิ่งธี์ร์จุัฑ์า      ลิัมปิผู้ลั  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 1

3. เด็กหญิ่งพิมพ์นารา   โสภิตอำาชาศัักดิ�   ชั�นประถมศึักษาปีที� 5 

4. เด็กหญิ่งกฤติกา       ลัายี่หงษ์ ชั�นประถมศึักษาปีที� 4

5. เด็กหญิ่งกันยี่ากร     สนใจัพาณิัชย์ี่   ชั�นประถมศึักษาปีที� 2

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. นางสาวิวิรัญ่ญ่า      สุขเจัริญ่ ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิณิัชานันท์    เลิัศัประกิต  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

3. เด็กหญิ่งรวิิกานต์     รุ่งแก�วิ   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 2

หมายเหตุ : ชั�นประถมศึักษาปีที� 1 บางห�อำงยี่ังขาดสอำบเน้�อำงจัาก
สถานการณ์ัโควิิดจึังไม่สามารถสรุปผู้ลัการเรียี่นทั�งระดับชั�นได�

4. เด็กหญิ่งธี์ร์จุัฑ์า      ลิัมปิผู้ลั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 1

5. เด็กหญิ่งธ์นันพัชญ์่   เกษี     ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

6. เด็กหญิ่งกฤติกา       ลัายี่หงษ์ ชั�นประถมศึักษาปีที� 4

กลุ่มสิาระการเรียนรู้การงานอาชีิพั

1. นางสาวิพัชริดา    ศัาตะมาน   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิปาลิัน      วิิวัิฒิน์เดชากุลั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

3. เด็กหญิ่งวิิรัลัพัชร     เลัาหวิิศิัษฏ์ิ   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 1

4. เด็กหญิ่งฉัันทิกา      สกุลัสามารถ   ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

5. เด็กหญิ่งปุณัณัญ่าดา แสงหลั�า   ชั�นประถมศึักษาปีที� 4 

6. เด็กหญิ่งนภิษา    ทอำงไทยี่   ชั�นประถมศึักษาปีที� 3

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเที่ศ

1. เด็กหญิ่งพิศัลัยี่าร์     ไหลัเวิชพิทยี่า   ชั�นประถมศึักษาปีที� 5

2. เด็กหญิ่งพรไพลิัน     ตันธ์รรมจัาริก   ชั�นประถมศึักษาปีที� 4

3. เด็กหญิ่งรมิตา    รังสิยี่าภรณ์ัรัตน์   ชั�นประถมศึักษาปีที� 3

4. เด็กหญิ่งกชพรรณั    ปัญ่จัพงษ์   ชั�นประถมศึักษาปีที� 2

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเที่ศ (อังกฤษ)

1. นางสาวิมนัสชนก    ศัรีอัำญ่ญ่ารักษ์   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิธั์ญ่มน      อำรรฆย์ี่ภาวิศุัทธิ์  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

3. นางสาวิพิชญ่าภัค     สามารถ  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 3

4. เด็กหญิ่งนันทิตา      สุนทรเกตุ   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 2

5. เด็กหญิ่งนาลัันทา     ลีัรัตน์เสถียี่ร  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 1

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเที่ศ (ฝ่รั�งเศสิ)

1. นางสาวิอัำญ่ชิสา      โซื้เมยี่ะ  ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิเกศัญ่าดา     อำรัณัยี่ะนาค   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเที่ศ (ญี่�ปุ่น)

1. นางสาวิฐานิต      เฟ่�อำงสำารวิจั   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5

2. นางสาวิสุธิ์ดา      ยี่ิ�มฟุ้งเฟ่�อำง   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 4

กลุ่มสิาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเที่ศ (จี้น)

1. นางสาวิภัทรภร      นิธิ์ภิญ่โญ่ภาพ   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 5
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- ริอบริ้�ทัันโลก -

ZOOM to Get Closer and Exchange
Zoom ให้�ใกล�เพื�อใช้�แลกเปีล่�ยน

 จัากสถานการณั์ที�เกิดขึ�นในปัจัจัุบันไม่ได�เป็นอำุปสรรคกับโครงการแลักเปลัี�ยี่น 
ระหวิ่างประเทศั ระบบ Zoom เข�ามามีบทบาทเพ้�อำใช�แลักเปลัี �ยี่นอำอำนไลัน์กันได� 
ทั�วิโลัก เช่น กิจักรรมเรียี่นภาษาญ่ี�ปุ่น วิาดภาพ กับโรงเรียี่นคันโตะ 13 ตุลัาคม 2564  
แลัะนักเรียี่นเข�าร่วิมโครงการ World School 2021 เม้�อำ 30 สิงหาคม – 23 กันยี่ายี่น 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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- สก้�ปพิิเศษ -

The Memorial Day of Faith of Khemasiri Memorial SchoolThe Memorial Day of Faith of Khemasiri Memorial School

วัันท่ั�ริำาลึก ศ้นย์์ริวัมแห่งศรัิทัธา 
กตััญญุุตัาเขมะสิริิอนุสสริณ์์



 เฟื่่�องฟื่้าได้�ชู้ชู่องามเด้่นเป็นสง่า
หลัากหลัายี่ช่อำหลัากสีสันผู้่านกาลัสมัยี่ จัวิบจันถึงปี พ.ศั. 
2565 นี �  ก�าวิเข�าส้ ่วิาระครบรอำบ 90 ปี สถาปนาวิันที �  
1 กันยี่ายี่น พ.ศั. 2475 ขอำงพวิกเราชาวิเขมะสิริอำนุสสรณั์
อำยี่่างสง่างาม 

 ด � วิยี่พระเมตตาในหม ่อำมเจั � าหญ่ ิ งศั ุขศัร ีสมร 
เกษมศัร ี  ท ี �พวิกเราชาวิเขมะส ิร ิอำน ุสสรณั ์น �อำมส ำาน ึก 
เสมอำมา พระอำงค ์ทรงด ำ าร ิสนอำงพระมหากร ุณัาด � วิยี่ 
การก ่ อำต ั � ง โร ง เร ี ยี่น เพ ้ � อำ เป ็ นทานม ั ยี่ตามอำ ุ ดมคต ิ ใน 
สมเด็จัพระมหิตลัาธ์ิเบศัร อำดุลัยี่เดชวิิกรม พระบรมราชชนก 
ที �โปรดการศัึกษา แลัะบำาเพ็ญ่พระราชกรณัียี่กิจัเพ้ �อำสังคม 
จัึงทรงก่อำตั �งโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ขึ �น หม่อำมเจั�าหญ่ิง 
ศัุขศัรีสมร เกษมศัรี ทรงเป็นสตรีที�มีการศัึกษาส้ง แลัะทรงเป็น 
สตรีที�ทันสมัยี่บุกเบิกด�านการศัึกษาสำาหรับสตรีไทยี่ ทรงเป็น 
ผู้้ �ม ีค ุณั ้ปการต ่อำการศั ึกษาขอำงไทยี่เป ็นอำยี่ ่างยี่ ิ � งสมควิร 
ที�ศัิษยี่์เขมะสิริอำนุสสรณั์จัะได�ภาคภ้มิใจัในอำงค์ผู้้ �ทรงก่อำตั �ง 
โรงเรียี่น ด�วิยี่คุณั้ปการนี �ในวิันที � 11 ตุลัาคมขอำงทุกปี ซื้ึ �ง
เป็นวิันคลั�ายี่วิันประส้ติขอำงพระอำงค์ท่าน จัึงเป็นวิันรำาลัึก 
ถึงหม่อำมเจั�าหญ่ิงศัุขศัรีสมร เกษมศัรี (เจั�าขอำง  ผู้้ �จั ัดการ   
แลัะพระอำาจัารยี่์ใหญ่่อำงค์แรกขอำงโรงเรียี่น) หม่อำมเจั�าหญ่ิง 
ศัุขศัรีสมร เกษมศัรี สิ �นชีพิตักษัยี่เม้ �อำวิันที � 16 ธ์ันวิาคม 
พ.ศั. 2487 เม้ �อำมีพระชนมายีุ่ได� 49 ชันษา

 วิันสำาคัญ่อำีกวิาระหนึ �งขอำงชาวิเขมะสิริอำนุสสรณั์ 
ค้อำ วิันที � 14 พฤศัจัิกายี่นขอำงทุกปี เป็นวิันคลั�ายี่วิันประส้ติ 
ขอำงหม ่อำมเจั � าพ ้นศัร ี เกษม เกษมศัร ี  อำด ีตผู้ ้ � จั ั ดการ  
แลัะพระอำาจัารยี่์ใหญ่่อำงค์ที� 2 ขอำงโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์
อำดีตคณับดีคณัะอำักษรศัาสตร์แลัะวิิทยี่าศัาสตร์ อำดีตคณับด ี
คณัะแพทยี่ศัาสตร์แลัะศัิร ิราชพยี่าบาลั แห่งจัุฬาลังกรณั  ์
มหาวิ ิทยี่าลั ัยี่ในสม ัยี่น ั �น พระอำงค ์ทรงมอำงการณั ์ ไกลั 
โดยี่ทรงเป็นผู้้ �ร ิ เร ิ �มการสหศัึกษาขึ �นในระดับอำุดมศัึกษา 
รับสตรีเข�าเป็นนิสิตเตรียี่มแพทยี่์ เพราะทรงเห็นวิ่าสตรีไทยี่ 
ควิรได�ใช�ควิามร้ � ควิามสามารถ แลัะได�รับสิทธ์ิเท่าเทียี่มกัน 
ทางการศัึกษา  ทรงมีควิามกตัญ่ญู้กตเวิที โดยี่เฉัพาะอำยี่่างยี่ิ�ง 
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 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 

 วันท่ี่�รำาลึก ศ้ึนย์รวมแห่้งศึรัที่ธา กตััญญุุตัา  
เขมะสิริอนุสสรณ์์ จึังเป็นวัินที�มีควิามสำาคัญ่ยิี่�งทั�งสอำงวิาระโอำกาส

ค้อำ วัินที� 11 ตุลัาคม แลัะวัินที� 14 พฤศัจิักายี่น ที �ชาวิเขมะสิริอำนุสสรณั  ์
จัะได �พร �อำมก ันน �อำมกราบสำานึกพระกรุณัาธ์ิคุณั แสดงอำอำกถึง 
ควิามกตัญ่ญู้แด่ท ั �งสอำงพระอำงค ์ท ี �ทรงวิางรากฐานการศั ึกษา 
กำาเน ิดโรงเร ียี่นสตรีท ี �สง ่างาม นามเขมะสิร ิอำนุสสรณั์ได �ด ำารง 
สถาพรเป็นเกียี่รติเป็นศัรีส้บไป

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.

ต่อำสมเด็จัพระมหิตลัาธ์ิเบศัร อำดุลัยี่เดชวิิกรม พระบรมราชชนก  
ให�นักเรียี่นนำาพวิงมาลัาไปถวิายี่สักการะสมเด็จัพระบรมราชชนก 
ณั โรงพยี่าบาลัศัิริราช ซื้ึ �งชาวิเขมะสิริอำนุสสรณั์ได�ปฏิิบัติส้บต่อำมา 
จันถึงปัจัจัุบัน ทรงมีแนวิควิามคิดก�าวิหน�าพัฒินาอำยี่้ ่ตลัอำดเวิลัา 
แลัะยี่อำมร ับในวิ ิทยี่าการสม ัยี่ใหม ่  เช ่น ทรงด ัดแปลังท ่าร ำ า 
แบบเท � า เต �นม ้อำร ำ าขอำงตะวิ ันตกให � เข � าก ับศั ิลัปะแบบไทยี่ 
ทรงสร �างห �อำงโสตท ัศันศั ึกษา น ำาการใช �วิ ิทยี่าการสม ัยี่ใหม  ่
แลัะส้ �อำประกอำบการศัึกษาตั �งแต่ยี่ังไม่มีผู้้ �ใดเริ �มใช� ทรงส่งเสริม 
แลัะอำนุรักษ์ศัิลัปวิัฒินธ์รรมขอำงไทยี่ส่งเสริมให�ใช�ภาษาให�ถ้กต�อำง 
อำบรมกิร ิยี่ามารยี่าทให �แก ่น ักเร ียี่น แลัะทรงอำนุร ักษ ์การไหวิ � 
แบบเขมะสิริฯ ให�เป็นเอำกลัักษณั์อำยี่่างหนึ �งขอำงนักเรียี่นโรงเรียี่น 
เขมะสิริอำนุสสรณั์  หม่อำมเจั�าพ้นศัรีเกษม เกษมศัรี  สิ �นชีพิตักษัยี่  
เม้ �อำวิันที � 25 กันยี่ายี่น พ.ศั. 2506 

 ด�วิยี่พระกรุณัาธ์ิคุณัที �ประทับอำยี่้ ่ในใจัขอำงชาวิเขมะสิริ- 
อำนุสสรณั์ วิ ันที � 14 พฤศัจัิกายี่นขอำงทุกปี จั ึงเป็นวิันรำาลัึกถึง 
หม่อำมเจั�าพ้นศัรีเกษม เกษมศัรี เม้ �อำครั �งทรงมีพระชนม์ชีพอำยี่้ ่นั �น 
ทรงให �ถ ้อำวิ ่าวิ ันน ี � เป ็นวิ ันร ้ �นเร ิงประจั ำาป ีขอำงโรงเร ียี่น ซื้ ึ �งคร ้
ศั ิษยี่ ์ เขมะส ิร ิฯ จัะร ่วิมก ันจั ัดก ิจักรรม น ำาเพลังท ี �ท ่านโปรด 
มาร�อำงถวิายี่ เพ้ �อำร ำาลัึกถึงพระอำงค์ท่าน แลัะได�ถ ้อำปฏิิบัต ิเป ็น 
ประเพณัีส้บต่อำมา
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 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 

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.



9 พัฤษภาค์ม 2565  คร้แลัะบุคลัากรสนับสนุนเริ�มปฏิิบัติงาน

15 พัฤษภาค์ม 2565   นักเรียี่นประจัำาเข�าเร้อำนนอำน   

16 พัฤษภาค์ม 2565  ค่ายี่กลุ่ัมสัมพันธ์์นักเรียี่นประจัำา

17 พัฤษภาค์ม 2565  เปิดภาคเรียี่นที� 1/2565

22 พัฤษภาค์ม 2565  ทำาบุญ่วัินทอำร์ศัรี

28 พัฤษภาค์ม 2565  ปฐมนิเทศัผู้้�ปกครอำง  

   แลัะมอำบตัวินักเรียี่นเก่าระดับมัธ์ยี่ม

29 พัฤษภาค์ม 2565  ปฐมนิเทศัผู้้�ปกครอำง  

   แลัะมอำบตัวินักเรียี่นเก่าระดับประถม

8 มิถุนายน 2565  พิธี์สวิดมนต์เยี่็น แลัะทำาบุญ่เร้อำนนอำน  

   ขอำงนักเรียี่นประจัำา

9 มิถุนายน 2565  วัินไหวิ�คร้

1 กรกฎาค์ม 2565  รับสมัครนักเรียี่นใหม่ ปีการศึักษา 2566

12 กรกฎาค์ม 2565  พิธี์แห่เทียี่นพรรษา

22-27 กรกฎาค์ม 2565 สอำบกลัางภาคเรียี่นที� 1/2565  

   ระดับมัธ์ยี่ม

22-26 กรกฎาค์ม 2565 สอำบระหว่ิางภาคเรียี่นที� 1/2565   

   ระดับประถม

19-23 กันยายน 2565 สอำบปลัายี่ภาคเรียี่นที� 1/2565  

   ระดับมัธ์ยี่ม

19-22 กันยายน 2565 สอำบกลัางปี 2565 ระดับประถม

24 กันยายน 2565  ทำาบุญ่วัินมหิดลั วัินพ้นศัรีเกษม-ศุัขศัรีสมร    

   เกษมศัรี แลัะวิางพวิงมาลัาวัินมหิดลั

7 ตุลาค์ม 2565  ประกาศัผู้ลัสอำบชั�นประถมศึักษาปีที� 6   

   แลัะแนะแนวิการศึักษาต่อำ 

   ชั�นมัธ์ยี่มศึักษาปีที� 1

10 ตุลาค์ม 2565  ประกาศัผู้ลัสอำบชั�นประถมศึักษาปีที� 1-5

11 ตุลาค์ม 2565  พิธี์รำาลึักถึงหม่อำมเจั�าหญิ่งศุัขศัรีสมร เกษมศัรี   

   แลัะประกาศัผู้ลัสอำบระดับมัธ์ยี่ม

12-30 ตุลาค์ม 2565  ปิดภาคเรียี่นที� 1/2565

13 ตุลาค์ม 2565  พิธี์วัินคลั�ายี่วัินสวิรรคต 

   พระบาทสมเด็จัพระบรมชนกาธิ์เบศัร  

   มหาภ้มิพลัอำดุลัยี่เดชมหาราช 

   บรมนาถบพิตร

23 ตุลาค์ม 2565  พิธี์วิางพวิงมาลัาวัินปิยี่มหาราช

31 ตุลาค์ม 2565  เปิดภาคเรียี่นที� 2/2565

May 9, 2022    Start of working days for teachers and officers

May 15, 2022    Start of boarding students living in   
     the dormitory  

May 16, 2022    Boarding Student Relationship Camp

May 17, 2022    Start of semester 1/2022

May 22, 2022    Torsri Day

May 28, 2022    Orientation of the continuing Mathayom  
     students’ parents and the continuing  
     Mathayom student registration

May 29, 2022    Orientation of the continuing Prathom  
     students’ parents and the continuing  
     Prathom student  registration

June 8, 2022    Evening chanting ceremony for the dormitory

June 9, 2022    Teacher’s Day

July 1, 2022    Enrollment for new students of the academic  
     year 2023

July 12, 2022    Candle Festival parade

July 22-27, 2022    1/2022 midterm exam of Mathayom level

July 22-26, 2022    1/2022 inter-semester exam of Prathom level

September 19-23,     1/2022 final exam of Mathayom level

2022 

September 19-22,     1/2022 midterm exam of Prathom level
2022

September 24,     Phoonsrikasem-Sooksrisamorn Kasemsri Day  
2022     and Wreath Laying Ceremony on Mahidol Day

October 7, 2022    Exam announcement for Prathom 6 students  
     and guidance for studying in Matthayom 1

October 10, 2022    Exam announcement for Prathom 1-5  
     students

October 11, 2022    Memorial ceremony to H.R.H Princess  
     Sooksrisamorn Kasemsri and exam  
     announcement for Mathayom level

October 12-30,    End of semester 1/2022
2022

October 13,    H.M. the Late King Bnumibol Adulyadej  
2022      Memorial Day

October 23, 2022    Wreath Laying Ceremony on  
     King Chulalongkorn Day

October 31, 2022    Start of semester 2/2022

ปฏิิทิันการิศึกษา ภาคเริ่ย์นท่ั� 1/2565
Academic Calendar of Semester 1/2022

Remark: The calendar is subject to change due to the current หมายี่เหตุ: ปฏิิทินการศึักษาอำาจัมีการเปลีั�ยี่นแปลังตามสถานการณ์ัปัจัจุับัน


