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จากใจผู้้�บริิหาริ
Letter from the Board of Directors

สวััสดีีครับันัักเรัยีนัและท่่านัผู้้�ปกครัอง

 ทุกวัินนี�สงัคมเรามีการเปลีั�ยี่นแปลัง
อำย้ี่่ตลัอำดเวิลัา สิ�งเก่า ๆ บางอำย่ี่างเริ�มหมดไป 
มีสิ�งใหม่ ๆ เข�ามา แต่เราก็ควิรพิจัารณัาแลัะ 
วิิเคราะหด้์ด�วิยี่ว่ิาการเปลีั�ยี่นแปลังนั�น ๆ  จัะนำา 
ไปส้่สิ�งที�ดีขึ�นหร้อำไม่ทั�งต่อำตัวิเราแลัะสังคม 
โดยี่รวิม ตัวิอำยี่่างเช่น จัากวิิกฤตการณั์โควิิด 
ที�ผู้่านมาทำาให�ชีวิิตประจัำาวัินเราเปลีั�ยี่นแปลัง
ไปมากพอำสมควิร เราต�อำงสวิมหน�ากากอำนามัยี่ 
เวิลัาอำย้ี่ใ่นสถานที�ปดิ หรอ้ำแอำอัำด เราต�อำงลั�างมอ้ำ 
บอ่ำยี่ ๆ จัะหยิี่บจัับ หรอ้ำสมัผู้สัสิ�งใดก็ต�อำงระวัิง
เร้�อำงควิามสกปรกปนเป้� อำนขอำงเช้�อำโรค เป็นต�น 
แต่หากมอำงอีำกมุม สิ�งต่าง ๆ เหล่ัานี�ฝ่ึกฝ่น 
ให�เราเป็นคนรอำบคอำบ ลัะเอีำยี่ดถี�ถ�วิน มีวิินัยี่ 
ไมป่ระมาท ร้�จัักการใสใ่จัดแ้ลัตนเอำงไม่ให�ปว่ิยี่ 
แลัะยัี่งเป็นการแสดงควิามห่วิงใยี่ต่อำเพ้�อำน ๆ 
ขอำงเรา คนใกลั�ชิดแลัะครอำบครัวิที�เรารัก 
อีำกด�วิยี่ ซื้ึ�งทั�งหมดนี�ก็ค้อำสิ�งดี ๆ เปน็ประโยี่ชน์ 
ต่อำตัวิเรา แลัะสามารถนำาไปใช�ในการดำาเนิน 
ชวิีิตขอำงนักเรยีี่นได�ในภายี่หน�า

 ในโอำกาสนี� ยี่นิดีต�อำนรบันกัเรยีี่นใหม ่
ทุกคนเข�าส้่โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ั ใน 
ปีการศึักษา 2566 นี� ซื้ึ�งก็ถ้อำได�ว่ิาเป็นการ 
เปลีั�ยี่นแปลังขอำงตัวินกัเรียี่นเอำงด�วิยี่ในหลัายี่ ๆ   
ด�าน จัากการที�จัะได�พบกับเพ้�อำนใหม่ คุณัคร้ 
คนใหม ่แลัะต�อำงปรบัตัวิให�เข�ากับสภาพแวิดลั�อำม 
ระเบียี่บกฎเกณัฑ์์ต่าง ๆ  ขอำงโรงเรียี่น แสดงว่ิา 
พ่อำแม่ผู้้�ปกครอำงขอำงนักเรียี่นได�พิจัารณัา 
เล็ังเห็นแลั�วิว่ิา การให�นักเรียี่นเข�ามาศึักษาที�นี�
จัะสามารถเปลีั�ยี่นแปลังตัวินักเรียี่นไปส้ส่ิ�งที�ดี
ยี่ิ�งขึ�นได�อำยี่า่งแนน่อำน

 ผู้้�บริหาร คุณัคร้ แลัะบุคลัากรขอำง 
โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัทุกคนมั�นใจัว่ิา 
โรงเรียี่นขอำงเราได�มีการดำาเนินการปรับปรุง 
พฒัินาในทกุด�านมาอำยี่า่งต่อำเน้�อำง เชน่ การพฒัินา 
แลัะเพิ�มเติมหลัักส้ตรการเรียี่น การปรับปรุง 
อำาคารสถานที� การปรับเปลีั�ยี่นเมน้อำาหาร 
ที�นักเรียี่นชอำบ เป็นต�น ทั�งนี� เพ้�อำยี่้นยี่ันว่ิา 

นักเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ทุกคนจัะได�รับ 
ประสิทธ์ิผู้ลัส้งสุดจัากการเรียี่นการสอำน ให� 
นักเรียี่นสามารถแสดงศัักยี่ภาพได�อำย่ี่างเต็มที� 
สร�างเสริมควิามคิดสร�างสรรค์ การเอำาใจัใส ่
ดแ้ลัอำย่ี่างดีจัากคุณัคร้ทุกคน เพ้�อำให�การใช�ชีวิิต 
ขอำงนักเรียี่นในโรงเรียี่น มีควิามสุข สบายี่ใจั 
แลัะปลัอำดภัยี่ทกุวัิน

                 ขอบคณุมากครับั

Greetings to students and parents,

 Today, our society is changing all 
of the time. The old things begin to  
disappear, and the new things  take the 
place of them. We should consider and 
evaluate whether the changes will lead to 
better things for both us and society. For 
example, the COVID crisis has changed our 
daily life a lot. We have to wear a mask 
when we are in a closed or crowded place. 
We have to wash our hands more often 
and be careful about germs when touching 
anything. However, if we look at things 
from a different angle, these practices 
have trained us to be disciplined people 
who are always careful to be away from 
sickness. This is also to show concern for 
our beloved friends and family. All of these 
are such good things that are useful to us 
and can be practiced in our daily life in the 
future.

 Now, I would like to welcome all 
of the new students to Khemasiri Memorial 
School in the academic year 2023. There 
are also many changes with you, which 
include meeting new friends and new 
teachers, as well as adapting to the new 

environment and the rules of the School. 
Obviously, your parents have already seen 
that having you come to study here will 
be able to change you for the better in 
many ways.

 The Board of the School, teachers, 
and staff of KMS are confident that  
our school has been changing and  
continuously improving things in all  
aspects, such as developing the curriculum, 
improving buildings, and modifying the 
food menu for the tastes of the students, 
for example. It is also to confirm that all 
of the KMS students will become the most 
effective they can be from the teaching 
and learning here. The students are able 
to show their potential, express their 
creativity, and get good care from all of 
their teachers so that they can live safely 
and have a happy school life every day.

  Thank you very much,

Supayoke Kongchumnian
Licensee of Khemasiri Memorial School

ศุุภโยค  คงจำำ�เนีียร
ผู้้�รับใบอนีุญ�ต 
โรงเรียนีเขมะสิิริอนีุสิสิรณ์์
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- ร�ยง�นีพิิเศุษ -

 เน้�อำงในโอำกาสที�โรงเรียี่นเขมะสิรอิำนสุสรณ์ัก่อำตั�งมาครบ 90 ป ีวัินที� 1 กันยี่ายี่น 
2565 โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ได�จััดแสดงนิทรรศัการ “90 ปี เขมะสิริอำนุสสรณั์”  
ณั เร้อำนทล้ักระหมอ่ำมมหดิลัประทาน โดยี่นทิรรศัการที�จััดแสดงเปน็การนำาเสนอำข�อำมล้ั 
พระประวัิติขอำงหมอ่ำมเจั�าหญงิศัขุศัรีสมร  เกษมศัรี แลัะหมอ่ำมเจั�าพน้ศัรีเกษม  เกษมศัรี 
ผู้้�ทรงก่อำตั�งโรงเรียี่น ประวัิติโรงเรียี่น แลัะจััดแสดงส้�อำอุำปกรณั์การสอำนที�หม่อำมเจั�า 
พ้นศัรเีกษม  เกษมศัร ีทรงใช�งานในสมัยี่นั�น  เพ้�อำให�ศัิษยี่เ์ขมะสิริอำนุสสรณัท์กุคนได� 
รำาลึักถึงพระกรุณัาธ์คิณุัขอำงผู้้�ทรงก่อำตั�งโรงเรยีี่นทั�งสอำงพระอำงค์  ได�ทราบถึงควิามเปน็มา 
ขอำงโรงเรยีี่น แลัะได�ชมส้�อำอุำปกรณัก์ารสอำนขอำงจัริงในสมยัี่นั�น  ซื้ึ�งจัะทำาให�ศิัษยี่เ์ขมะสริฯิ 
ทุกคนที�ได�เข�าชมนิทรรศัการฯ เกิดควิามภาคภ้มิใจัในสถาบันการศัึกษาแห่งนี�ที�ช้�อำว่ิา 
“โรงเรยีนเขมะสิริอินุสิสิรณ์์”

เขมะสิริอนุสสรณ์์

นิทรรศการ
90 ปี

ณ์ เรือนท้ล่กระหม่อมมหิดล่ประทาน
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 On the occasion of the 90th Anniversary of Khemasiri Memorial 
School on September 1, 2022, the School organized the exhibition, titled, ‘The 
90 Years of Khemasiri Memorial School’ at the House of Mahidol.’ The exhibition 
showed the biography of H.S.H. Princess Suksrisamorn Kshemsri and H.S.H. 
Prince Poonsrikasem Kshemsri, the founders of the School, the history 
of the School, and displays of the teaching materials that H.S.H. Princess and 
H.S.H. Prince used in those days. The purpose was to allow all of the students 
to remember the grace of both of the School’s founders. Acknowledging the 
history of the School and getting a chance to see the real teaching materials 
from those days, the students are proud of their institution that is called 
‘Khemasiri Memorial School.’
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ศิษย์เก่าร่วมยินดี 90 ปี แห่งความรุ่งเรือง
The Alumni Congratulating on the 90 Years of Prosperity

- บทสัิมภ�ษณ์์ -

ควิามทรงจัำาขอำงศัษิยี่เ์ก่า เม้�อำครั�งที�เรยีี่นอำย้ี่ใ่นรั�วิเขมะสริอิำนสุสรณั์

Good memories of the alumni when they were studying in Khemasiri Memorial School

        ถ�าให�นึกถึงควิามทรงจัำาที�โรงเรียี่น 
เขมะสิริอำนุสสรณั์ก็จัะต�อำงยี่ิ�มขึ�นมาทันที 
สิ�งแรกที�จัะนกึขึ�นมาได� ค้อำ “เพ้�อำน” ทกุวัินนี� 
มิตรภาพเหล่ัานั�นยี่ังคงแน่นแฟ้้น แลัะสนุก 
ทุกครั� ง ที� ได� เจัอำกัน อีำกควิามทรงจัำ า ที� 
ประทับใจัก็ค้อำ การได�เล่ันกีฬา แลัะดนตรี 
โอ๋ำชอำบเล่ันกีฬามาก จันได�เป็นนักกีฬา 
บาสเกตบอำลั แลัะแฮนด์บอำลัขอำงโรงเรียี่น 
ตั�งแต่ชั�น ป.6 โดยี่มี คุณัคร้บุษกร(คร้นุ�ยี่) 
เปน็ผู้้�ดแ้ลั แลัะฝึ่กซื้�อำม ตอำนที�เรยีี่นอำย้ี่ช่ั�น ม.2  
พวิกเราสามารถควิ�ารางวัิลัชนะเลิัศั การแขง่ขนั 
แฮนด์บอำลัขอำงกรมพลัศักึษามาได� หลัังจัาก
นั�นก็ยี่งัคงเล่ันกีฬามาโดยี่ตลัอำด ทำากิจักรรม 
ไม่เคยี่ขาดเลัยี่ ในช่วิงที�ทำากิจักรรมมาก ๆ 
การเรียี่นบางวิิชาอำาจัจัะอ่ำอำนลังบ�าง แต่ก็ 
ไม่ได�เสียี่หายี่อำะไร ตอำนที�เรียี่นอำย้ี่่ชั�น ม.4 
คร้นุ�ยี่ได�ชวินพวิกเราตั�งวิงดนตรสีากลัวิงแรก 
ขอำงโรงเรียี่น ช้� อำวิงเตปาป้า (Tepapa) 
เป็นการรวิมวิงกันแบบเฉพาะกิจั โดยี่ได�รับ 
การสนบัสนนุจัากโรงเรียี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์ 
มีคร้ผู้้�สอำนดนตรีสากลัขอำงโรงเรียี่นเป็นผู้้� 
ฝ่ึกซื้�อำม แลัะส่งพวิกเราลังประกวิด HOT 
WAVE MUSIC AWARD ครั�งที� 7 (ป ี2545) 
พวิกเราก็สามารถควิ�ามาได� 3 รางวัิลั ได�แก่ 

รางวัิลัรอำงชนะเลิัศัอัำนดับสอำง รางวัิลัวิงหญงิ 
ลั�วินยี่อำดเยี่ี�ยี่ม (Best Female Group) 
แลัะรางวัิลักอำงเชยีี่รย์ี่อำดเยี่ี�ยี่ม  แลัะพวิกเรา
ได�มีโอำกาสทำาอัำลับั�มวิงหญิงลั�วินกับ บริษัท 
จีัเอ็ำมเอ็ำม แกรมมี� (GMM Grammy) ค่ายี่สวัิสดี 
เรคคอำร์ดส (Sawasdee Records) ซื้ึ�งเปน็ค่ายี่ 
ยี่่อำยี่ขอำง จีันี�เรคคอำร์ดส (Genie Records) 
ในขณัะนั�น  เป็นควิามภมิ้ใจัที�โอ๋ำแลัะเพ้�อำน ๆ  ได� 
สร�างช้�อำเสียี่งให�กับโรงเรียี่นเขมะสิรอิำนุสสรณ์ั 
เป็นอำยี่า่งมาก
        ขอำขอำบพระคุณัโรงเรยีี่นแลัะคณัาจัารยี่ ์
ที�ได�ประสทิธ์ปิระสาทวิิชาควิามร้� คอำยี่อำบรม 
ด้แลัพวิกเราเป็นอำย่ี่างดีโดยี่เฉพาะเร้� อำง 
มารยี่าท แลัะการให�โอำกาสได�ทำากิจักรรมที� 
หลัากหลัายี่  เน้�อำงในโอำกาสครบรอำบ 90 ป ี
ขอำให�โรงเรียี่นเขมะสิรอิำนุสสรณ์ัมคีวิามเจัริญ 
รุง่เรอ้ำงตลัอำดไป
        If I am asked what I think about the 
memories from Khemasiri Memorial 
School, I will be smiling immediately. 
The first thing that I remember is ‘friends.’ 
Now, we still have tight friendships, and 
every time we see each other, it is fun. 
Another impressive memory is playing 
sports and music. I really liked playing 
sports so much that I  became a  
basketball player and a handball player 
in Prathom 6, with Kru Nui or Ms.Budsakorn 
as the supervisor and trainer. While 
studying in Matthayom 2, we were able 
to win the prize in the handball 
competition of the Department 
of Physical Education. After 
that, I was still playing sports 
and never failed to attend the 
School’s activities. While I was 
participating in a lot of  
activities, the results of my 
studies became worse, but it 

was not too bad. While I studied in  
Matthayom 4, Kru Nui invited my friends 
and me to set up the School’s first 
Western music band, called Tepapa. It 
was an ad hoc band that was supported 
by Khemasiri Memorial School. Our 
Western music teacher trained us and 
sent us to the 7th Hot Wave Music Award 
Contest (2002). We won three prizes, 
namely, the Second Runner-Up, the Best 
Female Group, and the Best Cheering. 
Then, we got an opportunity to debut 
an album with GMM Grammy in Sawasdee 
Records, which is a sub-firm of Genie 
Records. At that time, it was our pride 
that my friends and I made a reputation 
for Khemasiri Memorial School .
        Many thanks go to KMS and all of 
the teachers who taught us and took 
very good care of us, both in classes and 
in life, especially in term of manners and 
chances to join many activities. On the 
occasion of the 90th Anniversary, I wish 
KMS prosperity forever.

ธัุ์ญลักษณ์์   พัวัวรานุเค์ราะห ์(โอ๋)
Thanyalak Phuawarawaranukroh (Oh)
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     ดิฉันมีควิามภาคภ้มิใจัทุกครั�งที�ได� 
บอำกกับใคร ๆ ว่ิาจับมาจัากโรงเรยีี่นเขมะสริ-ิ
อำนุสสรณัแ์หง่นี� เพราะเขมะสริิฯค้อำ ควิามสนกุ 
เขมะสิริฯค้อำ มิตรภาพ แลัะเขมะสิริฯค้อำ 
ควิามทรงจัำา  เม้�อำนึกถึงตอำนเด็ก ๆ ที�เรียี่น 
ที� นี� ในทุกปีจัะมี  3 วัิน ที� จัะร้�สึกคิดถึง 
ทุกครั�ง ทุกคนจัะตั�งตารอำรวิมทั�งฉันด�วิยี่ 
นั�นก็ค้อำ วัินร้�นเริง (14 พ.ยี่.) วัินกีฬาสี 
แลัะที�ขาดไมไ่ด�ค้อำ วัินวิาเลันไทน์ ซึื้�งตอำนนั�น 
ฉันที�เป็นเด็กเนิร์ด (Nerd) ไม่ได�คิดว่ิาจัะ 
มใีครมาให�อำะไรหรอำกนะ (หัวิเราะ) แต่ชอำบ
ดค้นอ้ำ�นดว่้ิามใีครเขาให�อำะไรกันบ�าง ก็สนกุดี
    ดิฉัน ร้� สึก ยิี่นดีแลัะดีใจัที� โรง เ รียี่น 
เขมะสิริอำนุสสรณั์ก่อำตั�งมาครบ 90 ปี แลัะ 
ขอำให�โรงเรียี่นมีควิามเจัริญรุ่งเร้อำงยี่ิ�งขึ�น 
ตลัอำดไป
         I am very proud when telling people 
that I graduated from  Khemasiri Memorial 
School because KMS was a fun experience, 
involved friendship, and produced a good 
memories. In KMS, there are three annual 
occasions that I always think of, which 
are the KMS Festival (on November 14), 
the Sports Days, and Valentine’s Day. 
Since I was a nerd, I didn’t think I would 
get any gifts (*laugh*). I just liked seeing 
other people gifting each other. 
        I am delighted and happy that 
Khemasiri Memorial School is celebrating 
having been established 90 years ago, 
and I do wish KMS everlasting prosperity.

         ณั สถานศักึษาแหง่นี�ที�เปน็จุัดเริ�มต�น 
แห่งควิามรัก แลัะควิามทรงจัำาที�ดิฉันยัี่งจัำา 
ไม่เคยี่ล้ัม 12 ปีกับชีวิิตที�อำย้ี่่ในรั�วิเขมะสิริ-
อำนุสสรณ์ั จัากเด็กที�ไม่ร้�อำะไรเลัยี่ ได�เรียี่นร้� 
เติบโต แลัะเป็นผู้้�ใหญ่ที�ดีมีคุณัภาพขอำง 
สงัคมได� ก็เพราะโรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์
สถานศักึษาที�ให�ควิามร้� คณุัคร้ที�ให�ควิามรกั
แลัะการด้แลัเอำาใจัใส่เป็นอำยี่า่งดี  มิตรภาพ 
จัากเพ้�อำน ๆ ที�หาจัากที�ไหนไม่ได� แลัะได� 
รับประสบการณ์ัดี ๆ เป็นศิัลัปินในนามวิง 
เตปาป้า (Te papa)  
        เม้�อำนกึถึงสมยัี่เรยีี่น ในแต่ลัะวัินก็จัะม ี
เร้�อำงเหล่ัานี�ที�คิดอำย้ี่ต่ลัอำด ทกุเช�าที�เคารพธ์ง
ชาติเราจัะเข�าแถวิที�สนามหญ�า หร้อำหน�า 
ห�อำงเรียี่น วัินนี�จัะมีคาบไหนคร้งดเรียี่นไหม
กลัางวัินจัะกินอำะไรดี แอำบซื้้�อำขนมอำะไรกิน 
บนห�อำง(หวัิเราะ) เทอำมนี�เรยีี่นพเิศัษหรอ้ำเปล่ัา 
ตอำนเยี่็นเล่ันอำะไรดี วัินศัุกร์แลั�วิสวิดมนต์ 
อีำกแลั�วิ ช่วิงกีฬาสีเตรียี่มซื้�อำมกีฬาไหม 
พาเหรดเปน็อำยี่า่งไร วัินร้�นเริงปนีี�ต�อำงคิดการ 
แสดงแบบไหน อำ�าวิ! จัะสอำบอีำกแลั�วิ กิจักรรม 
จัะวินไปเร้�อำยี่ ๆ อำยี่่างนี�ทุกปี เม้�อำเรามอำง 
ยี่�อำนกลัับไป เหม้อำนเพิ�งผู้่านมาเม้�อำวิานเอำง  
แลัะนี� ค้อำ บทเรียี่นที�ทำาให�เราเป็นคนม ี
ควิามสามารถ กลั�าคิด กลั�าแสดงอำอำก ทำาให�
เราได�สร�างแลัะใช�ชีวิิตเป็นคนดีขอำงสังคมได�
จันถึงทกุวัินนี�
              สดุท�ายี่ ดิฉนัขอำขอำบคณุัโรงเรยีี่นเขมะ-
สิริอำนุสสรณั์มาก ๆ แลัะจัะระลึักถึงเสมอำ 
ในโอำกาสที�โรงเรียี่นครบ 90 ป ีขอำให�โรงเรียี่น 
ยี่ังคงเป็นสถานศัึกษาที�สร�างคนดีแลัะม ี
คณุัภาพส้สั่งคมตลัอำดไป  
      Thanks to Khemasiri Memorial 
School, where love began, and 

unforgettable memories were formed 
during a period of twelve years. An  
innocent girl like me learned life lessons, 
grew up, and became a quality woman 
in society. I gained knowledge, met  
beloved teachers who gave much care, 
and developed friendships that I could 
not find anywhere else, except at KMS. 
Most importantly, I had a good experience 
in being an artist of the band Tepapa.
         Talking about life at KMS, I would 
be thinking of the same things that 
happened on a regular basis, like where 
the flag ceremony would be held, on the 
ground or in front of the classroom, which 
class would be canceled, what to have 
for lunch, what snacks would be secretly 
brought to the classroom (*laugh*), 
whether to have tutorial classes in the 
semester or not, and what games to play 
after school. When it came to Friday, it 
was time for chanting mantras, again. 
Before and during Sports Days, we were 
busy with the practice and worried about 
organizing the parade. What shows did 
we have to hold for the KMS Festival? 
Hey! The exams were right around the 
corner, again! I felt like those things just 
happened a few days ago. They were such 
lessons that taught me to be a woman 
with capabilities and confidence. I can 
live a good life as a good person in  
society.
        Finally, I would like to thank  
Khemasiri Memorial School very much, 
and I will always remember it. On the 
o c c a s i o n  o f  t h e  s c h o o l ’ s  9 0 t h  
anniversary, I hope that KMS will 
continue to be a place that makes 
good and quality people for society.

ลลิตา  เกาะประเสิรฐิ (เดยีร)์

พัรทิี่พัย ์  ฐาปนสิกลุวงศ ์(โอ๋เล็ก)

 Lalita Kohprasert (Dear)

Pornthip Thapanasakulwong
 (Oh Lek)



  
   

        ดิฉนัเข�ามาเรยีี่นที�โรงเรียี่นเขมะสิร-ิ
อำนสุสรณั ์ซื้ึ�งเปน็โรงเรยีี่นหญงิลั�วิน ตั�งแต่ชั�น 
ป.1-ม.6 จัากเด็กหญงิอัำษฎาพร  สริวัิิฒินธ์์นกลุั 
(กรีน) จันเป็นนางสาวิอัำษฎาพร  สริวัิิฒินธ์์นกุลั 
รวิมเวิลัา 12 ปีที�กรีนได�อำย้ี่่ในโรงเรียี่น 
เขมะสิริฯ การอำย้ี่่กับสังคมหญิงลั�วิน เราอำย้ี่ ่
กันเปน็แบบครอำบครัวิ มคีณุัคร้ที�รกัแลัะหวัิงดี 
กับเด็กเสมอำ  เปน็ชว่ิงเวิลัาที�ทำาให�กรนีได�เติบโต 
ในหลัายี่ ๆ  ด�าน  กรีนได�รบัควิามร้�จัากคณุัคร้ 
ทุกท่านที�สอำนให�กรีนเป็นคนที�มีควิามคิด 
อ่ำานแลัะทำาในสิ�งที�ถ้กต�อำง ได�รับการอำบรม 
มารยี่าทที�สวิยี่งามมีควิามสนุกสนานใน 
เวิลัาเรียี่น โดยี่เฉพาะการไหวิ�ที�สวิยี่แลัะเป็น 
เ อำ ก ลัั ก ษ ณ์ั ข อำ ง เ ข ม ะ สิ ริ ฯ  ก รี น ไ ด� ทำ า 
กิจักรรมรว่ิมกับผู้้�อ้ำ�นหลัายี่อำยี่า่ง เชน่ กีฬาส ี
ว่ิายี่นำา ซื้ึ�งทำาให�เกิดควิามเข�าใจัผู้้�อ้ำ�น แลัะม ี
ควิามอำดทนมากขึ�น  จัากวัินนั�นถึงวัินนี�โรงเรยีี่น 
เขมะสิริฯ ยี่ังคงเหม้อำนเดิมไม่เปลีั�ยี่นแปลัง 
แต่มีการปรับปรุงอำาคารเรียี่นให�ทันสมัยี่ 
แลัะสวิยี่งามมากขึ�น
          กรีนขอำบคณุัในพ้�นที�ทกุตารางนิ�วิขอำง
โรงเรยีี่นเขมะสริิฯ ที�ทำาให�กรนีได�มคีวิามทรงจัำา 
ที�ดี แลัะสวิยี่งามมาตลัอำด 12 ป ีกรนีกลั�าพด้ 
ได�เลัยี่ว่ิา ที�แห่งนี�เป็นที�ที�ทำาให�กรีน กลั�าคิด 
กลั�าทำา กลั�าแสดงอำอำก กลั�าเผู้ชิญกับปญัหา 
หร้อำอุำปสรรคต่าง ๆ เพราะที�นี�เป็นสถาน 
ศักึษาที�วิางรากฐานให�กรีนได�ตระหนักในสิ�ง
ที�ควิรคิด ควิรทำา แลัะเปน็คนดีขอำงสงัคม ซื้ึ�ง
สิ�งแหล่ัานี�จัะติดตัวิกรนีตลัอำดไป
       ขอำบคณุัคณุัคร้ทกุท่านมาก ๆ ที�สอำน 
ให�เด็กคนนี�เติบโตมาเป็นผู้้�ใหญ่คนหนึ�งที�มี 
คุณัภาพ ประสบควิามสำาเร็จัในชีวิิตแลัะ 
การงานค่ะ 
      I studied at Khemasiri Memorial 
School, which is a girls’ chool, from 
Prathom 1 to Matthayom 6 and from 

        เม้�อำนกึถึงโรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์ 
อัำนดับแรกเลัยี่คุณัคร้ใจัดีมาก เวิลัาเรียี่นถ�า 
เราไมเ่ข�าใจัก็สามารถถามได�เลัยี่ แลัะคุณัคร้
ให�คำาปรกึษากับเราทุกเร้�อำง ไมใ่ชเ่ฉพาะเร้�อำง 
เรียี่น ท่านให�คำาแนะนำาเกี�ยี่วิกับการใช�ชีวิิต 
ด�วิยี่  แต่เวิลัาที�เราทำาผู้ิดก็ถ้กดุบ�าง พอำจับ 
การศัึกษาอำอำกมาก็เข�าใจัเลัยี่ว่ิาที�คุณัคร้ด ุ
เพราะหวัิงดีกับเรา  ชอำบที�สดุค้อำ ได�มีโอำกาส 
ทำากิจักรรมหลัายี่อำยี่า่ง  โดยี่เฉพาะกิจักรรม 
กีฬาสี ได� เป็นดรัมเมเยี่อำร์ขอำงโรงเรียี่น  
เชยีี่รลี์ัดเดอำร์ แลัะลังแข่งกระโดดเช้อำกได�รับ 
เหรยีี่ญมาด�วิยี่  เหน้�อำยี่แต่สนุก เปน็ควิามทรงจัำา 
ที�ดีมาก ๆ
       ในปีนี�ที�โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ 
ครบ 90 ป ีขอำให�โรงเรียี่นมีควิามเจัริญรุง่เรอ้ำง
ตลัอำดไป
          When I am thinking of Khemasiri 
Memorial School, the first thing that 
comes to my mind is that the teachers 
were very kind. If we did not understand 
the lessons, we could just ask the teachers 
immediately. The teachers also gave us 
advice, not just about studying, but 
living life, as well. But, we were scolded 
when doing something wrong, anyway. 
After graduating, I understood well that 
they had good wishes for us. What I liked 
the most was that I had lots of chances 
to do many activities, especially on Sports 
Days. I was a drum major and a cheer 
leader. I also competed in the jump 
roping and got a medal. It was tiring, but 
very fun. Those were such good memories.
           This year, it is the 90th Anniversary 
of Khemasiri Memorial School. I wish 
KMS prosperity and all the best!

Dek Ying Asadaporn Siriwatthanakul 
(Green) to Miss Asadaporn  Siriwatthanakun, 
for a total of 12 years. Living in an all- 
female society, we lived together as a 
family. The teachers always loved and 
took good care of the children. It was a 
period of time that made me grow in 
many ways. I gained knowledge from all 
of the teachers who taught me to be a 
thoughtful person and do the right thing. 
I was trained to be well-mannered,  
especially for the Wai, which is the 
uniqueness of KMS. I had lots of fun 
during school time. I attended many 
activities with others, such as Sports 
Days and swimming, which raised more 
understanding amongst others and more 
patience. From that day until today, 
Khemasiri Memorial School has remained 
the same, but the school buildings have 
been renovated to be more modern and 
beautiful.
         I would like to thank every square 
inch of KMS that gave me a lot of beautiful 
memories during the period of twelve 
years. I dare to say that this place is the 
one that made me a decisive person, 
who bravely does and expresses the right 
thing. I also dare to face any problems 
or obstacles, thanks to KMS, that  
constructed in me a strong base of life. 
KMS taught me what is right to do as a 
good person in society. These things 
were cultivated in me and will remain 
forever.
        I would like to thank all of the  
teachers very much for teaching this 
child to grow up as a quality adult, who 
is successful, both in life and in work.
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 อัษฎาพัร  สิริวัิฒน์ธุ์นกลุ (กรนี)

ค์รษิฐา   สิงัสิะโอภาสิ (ชิงิชิงิ)

       Asadaporn Siriwatthanakul (Green)

Krittha Sangsa-opas (Ching Ching)
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กิิจกิรรมท่ี่�ส่�งเส่ริมให้้นัักิเร่ยนัได้้แส่ด้งออกิถึึงความกิตััญญููตั�อผูู้้ม่พระคุณ
Activities that encourage students to express their gratitude to benefactors

- ร้�รอบโรงเรียนี -

School Activities
 โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัส่งเสริมให�นักเรียี่นได�รับควิามร้�แลัะประสบการณ์ัจัากการเข�าร่วิมกิจักรรมที�ตรงตามหลัักส้ตร  
แลัะเหมาะสมกับวัิยี่ขอำงนักเรียี่นทุกระดับชั�น ดังนี�
 Khemasiri Memorial School encourages students to gain knowledge and experience by participating in activities that 
are consistent with the curriculum and suitable for the age of students at all levels, as follows:

• 14 พฤศัจิักายี่นขอำงทุกปี เป็นวัินคลั�ายี่วัินประส้ติขอำง หม่อำมเจั�า
พน้ศัรเีกษม  เกษมศัร ีผู้้�ทรงก่อำตั�งโรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์ในชว่ิงเช�า 
คณัะผู้้�บรหิารได�โปรยี่เงินขวัิญถุงให�แก่นกัเรียี่นประจัำา  แลัะคณุัปารเมธ์  
รตันะสาขา รอำงผู้้�จััดการฝ่า่ยี่แผู้นงาน นำาคณัะคร้ นกัเรียี่น พนกังาน 
แลัะสมาคมศิัษยี่์เขมะสิริฯ ทำาพิธ์ีรำาลึักถึงพระกรุณัาธ์ิคุณัขอำง 
พระอำงค์ท่าน ในวัินนี�เปน็ “วัินร้�นเริงประจัำาป”ี ขอำงโรงเรียี่น นกัเรียี่น 
ทกุระดับชั�นจัะจััดชุดการแสดงมารว่ิมสนกุบนเวิทีกลัาง ที�ลัานกิจักรรม 
อำาคารอำนุสรณั ์๘๐ ปเีขมะสริิ

November 14 is the birthday of H.S.H. Princess Poonsrikasem 
Kshemsri, the founder of Khemasiri Memorial School. In the 
morning, the Board of the School donated money in gift bags 
to the boarding students, and Mr. Paramet Ratanasakha, 
Deputy Manager of the Planning Department, along with the 
teachers, students, staff, and the KMS Alumni Association held 
a ceremony to commemorate the benevolence of H.S.H. 
Princess Poonsrikasem Kshemsri. They granted it to be the 
annual KMS Festival. The students of all levels arranged  
shows that were performed on the center stage at the  
activity park of the KMS 80th Anniversary Memorial Building.

• 23 ตุลัาคม “วัินปิยี่มหาราช” เป็นวัินคลั�ายี่วัินสวิรรคตขอำง 
พระบาทสมเด็จัพระจุัลัจัอำมเกลั�าเจั�าอำย้ี่่หัวิ เพ้� อำน�อำมรำาลึักใน 
พระมหากรุณัาธ์คุิณั ผู้้�บริหาร คณัะคร้ แลัะนักเรยีี่น โรงเรียี่นเขมะสริ-ิ 
อำนุสสรณัร์ว่ิมพธิ์วีิางพวิงมาลัา ณั ลัานพระราชวัิงดสุติ (พระบรมร้ป
ทรงม�า) เปน็ประจัำาทุกปี
On the occasion of Chulalongkorn Day, October 23, the Board 
of the School, the teachers and the students laid a wreath at 
the Grounds of Dusit Palace (The Equestrian Statue of King 
Chulalongkorn).

กิจกรรมเด่น
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• นางสาวิชนิดดา ตันไพบ้ลัยี่์ รอำงผู้้�อำำานวิยี่การ แลัะคณัะคุณัคร้ 
โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ ร่วิมลังนามถวิายี่พระพรสมเด็จั 
พระเจั�าลั้กเธ์อำ เจั�าฟ้้าพัชรกิติยี่าภา นเรนทิราเทพยี่วิดี กรมหลัวิง- 
ราชสาริณัีสิริพัชร มหาวัิชรราชธิ์ดา ณั บริเวิณัชั�น 1 อำาคารภ้มิสิริ- 
มงัคลัานุสรณั ์โรงพยี่าบาลัจุัฬาลังกรณั ์สภากาชาดไทยี่ 28 ธ์นัวิาคม 
2565

Ms. Chanidda Tanphaiboon, Deputy Director, and the  
teachers of Khemasiri Memorial School gathered to sign the 
blessing of H.R.H. Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati. 
The venue where it took place was on the first floor of the  
Bhumisiri Mangklanusorn Building, Chulalongkorn Hospital, 
the Thai Red Cross Society, December 28, 2022.

•  เน้�อำงในวัินพอ่ำแหง่ชาติ 5 ธ์นัวิาคม โรงเรยีี่นจััดกิจักรรม “เทิดพระคณุั 
พอ่ำ” ให�แก่นกัเรียี่นระดับประถม แลัะระดับมัธ์ยี่ม ที�หอำประชุมศุัขศัรีสมร 
1 แลัะ 2 ธั์นวิาคม 2565 ตามลัำาดับ

On the occasion of National Father’s Day, December 5,  
the School organized an activity ‘Honoring the Father’ for 
both Pranthom and Matthayom students at Suksrisamorn  
Auditorium on December 1 and 2, 2022, respectively.

• โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ได�จััด “พิธ์ีลัาคร้” เพ้�อำให�นักเรียี่น 
ชั�น ม.6 ที�จัะสำาเร็จัการศัึกษาได�ขอำขมาแลัะลัาคร้ไปศัึกษาต่อำใน 
ระดับอุำดมศักึษา 

La Kru Ceremony was held for Matthayom 6 students to ask 
for forgiveness and leave from their teachers to continue their 
studies in higher education.
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กิิจกิรรมเส่ริมประส่บกิารณ์
Experience enhancement activities

• ค่ายี่คุณัธ์รรม ชั�น ม.5 ที�วัิดภคินีนาถวิรวิิหาร 28 ตุลัาคม 2565

The Matthayom 5 students joined the Virtue Camp at  
Phakhininat Worawihan Temple on October 28, 2022.

กิิจกิรรมส่�งเส่ริมคุณธรรมและจริยธรรม
Activities to promote morality and ethics

• ค่ายี่คุณัธ์รรม ชั�น ม.2, ม.1 แลัะ ม.4 ที�หอำประชุมศุัขศัรีสมร 16 
ธ์นัวิาคม 2565 แลัะ 5, 27 มกราคม 2566  ตามลัำาดับ

The Matthayom 1, 2, and 4 students Joined the Morality  
Camp at Suksrisamorn Auditorium on December 16, 2022, and 
on January 5 and 27, 2023, respectively.

• ยุี่วิกาชาดชั�น ม.2 เข�าค่ายี่พักแรม ณั ศั้นยี่์วิิชาการแลัะนันทนาการ 
เซื้นต์คาเบรยีี่ลั 2000 อำำาเภอำปากเกรด็ จัังหวัิดนนทบุร ี9-10 มกราคม 
2566

The Red Cross students of Matthayom 2 joined a camp  
at St. Gabriel’s Academic and Recreation Center 2000, Pak 
Kret District, Nonthaburi Province, during January 9-10, 2023.

•  นกัเรยีี่น ชั�น ป.5 ทัศันศักึษาพระราชวัิงเดิม (ธ์นบุร)ี แลัะพิพธิ์ภัณัฑ์์
เหรยีี่ญกษาปณัานรุกัษ์ กรุงเทพมหานคร 23 พฤศัจิักายี่น 2565

The Prathom 5 students went on a field trip at Phra Ratcha 
Wang Derm (Thonburi Palace) and the Coin Museum, Bangkok, 
on November 23, 2022.

• นักเรียี่นชั�น ป.6 ทัศันศัึกษาพิพิธ์ภัณัฑ์สถานแห่งชาติฯ แลัะ 
พพิธิ์ภัณัฑ์์พระรามเก�า  24 พฤศัจิักายี่น 2565

The Prathom 6 students went on a field trip at the National 
Museum and the Rama IX Museum on November 24, 2022.

• นักเรียี่นชั�น ม.1 ทัศันศัึกษาธ์นาคารแห่งประเทศัไทยี่แลัะเร้อำ 
พระราชพธิ์ ี 6 ธั์นวิาคม 2565

The Matthayom 1 students went on a field trip at the Bank of 
Thailand and the Royal Barge on  December 6, 2022.

• นักเรียี่นชั�น ม.2 ทัศันศัึกษาศั้นยี่์การเรียี่นร้�โครงการพระราชดำาร ิ
โรงเรยีี่นข�าวิแลัะชาวินา แลัะพพิิธ์ภัณัฑ์์ธ์นาคารไทยี่  7 ธ์นัวิาคม 2565

The Matthayom 2 students went on a field trip at the  
the Division of Royal Development Projects Coordination  
‘Rice School’ and the Thai Bank Museum on December 7, 2022.

• นักเรียี่นชั�น ป.2 เดินทางไกลั แลัะทัศันศัึกษาสวินวิชิรเบญจัทัศั 
(สวินรถไฟ้)  13 ธั์นวิาคม 2565

The Prathom 2 students went on a field trip at Wachira- 
benchathat Park (Rot Fai Park) on December 13, 2022.

• นกัเรยีี่นชั�น ป.1 เดินทางไกลัแลัะทัศันศักึษาพพิธิ์ภัณัฑ์์เด็ก (จัตจัุักร) 
8 ธั์นวิาคม 2565

The Prathom 1 students went on a field trip at the  
Children’s Discovery Museum on December 8, 2022
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•  นกัเรียี่นชั�น ป.4 ทัศันศักึษาพพิธิ์ภัณัฑ์์แหง่ชาติพระนคร 14 ธ์นัวิาคม 
2565

The Prathom 4 students went on a field trip at the National 
Museum of Bangkok on December 14, 2022.

• นกัเรยีี่นชั�น ป.6 ทัศันศักึษาวัิด วัิง แหง่กรุงรตันโกสนิทร ์กรุงเทพมหานคร  
16 ธ์นัวิาคม 2565

The Prathom 6 students went on a field trip in Bangkok, visiting 
the temples and the palaces of the Rattanakosin Era, on  
December 16, 2022.

•  นกัเรยีี่นชั�น ป.5 ทัศันศักึษาพพิธิ์ภัณัฑ์์วิิทยี่าศัาสตรแ์หง่ชาติ (อำพวิช.) 
จัังหวัิดปทมุธ์าน ี11 มกราคม 2566

The Prathom 5 students went on a field trip at the National 
Science Museum, Pathum Thani Province, on January 11, 2023.

• กิจักรรมอำนุรักษ์พลัังงานแลัะสิ�งแวิดลั�อำม นำาตัวิแทนนักเรียี่นชั�น  
ม.2 แลัะ ม.3 ไปศึักษาเรียี่นร้�ด�านพลัังงานแลัะสิ�งแวิดลั�อำม ณั ศัน้ย์ี่การเรียี่นร้� 
EGAT การไฟ้ฟ้้าฝ่่ายี่ผู้ลิัตแห่งประเทศัไทยี่ (กฟ้ผู้.) จัังหวัิดนนทบุร ี 
11 มกราคม 2566

The representatives of Matthayom 2 and 3 students in the 
Energy and Environmental Conservation Club went on a field 
trip at the EGAT Learning Center, Nonthaburi Province, on 
January 11, 2023.

• นกัเรยีี่นชั�น ม.5 ทัศันศักึษาศัน้ยี่ก์ารเรยีี่นร้�ปา่ในกรุง 12 แลัะ 13 
มกราคม 2566

The Matthayom 5 students went on a field trip at the Metro 
Forest Learning Center on January 12 and 13, 2023.

• โรงเรยีี่นจััดกิจักรรม “วัินเด็ก” ประจัำาป ี2566 โดยี่มีประธ์านแลัะ 
คณัะกรรมการเครอ้ำขา่ยี่ผู้้�ปกครอำง แลัะผู้้�ปกครอำงทกุท่าน มาจััดเลีั�ยี่ง 
อำาหาร ขนมอำร่อำยี่ ๆ แลัะสนับสนุนขอำงรางวัิลัให�แก่เด็ก ๆ ทุกคน  
13 มกราคม 2566

The School organized the 2023 Children’s Day, with the      
president, the parent network committee, and the parents 
hosting with delicious foods and snacks and sponsoring prizes 
for all children, on January 13, 2023.

•  นกัเรยีี่นชั�น ม.4 ทัศันศักึษาศัาลัอำาญาตลิั�งชนั แลัะศัาลัแพง่ตลิั�งชนั 
กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2566

The Matthayom 4 students went on a field trip at the Taling 
Chan Criminal Court and the Taling Chan Civil Court in Bangkok 
on January13, 2023.

•  นกัเรยีี่นชั�น ป.3 ทัศันศักึษาศัน้ย์ี่วิิทยี่าศัาสตร์เพ้�อำการศึักษา (รังสติ) 
จัังหวัิดปทมุธ์าน ี25 มกราคม 2566

The Prathom 3 students went on a field trip at Rangsit Science 
Center for Education, Pathum Thani Province, January 25, 2023.

• นกัเรยีี่นชั�น ม.2 ทัศันศักึษาพพิธิ์ภัณัฑ์์พระรามเก�า 26 มกราคม 2566

The Matthayom 2 students went on a field trip at Rama IX 
Museum on January 26, 2023.
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• โรงเรยีี่นเขมะสริอิำนสุสรณัจั์ัดงานวิิชาการ “เขมะสริฯิ นทิรรศั’65 ครั�งที� 32” 
หัวิข�อำ Amazing KMS Tour  เพ้� อำแสดงผู้ลังานขอำงนักเรียี่นทุกระดับชั�น 
ที�อำาคารเรียี่นประถม แลัะลัานกิจักรรม อำาคารอำนุสรณั์ ๘๐ ปีเขมะสิริ 19-20 
มกราคม 2566

Khemasiri Memorial School organized the 32nd KMS Exhibition with the 
theme ‘Amazing KMS Tour’ to showcase the works of students of all 
levels at the building of the primary class and at the activity park of the 
KMS 80th Anniversary Memorial Building during January 19-20, 2023.

กิิจกิรรมเส่ริมห้ลักิสู่ตัร
Extra-curricular activities

• โรงเรียี่นเขมะสริอิำนสุสรณั ์จััดกิจักรรม “กีฬาส ีครั�งที� 50”  ประจัำาปกีารศักึษา 2565 โดยี่มี 
คณุัปวัิฒิน ์ อัำจัจัมาลัย์ี่วิรา รอำงผู้้�จััดการฝ่า่ยี่จััดซื้้�อำแลัะหวัิหน�างานวิิเทศัสมัพนัธ์ ์ให�เกียี่รติมา
เปน็ประธ์านในพิธ์เีปดิการแขง่ขนักีฬาส ี30 พฤศัจิักายี่น 2565

Khemasiri Memorial School organized the 49th Sports Days 2022, with Mr. Pawat 
Ajmanwra, Deputy Manager of the Purchasing Department and the Head of  
International Affairs, honored to preside over the opening ceremony of the 49th 
Sports Days 2022 on November 30, 2022.
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กิิจกิรรมนัักิเร่ยนัประจำา
Activities for the boarding students

• คณัะผู้้�บริหารแลัะฝ่่ายี่นักเรียี่นประจัำา จััดกิจักรรมลัอำยี่กระทงให� 
แก่นักเรียี่นประจัำา เพ้�อำส้บสานประเพณีัอัำนดีงามขอำงไทยี่ โดยี่ฝ่่ายี่ 
นักเรียี่นประจัำาได�ทำากระทงจัากดอำกบัวิให�นักเรียี่นประจัำาทุกคน 
ลัอำยี่ที�สระว่ิายี่นำาขอำงโรงเรียี่น นอำกจัากนี�คณัะผู้้�บริหารยี่ังจััดเลีั�ยี่ง 
อำาหารพิเศัษสำาหรบันกัเรียี่นประจัำา 8 พฤศัจิักายี่น 2565

The Board of the School and the Boarding Student Division 
organized the Loi Krathong event for the boarding students 
for the inheritance of the tradition. The Division made krathongs 
from lotus flowers for all boarding students to float at the 
School’s swimming pool. In addition, the Board of the School 
organized a special meal for boarding students on November 
8, 2022.

• นักเรียี่นประจัำาทัศันศึักษาพิพิธ์ภัณัฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 
แลัะพระราชวัิงบวิรสถานมงคลั  18 ธ์นัวิาคม 2565

The boarding students went on a field trip at the National 
Museum of Bangkok and the Front Palace on December 18, 
2022.

• นกัเรยีี่นประจัำา ฟ้งับรรยี่ายี่เชงิปฏิิบติัการ “หลัักการปฐมพยี่าบาลั 
เบ้�อำงต�น” โดยี่ม ีคณุัคร้ดารญั  อัำครกิจัโชคเดชา งานพยี่าบาลัประจัำา 
โรงเรียี่น แลัะคุณัคร้วัิลัลัภา  นันตะโภค คร้สอำนวิิชาสุขศัึกษา 
แลัะหัวิหน�าฝ่า่ยี่นักเรียี่นประจัำา จััดโดยี่ฝ่า่ยี่นักเรียี่นประจัำา กิจักรรม 
“อัำงคาร-พฤหสัประภัสสร” 26 มกราคม แลัะ 2 กุมภาพนัธ์ ์2566 

The boarding students attended a workshop ‘Basic First Aid 
Principles,’ hosted by Ms. Daran Akkarakitchokdecha, the 
School’s nurse, and Ms. Wallapa Nanthapok, a health  
education teacher and the head of the Boarding Student  
Division. The event was organized by the Student Affairs  
Division as a part of the Tuesday-Thursday activities on  
January 26 and February 2, 2023.

• นกัเรยีี่นประจัำา ชั�น ม.6 จััดงาน “ราตรีเขมรัฐ ครั�งที� 10/2565” ธ์มี 
“Khemasiri Gala Night” ได�รับเกียี่รติจัาก คณุัจิัรุดา สวุิรรณัปรชีา 
ผู้้�จััดการฝ่่ายี่บุคคลั เป็นประธ์านเปิดงาน แลัะมีคณัะผู้้�บริหาร 
คุณัคร้ฝ่่ายี่นักเรียี่นประจัำา แลัะนักเรียี่นประจัำาทุกคนเข�าร่วิมงาน 
ซื้ึ�งภายี่ในงานมจัีัดเลีั�ยี่งอำาหารแบบ Cocktail การประกวิด มสิดาวิแดง  
Miss Khemasiri Gala Night แลัะเกมให�รว่ิมเล่ันสนกุๆ 21 มกราคม 
2566

The Matthayom 6 boarding students organized the 10th Ratree 
Khemarat 2022 with the theme ‘Khemasiri Gala Night,’ with 
Ms. Jiruda Suwanpreecha, Human Resources Manager, honored 
to preside over the opening ceremony, as well as the Board of 
the School, the boarding teachers, and students participating 
in the event, where a cocktail banquet was provided, and the 
Miss Khemasiri Gala Night and many fun games were held on 
January 21, 2023.
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 โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ส่งเสริมให�นักเรียี่นเข�าร่วิมการแข่งขัน เพ้�อำให�นักเรียี่นที�มีโอำกาสแสดงอำอำกถึงควิามร้�ควิามสามารถ 
ในร้ปแบบแลัะวิิธ์กีารต่าง ๆ ทำาให�นักเรียี่นได�รับรางวัิลัมากมายี่
 Khemasiri Memorial School encourages its students to join several competitions. This allows our students to exhibit 
their knowledge and talents in various forms, which leads to the students receiving many awards.

- ร้�รอบโรงเรียนี -

Student Activities
เรียนเล่่นสามารถ

• เด็กหญิงนิลบุูล วรรณ์ศริกิลุ ชิั�น ป.2 
ได้้รับัรัางวััลเหรัยีญเงิน รัะดั้บปรัะเทศ จัากการ 
ประเมินแลัะพัฒินาส้่ควิามเป็นเลิัศัทางคณิัต
ศัาสตรแ์ลัะวิิทยี่าศัาสตร ์(TEDET) 31 มกราคม 
2566  และได้้รับัรัางวััลรัองชนะเลิศอันดั้บ 1 
จัากการแขง่ขันหมากลั�อำม “ยี่า่โมโอำเพน่ ครั�งที� 
15” ประเภท Kyu รุน่อำายุี่ไมเ่กิน 8 ป ีรบัถ�วิยี่ 
รางวัิลัแลัะเกียี่รติบตัร ที�ศัน้ยี่ก์ารค�าเซ็ื้นทรลัั 
โคราช  จัังหวัิดนครราชสีมา  24 ธ์นัวิาคม 2565

Ms. Nilubol Wannasirikul, 
a Prathom 2 student, received a silver 
medal at the national level from the Thailand 
Educational Development and Evaluation 
Tests (TEDET) on January 31, 2023, and 
won the 1st runner-up award from the 
‘15th Yamo Open’ Go Game competition 
in the Kyu category, with the age not over 
eight, receiving a trophy and a certificate 
at Central Korat Shopping Center, Nakhon 
Ratchasima Province, on December 24, 
2022.

• เด็กหญงิธุ์าดาธุ์ร ทัี่ศนไกรวุฒ ชิั�น ป.4
ได้้รับัรัางวััลชมเชย จัากการประกวิดวิาดภาพ 
ศัิลัปะเด็กนานาชาติจััดการประกวิด โดยี่ 
ประเทศัโรมาเนียี่ ซื้ึ�งมผีู้้�สง่ผู้ลังานเข�าประกวิด 
กว่ิา 1,200 ชิ�น จัาก 25 สถาบนัการศักึษา จัาก 
15 ประเทศัจัากทั�วิโลัก 1-15 กันยี่ายี่น 2565

Ms. Tadatorn Tasanagraivut, 
a Prathom 4 student, won an honorable 
mention award from the International 
Children’s Art Drawing Contest, organized 
in Romania, where there were more than 
1,200 submissions from 25 educational 
institutes in 15 countries around the 
world, during September 1-15, 2022.

• เด็กหญงินภิษา  ที่องไที่ย ชิั�น ป.5
ได้้รัับถ้้วัยรัางวััล จัากการแข่งขันเปียี่โน 
นานาชาติสิงคโปร์ ครั�งที� 6 รายี่การ The  
6th Overseas Performers’ Festival ที�  
Yamaha Music Hall อำาคารสยี่ามกลัการ 
ถนนพระราม 1 ซื้ึ�งคณัะกรรมการตัดสิน 
จัาก The Musique Loft – Singapore 15 
มกราคม 2565

รางวัลที่ี�ได้รบัู
o ถ�วิยี่ Platinum Award เป็นถ�วิยี่ที�ดีกว่ิา 
เหรยีี่ญทอำง แลัะเกียี่รติบตัร
o ถ�วิยี่ Jury’s Choice ในรุน่ Intermediate  
เป็นถ�วิยี่สำาหรับผู้้�ที�เล่ันเปียี่โนที�ดีที�สุด แลัะ 
เกียี่รติบตัร

Ms. Napisa Thongthai, 
a Prathom 5 student, received a trophy 
from the 6th Overseas Performers’  
Festival of the Singaporean International 
Piano Competition at Yamaha Music Hall, 
Siam Motors Building, Rama 1 Road, where 
the judges came from The Musique Loft, 
Singapore, on January 15, 2022.
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• เด็กหญงิณั์ฐวรี ์จิ้ตพัไิลเมธุ์า ชิั�น ป.6
 ได้้รับัรัางวััลรัองชนะเลิศอันดั้บ 1 รบัเหรียี่ญ 
เงิน แลัะเกียี่รติบตัร จัากการแขง่ขนัเทควัินโด 
ชิงแชมป์ภาคตะวัินอำอำก 2565 ชิงถ�วิยี่ 
ผู้้�ว่ิาราชการจัังหวัิดชลับุรี สังกัดทีม : The  
Best Fighter TKD รุ่นอำายุี่ 11-12 ปีหญิง 
30-33 กก. ประเภท ต่อำส้� รุน่ B ระดับ มอ้ำใหม ่
พิเศัษ 11 ธ์ันวิาคม 2565 แลัะได�รับรางวัิลั  
3 เหรียี่ญทอำงจัากการแข่งขันเทควัินโด  
JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 
2023 ประเภท ต่อำส้�  ประเภท Poomsae  
เดี�ยี่วิ สายี่เขียี่วิ แลัะประเภทPoomsae  
ค่้สายี่เขยีี่วิ รุน่อำายุี่ 11-12 ป ีณั ศัน้ยี่ก์ารค�า 
Show DC 15 มกราคม 2566

Ms. Nathawee Jitpilaimetar,
a  Prathom 6 student, from the team 
‘The Best Fighter TKD,’ won the 1st 
runner-up in the Eastern Taekwondo 
Championship 2022, Chon Buri Governor’s 
Cup, with the age of 11-12 and the weight 
of 30-33 Kg., in the fighting category B 
Special Newbie Level, receiving a silver 
medal and a certificate, on December 11, 
2022. She also won 3 gold medals from  
the Taekwondo JUNIOR TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIP 2023, with the age of 
11-12, in the fighting category, single 
Poomsae type with green line and double 
Poomsae type with green line, at the Show 
DC Shopping Center on January 15, 2023.

• เด็กหญงิพัชัิรนันท์ี่  อัศวรชัิต์โภคิ์น ชิั�น ม.2 
ได้้รับัรัางวััลเหรัยีญทอง จัากการแขง่ขนั 2022 
เคทีเค เทควัินโด แชมป์เปี� ยี่นชิพ (2022 KTK 
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP) ประเภท 
ยุี่วิชนหญิง อำายุี่ 13-14 KYORUGI รุ่น G 
นำาหนกัเกิน 49-53 กก. Dew Gym TAEWONDO 
ณั ศัน้ยี่ก์ารค�า SHOW DC 17 ธ์นัวิาคม 2565

Ms. Patcharanun Asavarutpokin,
 a Matthayom 2 student, received a gold 
medal from the 2022 KTK Taekwondo 
Championship in the female youth category, 
with the age of 13-14 and the weight of 
49-53 Kg., G-KYORUGI, by Dew Gym  
TAEWONDO at the SHOW DC Shopping 
Center on December 17, 2022.

The awards received were as follows:
o The Platinum Award trophy, the position 
of which was higher than a gold medal, 
and a certificate
o The Intermediate Jury’s Choice trophy 
for the best piano player and a certificate

• นางสาวพิชิญนาถ  กิิตติวรกิิจ ช้�น ม.4
 ได้รบัูรางวัล ดังนี�

1. รัางวััลจากการัแข่่งข่ันว่ัายนำา รายี่การ 
วัินธ์รรมศัาสตร์ ครั�งที�  4 ณั สระว่ิายี่นำา 
มหาวิิทยี่าลััยี่ธ์รรมศัาสตร์ ศั้นย์ี่รังสิต 2-4 
ธ์นัวิาคม 2565 รางวัิลัที�ได�รบั
o ถ�วิยี่นกักีฬายี่อำดเยี่ี�ยี่ม อัำนดับที� 2 รุน่อำายุี่ 15 ปี
o รางวัิลัเหรยีี่ญทอำง จัากการว่ิายี่นำา 
ประเภท ฟ้รสีไตล์ั 1,500 เมตร , กบ 200 เมตร 

แลัะเดี�ยี่วิผู้สม 200 เมตร
o รางวัิลัเหรยีี่ญเงิน จัากการว่ิายี่นำา 
ประเภทฟ้รสีไตล์ั 400 เมตร, ผู้เีส้�อำ 200 เมตร, 
กรรเชยีี่ง 200 เมตร แลัะ เดี�ยี่วิผู้สม 400 เมตร

2. รัางวััลรัองชนะเลิศอันดั้บ 1 จัากการแขง่ขนั 
กีฬาว่ิายี่นำามาราธ์อำนชิงชนะเลิัศัแหง่ประเทศั 
ไทยี่ ประจัำาป ี2565 (Thailand Open Water 
Swimming Championships 2022) รุน่อำายุี่ 
ไมเ่กิน 15-16 ปหีญงิ ระยี่ะทาง 10 กิโลัเมตร 
รับโล่ัรางวัิลัแลัะเกียี่รติบัตร ณั ณั ศั้นยี่์ฝ่ึก 
เร้อำพายี่ราชนาวีิ (คลัอำงบางไผู่้) อำ.บ�านฉาง 
จั.ระยี่อำง 24-25 ธั์นวิาคม 2565 

3. รัางวััลรัองชนะเลิศอันดั้บ 2 จัากการแขง่ขนั 
การว่ิายี่นำาในทะเลั 500 เมตร แลัะวิิ�งบนพ้�นถนน 
2.5 กิโลัเมตร รายี่การ Aquathlon ชงิแชมป์ 
ประเทศัไทยี่ ที�หาดแหลัมแม่พมิพ์ จัังหวัิดระยี่อำง 
20 มกราคม 2566

Ms. Pichayanat Kittivorakij,
a Matthayom 4 student, received the  
following awards:

1. The awards from the 4th Thammasat 
D a y  S w i m m i n g  C o m p e t i t i o n s  a t  
Thammasat University Swimming Pool, 
Rangsit Campus, on December 2-4. 2022, 
are as follows:

o The 2nd place in the Best Athlete Cup, 
with the age of 15
o A gold medal from 1,500 meter freestyle 
swimming, 200 meter breaststroke, and 
200 meter individual medley
o The silver medal from 400 meter free-
style swimming, 200 meter butterfly 
stroke, 200 meter backstroke, and 400 
meter individual medley
2. The 1st runner-up award from the 
T h a i l a n d  Open Water  Swimming  
Championships 2022, in the female  
category, with the age not over 15-16 
years old, and the distance of 10 Km., 
receiving a plaque and a certificate at  
the Royal Thai Navy Rowing Training 
Center (Khlong Bang Phai), Ban Chang 
District, Rayong Province, on December 
24-25, 2022
3. The 2nd runner-up award from the 
500-meter sea swimming and 2.5-kilo-
meter road run competitions in Aquathlon 
Thailand Championships at Laem Mae 
Phim Beach, Rayong Province, January 
20, 2023
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• นางสิาวชิลนภัสิ  โค์ตรสิมบัูติ ชัิ�น ม.4 ได้้รับัรัางวััลจากการัแข่ง่ขั่น 
ศลิปะการัเต้้นรั�า “Thailand Challenge Cup Dance Competition 
2022” (THCCDC)  รบัถ�วิยี่รางวัิลัแลัะเกียี่รติบตัร ณั โรงลัะครอัำกษรา 
คิง เพาเวิอำร์ รางนำา  2-4 ธั์นวิาคม 2565
รางวัลที่ี�ได้รบัู
     o รางวัิลั The best Troupe Award   ประเภท 10 คนขึ�นไป
     o รางวัิลัที� 1 รายี่การ Hip Hop troupe teen  แลัะได�ถ�วิยี่รางวัิลั 
         สำาหรับกลัุ่มที�มกีารแสดงที�โดดเด่นที�สดุ 
     o รางวัิลัที� 1 ประเภทค้่ รายี่การ Jazz Duo Senior 
     o รางวัิลัที� 2 ประเภทเดี�ยี่วิ รายี่การ Hip hop Solo Senior 
     o รางวัิลัที� 3 ประเภทเดี�ยี่วิ รายี่การ Jazz Solo Senior
     o รางวัิลัเหรยีี่ญเงิน ประเภทเดี�ยี่วิ รายี่การ Lyrical Solo Senior
     o รางวัิลัที� 2 ประเภททีม 5 คน รายี่การ Jazz Ensemble Senior

Ms. Chonnapat Kodsombad, a Matthayom 4 student,
won awards from the Thailand Challenge Cup Dance  
Competition 2022 (THCCDC), receiving a trophy and a  
certificate at Aksra Theater, King Power Rangnam, December 
2-4, 2022. The awards are as follows:
     o The best Troupe Award in the category of more  
         than 10 people
     o The 1st prize in the Hip Hop Troupe Teen, receiving a      
         trophy for the group with the most outstanding   
         performance
     o The 1st Prize in the double category from the Jazz Duo  
         Senior Program
     o The 2nd prize in the solo category from the Hip Hop  
        Solo Senior Program
     o The 3rd prize in the individual category from the Jazz  
        Solo Senior Program
     o A silver medal in the single category from the Lyrical  
        Solo Senior Program
     o The 2nd prize in the five people team category from  
         theJazz Ensemble Senior Program

• นกัเรยีี่นที�ได�รับรางวัิลั “เด็กดศีรโีรงเรยีน” เน้�อำงในวัินเด็กแหง่ชาติ 
ประจัำาป ี2566
     o เด็กหญงิธ์รีดา           จิัรวัิฒินนกุลุั  ชั�น ป.1
     o เด็กหญงิณัฐัณัชิา      คงเจัรญิ   ชั�น ป.2
     o เด็กหญงิพากลุัธ์ดิา   ปรวิเกียี่รติ  ชั�น ป.3
     o เด็กหญงิเกวิลีั           เทพวิงษ์   ชั�น ป.4
     o เด็กหญงิศัริดา          เจีัยี่รณัม์งคลั  ชั�น ป.5
     o เด็กหญงิอำภิชญา      สีด�วิง  ชั�น ป.6
     o เด็กหญงิวิรรณัวิรนิทร ์ แก�วิเอีำ�ยี่ม   ชั�น ม.1
     o เด็กหญงิสริกัินยี่ ์      มานสัสถิตยี่ ์ ชั�น ม.2
     o เด็กหญงิเจันณัติา     พรอำรยิี่พรหม  ชั�น ม.3
     o นางสาวิฌานกิา        ใจักลั�า   ชั�น ม.4
     o นางสาวินันท์นภัส     นนทนาคร  ชั�น ม.5
     o นางสาวิสุพชิญา       รุง่แก�วิ   ชั�น ม.6

The award-winning students ‘Good Student of KMS’ on  
the occasion of National Children’s Day 2023 are as follows:
     o Ms. Teerada   Jeerawattananukun   Prathom 1
     o Ms. Natnicha   Kongjaroen Prathom 2
     o Ms. Pakulathida Parawakiet Prathom 3
     o Ms. Kaewalee  Thepwong Prathom 4
     o Ms. Sirada  Chianmongkhon Prathom 5
     o Ms. Apichaya   Sridoung  Prathom 6
     o Ms. Wanwarin      Kaewiam  Matthayom 1
     o Ms. Sirikan  Manatsathit Matthayom 2
     o Ms. Jennita   Pornariyaprom Matthayom 3
     o Ms. Chanika  Jaikla  Matthayom 4
     o Ms. Nannaphat Nontanakorn Matthayom 5
     o Ms. Supichaya Rungkeaw Matthayom 6
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 ในปีการศัึกษา 2565 มีนักเรียี่นแลักเปลีั�ยี่นจัากโรงเรียี่น 
Kanto International Senior High School ประเทศัญี�ปุ่น 
มาเรียี่นภาษาแลัะวัิฒินธ์รรมไทยี่ในชั�น ม.5 ระยี่ะเวิลัาประมาณั 6 เด้อำน  
เรามาฟ้งัควิามร้�สึกขอำงนกัเรยีี่นญี�ปุ่นที�ได�มาเรยีี่นที�เขมะสริอิำนสุสรณั ์
แลัะนกัเรยีี่นเขมะสริฯิ ที�รบัเป็นครอำบครวัิอุำปถัมภ์
 In the academic year 2022, there was an exchange 
student from Kanto International Senior High School, Japan,  
coming to study the Thai language and culture in Matthayom 
5 for approximately six months. Now, we are listening to her 
feelings of being a student in Khemasiri Memorial School and 
the feelings of the students who were in her host family.

ถาม: ค์วามรูส้ิกึที่ี�ได้มาแลกเปลี�ยนที่ี�โรงเรยีนเขมะสิริอินุสิสิรณ์์
ตอำบ: ตอำนแรกก็ร้�สึกเบ้� อำเพราะฉันไม่เข�าใจัภาษาเลัยี่ อำยี่่างไร 
ก็ตามเม้�อำเวิลัาผู่้านไป ฉนัเริ�มคุ�นเคยี่กับการอำย้ี่กั่บครอำบครัวิอุำปถัมภ์
ขอำงฉัน แลัะเริ�มปรับตัวิได� โดยี่เฉพาะอำยี่า่งยี่ิ�งเวิลัาที�ฉันไปโรงเรียี่น 
เขมะสริอิำนสุสรณั ์ฉนัร้�สึกดีใจัที�สดุค้อำ ตอำนที�เพ้�อำน ๆ  ทกุคนในชั�นเรยีี่น 
เขยีี่นการ์ดต�อำนรบัฉนั
        ฉนัเปน็คนขี�อำายี่มาก แต่เพ้�อำน ๆ ขอำงฉันหลัายี่คนก็พยี่ายี่าม 
ที�จัะเข�า มาคุยี่กับฉันจันทำาให�ร้�สึกผู่้อำนคลัายี่ในการมาโรงเรียี่น 
มากขึ�นซื้ึ�งเป็นเหตุการณั์หนึ�งที�ทำาให�ฉันมีควิามสุขมากกับการที�มา 

- ริอบริ้�ทัันุโลก -

นีักเรียนีญี�ปุุ่�นีม�เรียนีภ�ษ�และวััฒนีธรรมไทย
A Japanese Exchange Student Studying

the Thai Language and Culture at KMS

นัักิเร่ยนัญ่� ปุ� นัท่ี่�มาแลกิเปล่�ยนั 

Exchange Student from Japan

Q: What do you feel as an exchange student at Khemasiri 
Memorial School?
A: At first, I was bored because I did not understand the Thai 
language at all. However, over time, I have been getting used 
to living with my host family, and I began to adapt myself to 
them. Especially when I went to the School, I was happiest 
that all of my classmates wrote me welcome cards.
        I am a very shy person, but many of my friends tried to 
talk to me and make it more comfortable for me to come to 
school. This was a thing that made me very happy to be in 
Thailand while I was alone. And, in this brief time that I have, 
I will focus on studying as much as possible.

Q: What did you expect from this exchange program?
A: I would like to know and study the Thai language as much 
as possible in order to be able to use it fluently, including 
studying Thai culture as much as possible. I want to have Thai 
friends and travel to different places in Thailand.

       Miss. Nana  Eguchi
นักเรยีนแลกเปลี�ยน ประเที่ศญี�ปุ�น

อำย้ี่ใ่นประเทศัไทยี่เพยีี่งลัำาพังคนเดียี่วิ แลัะในระยี่ะเวิลัาสั�น ๆ  ที�มอีำย้ี่น่ี� 
ฉนัจัะตั�งใจัเรยีี่นให�มากที�สดุ 

ถาม: นักเรยีนมคี์วามค์าดหวังอะไรบูา้งกับูการมาแลกเปลี�ยน
ในค์รั�งนี�
ตอำบ: ฉนัอำยี่ากเรยีี่นร้�แลัะศักึษาเกี�ยี่วิกับภาษาไทยี่ให�ได�มากที�สดุ เพ้�อำ 
จัะได�ใช�ภาษาไทยี่ได�อำยี่่างคล่ัอำงแคล่ัวิ รวิมถึงศัึกษาวัิฒินธ์รรมไทยี่ 
ให�ได�มากที�สุด อำยี่ากมีเพ้�อำนคนไทยี่ แลัะไปเที�ยี่วิสถานที�ต่าง ๆ 
ในประเทศัไทยี่

ถาม: การที่ี�ได้มาอยูกั่บูค์รอบูค์รวัอุปถัมภ์
ตอำบ: ฉันร้�สึกว่ิาครอำบครัวิอุำปถัมภ์ขอำงฉันให�ควิามสำาคัญกับฉันมาก 
แม�ว่ิาวัิฒินธ์รรมแลัะค่านิยี่มจัะแตกต่างกันมาก แต่เราก็สามารถส้�อำ
สารกันแลัะสร�างควิามสมัพนัธ์ที์�ดีต่อำกันได� โดยี่เฉพาะอำยี่า่งยี่ิ�งคณุัแม ่
ฉันขอำบคุณัคุณัแม่มากที�ได�สอำนสิ�งต่าง ๆ ให�ฉันทุกวัิน เช่น การ 
รบัประทานอำาหาร การไปโรงเรยีี่น แลัะวิิธ์กีารซื้กัผู้�า นอำกจัากนี� ฉนั
ได�เขียี่นบันทึกภาษาไทยี่ทุกวัินเพราะทุกคนในครอำบครัวิขอำงฉัน 
สอำนให�เขียี่นบันทึกเป็นภาษาไทยี่โดยี่ไม่รำาคาญฉันเลัยี่ ฉนัขอำขอำบคุณั 
ทกุคนมาก ๆ โดยี่เฉพาะต�นนำาที�ดแ้ลัฉนั แลัะรบัฟ้งัฉนัทกุอำยี่า่ง แม�ว่ิา 
เธ์อำจัะยุี่่งอำย้ี่่ก็ตาม เม้�อำฉันมีคำาถามเกี�ยี่วิกับสิ�งที�ฉันไม่เข�าใจั ต�นนำา 
ก็จัะตอำบแลัะอำธ์บิายี่ทกุอำยี่า่งจันฉนัเข�าใจัอำยี่า่งถก้ต�อำง ในชว่ิงเทศักาลั 
ปใีหม ่ฉนัได�ไปเที�ยี่วิกับครอำบครัวิที�เกาะสีชงั ไปเยีี่�ยี่มบ�านคุณัยี่ายี่ขอำง
ต�นนำา ฉันได�พ้ดคุยี่กับผู้้�คนแลัะได�พบเห็นสิ�งต่าง ๆ มากมายี่ 
คุณัแม่ทำาอำาหารไทยี่หลัายี่อำย่ี่าง มีผู้ลัไม� แลัะขนมขอำงไทยี่ให�ฉัน 
ทานทกุวัิน
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ถาม: การตัดสินิใจ้รบัูนักเรยีนญี�ปุ�นมาอยูด้่วย
ตอำบ: ทางครอำบครวัิร้�สกึอำยี่ากลัอำงทำาอำะไรใหม ่ๆ  การรบัเปน็ครอำบครวัิ 
อุำปถัมภ์เป็นสิ�งที�ใหม่มากสำาหรับครอำบครัวิเรา การมีนักเรียี่น 
ญี�ปุน่มาอำย้ี่ด่�วิยี่เป็นสิ�งที�สนกุ แลัะท�าทายี่มาก สว่ินตัวิทางครอำบครวัิ
ชอำบประเทศัญี�ปุ่นเป็นทุนเดิมอำย้ี่แ่ลั�วิ รวิมถึงคนญี�ปุ่น อำาหารญี�ปุ่น 
สภาพแวิดลั�อำมที�ญี�ปุ่น แลัะที�สำาคัญคุณัพ่อำก็ทำางานกับบริษัทญี�ปุ่น 
ด�วิยี่ จึังถ้อำเปน็โอำกาสที�ดีที�จัะได�ฝ่กึภาษาแลัะแลักเปลีั�ยี่นวัิฒินธ์รรม
ซื้ึ�งกันแลัะกัน ซื้ึ�งวัิฒินธ์รรมไทยี่บางอำยี่า่งคนไทยี่ก็อำาจัจัะล้ัมไปบ�าง 
ถ�าเราสามารถบอำกต่อำ หร้อำสอำนให�คนต่างชาติได�ก็ถ้อำว่ิาเป็นโอำกาส
ที�ดี เพ้�อำประเพณัีแลัะวัิฒินธ์รรมไทยี่ขอำงเราจัะยี่ังคงอำย้ี่่ต่อำไป เช่น  
เอำกลัักษณ์ัแลัะวัิฒินธ์รรมขอำงนักเรยีี่นเขมะสิรฯิ ค้อำ การยี่อ่ำไหวิ� เป็นต�น

ถาม: การดแูลนักเรยีนญี�ปุ�นเมื�อเขามาอยูกั่บูค์รอบูค์รวั
ตอำบ: ทางครอำบครัวิได�ด้แลัเร้�อำงอำาหาร แลัะที�อำย้ี่่ให�เป็นอำยี่่างดี 
ได�ให�ทำากิจักรรมต่าง ๆ อำาทิเชน่ ทำากับข�าวิ ทำาขนมไทยี่ เล่ันดนตร ี
ถ่ายี่ร้ป เดินเล่ัน ฯลัฯ ไปเที�ยี่วิสถานที�ต่าง ๆ ขอำงไทยี่ในวัินหยุี่ด เชน่ 
วัิดสำาคัญขอำงไทยี่ เพ้�อำให�นักเรียี่นญี�ปุ่นได�เรียี่นร้�ถึงวัิฒินธ์รรมไทยี่ 
นอำกจัากนี� ทางครอำบครวัิได�ฝึ่กให�นกัเรยีี่นญี�ปุน่รบัผู้ดิชอำบตนเอำงด�วิ
ยี่การให�ทำางานบ�าน เช่น ซื้ักผู้�า ลั�างจัาน ทำาควิามสะอำาดห�อำงนอำน  
ซื้ึ�งทางครอำบครวัิมอำงว่ิาเปน็สิ�งที�สำาคัญมาก แลัะในทกุวัินครอำบครวัิ
จัะสอำนให�นักเรียี่นญี�ปุ่นเขียี่นบันทึกเป็นภาษาไทยี่ แลัะพ้ดคุยี่ถึงสิ�ง
ที�แตกต่างระหว่ิางไทยี่แลัะญี�ปุน่ เพ้�อำเป็นการฝ่กึภาษาไทยี่

นัักิเร่ยนัเขมะสิ่ริฯ ท่ี่�รับเป็นัครอบครัวอุปถัึมภ์์
The KMS student is host family

          นางสิาวนันท์ี่นภัสิ   นนที่นาค์ร  
        นักเรยีน ชิั�น ม.5 ค์รอบูค์รวัอุปถัมภ์ Miss Nannaphat Nontanakorn

A Matthayom 5 Student and the Host Family

       Miss Nana Eguchi
An exchange student from Japan

Q: How about living with the host family?
A: I feel that my host family takes me very seriously. Although 
the cultures and the values are very different, we can  
communicate and build a good relationship with each other. 
Especially with my mother, I am very grateful to her for teaching 
me many things every day, such as about eating, going to 
school, and doing laundry. Besides, I write a diary in Thai every 
day because everyone in my family teaches me how to write 
in Thai with all of their effort. I would like to thank everyone, 
especially TonNam, who takes good care of me and listens to 
me in everything, even when she is busy. Whenever I have 
questions about something I do not understand, TonNam will 
answer and explain everything so clearly that I understand 
thoroughly. During the New Year’s Holidays, I went on a trip 
with my family to Koh Si Chang, visiting TonNam’s grandmother. 
I talked with many people and saw a lot of things. My mother 
cooked a lot of Thai food and offered me many kinds of fruit 
and Thai dessert every day.

Q: Why did you make a decision to be the host family for the 
Japanese student?
A: My family felt like trying something new. Being a host  
family was a new thing for our family. Having a Japanese  
student living with us is very fun and challenging. Personally, 
my family likes Japan, including Japanese people, Japanese 
food, and the Japanese environment. Most importantly, my 
father works for a Japanese company, as well. Therefore, it is 
a good opportunity to practice the language and exchange 
cultures with each other. We may forget some aspects of the 
Thai culture, and if we can tell or teach them to foreigners, it 
is considered a good opportunity to maintain the Thai traditions 
and culture. The identity and culture of the KMS students is 
to Wai, for example.

Q: How about taking care of the Japanese student living 
with your family?
A: Our family takes the responsibility of providing food and 
accommodation. We offer her various activities, such as  
cooking, making Thai desserts, playing music, taking pictures, 
taking walks, etc. We also take her to visit various places in 
Thailand while on holiday, such as important Thai temples, so 
that a Japanese student can learn more about Thai culture. 
In addition, our family teaches her to do housework on her 
own, such as washing clothes and cleaning her bedroom, etc. 
This is considered to be very important. We also teach her to 
write in a diary in Thai and discuss the differences between 
Thailand and Japan in order to practice the Thai language.
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- สิก้�ปีพิิเศษ -

The 90th Anniversary of Khemasiri Memorial School

ริวมใจภัักดิ์ิ� งานุแห่งริัก ริ่วมฉลองคริบ 90 ปี ี

โริงเริียนุเขมะสิิริิอนุุสิสิริณ์์

 เข่มะสิริัอินุสิสิรัณ์์ยอ้นรั�าลึก  ให้ต้รัองต้รักึพรัะกรุัณ์าค่่าไพศาล

เกษมศรัรีัาชสิกลุปุณ์ยาการั   เก้าสิบิปรีัว่ัมสิบืสิานงานปรัะจ�า

แหล่งศกึษาด้รุัณ์ทีี�น่ารักั   รัว่ัมใจภัักดิ้�เสินอเสิมอสิมำา

นักเรัยีนด้ชีี�ชดั้วััฒนธรัรัม   เปน็ผู้้น้�าเพรัาะค่วัามร้ัช้้สิงัวัรั

จะสิบืทอด้ต่้อยอด้สิรัา้งทางเหมาะสิม  จะเพาะบม่ธรัรัมสิถิ้ต้มิผู้ดิ้ผู้อ่น

เปน็ศกัดิ้�ศรัเีกษมศรัพีพิฒัน์บวัรั  เข่มะสิริัอินุสิสิรัณ์์อมรัเทอญ

ข่บัเสิภัา 90 ป ีเข่มะสิริัอินุสิสิรัณ์์
ปรัะพนัธ์บท และขั่บเสิภัา : นายธรีัวุัฒ ิสัิงข่ใ์หญ ่ ค่ร้ัสิอนวิัชาภัาษาไทย

 90  ปี ก้าวัแห่งคุ่ณ์ค่่า ก้าวัแห่งพรัะกรุัณ์าธิคุ่ณ์ ก้าวัที�อบอุ่นด้้วัยรัั�วัแห่งรััก ก้าวัที�สิลักแห่งค่วัามรัะลึกถึ้ง  
ก้าวัที�เป็นหนึ�งหล่อหลอมคุ่ณ์ธรัรัม ก้าวัที�น้อมน�าจรัรัยามารัยาท ก้าวัน�ากุลธิด้าไปเป็นก�าลังข่องชาติ้ข่องแผู้่นดิ้น 90 ปีี 
เขมะสิริิอินุุสิสิริณ์์ 

 The 90 years has been for the invaluable, the grateful, the warmth of love, the remembrance engraved 
herein, and for the virtue and leading girls for the power of the country. This is the 90th year of Khemasiri  
Memorial School.
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 ด�วิยี่พระปณัิธ์านในหม่อำมเจั�าพ้นศัรีเกษม  เกษมศัร ี
แลัะหม่อำมเจั�าหญิงศัุขศัรีสมร  เกษมศัรี ผู้้�ทรงก่อำตั�งโรงเรียี่นทั�ง 
สอำงพระอำงค์ ทรงมุง่หวัิงที�จัะปลัก้ฝั่งกลุัธ์ดิาด�านวิิชาควิามร้� มุง่สง่เสริม 
ในเร้�อำงกิรยิี่ามารยี่าทแลัะขนบประเพณัอัีำนดีงามขอำงไทยี่ ทรงปรารถนา 
จัะตั�งโรงเรียี่นขึ�นในวัิงให�เปน็แบบโรงเรยีี่นราษฎร ์(Public School) 
ในประเทศัอัำงกฤษ เพ้�อำสนอำงพระกรุณัาธิ์คณุัในสมเด็จัพระมหติลัา- 
ธ์ิเบศัร อำดุลัยี่เดชวิิกรม พระบรมราชชนก จึังทรงก่อำตั�งโรงเรียี่น 
เขมะสริอิำนสุสรณัข์ึ�น มคีวิามหมายี่ว่ิา “ระลึักถึงเกษมศัร”ี โดยี่มุง่สง่
เสริมการศึักษาแก่กุลัธ์ิดา ได�เปิดทำาการสอำนเม้�อำวัินที� 1 กันยี่ายี่น 
2475 นับถึงปนีี�โรงเรยีี่นก่อำตั�งมาครบ 90 ปี
 วิาระสำาคัญที�โรงเรียี่นเขมะสิรอำนุสสรณ์ัครบ 90 ป ี
สมาคมศิัษยี่์เขมะสิริอำนุสสรณ์ั จึังรวิมใจัจััดงานเฉลิัมฉลัอำงอำยี่่างยี่ิ�ง 
ใหญ ่เพ้�อำเชดิช้ แสดงถึงควิามรกั ควิามผู้ก้พันที�มต่ีอำสถาบนัอัำนเปน็
ที�รักยี่ิ�ง แลัะรำาลึักถึงโรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ เม้�อำวัินเสาร์ที� 12 
พฤศัจิักายี่น 2565 ที�ผู้่านมา ภายี่ใต�ช้� อำงาน “Agenda 90th  
Anniversary Khemasiri” ภาพงานในวัินนั�นยี่งัคงประทับใจั สมเกียี่รติ 
90 ป ีที�ระลึักถึงอำยี่า่งสง่างาม 
 ในวัินงานมีการอำอำกซุื้�มร�านค�า ซุื้�มกิจักรรม ซุื้�มอำาหารอำย่ี่าง 
คึกคัก พร�อำมกับบรรยี่ากาศัอัำนแสนอำบอุ่ำนที�อำบอำวิลัไปด�วิยี่สายี่ใยี่แห่ง 
ควิามรักควิามผู้้กพัน จัากคุณัคร้ จัากรุ่นพี�รุ่นส้่รุ่น จัากเพ้�อำนที�เป็น 
เมล็ัดพนัธุ์เ์ดียี่วิกันต่างไปเจัรญิงอำกงามในที�ต่าง ๆ  ได�มีโอำกาสมาพบ 
หน�ากัน บรรยี่ากาศัแห่งควิามช้�นม้�นแลัะควิามสนุกสนาน จึังได� 
เกิดขึ�นไปพร�อำม ๆ กัน 
 เริ�มจัากเสียี่งร�อำงเพลังแสนหวิานประสานกีต�าร์อำะค้สติก 
จัาก น�อำงมายี่ด์ กานต์ธ์ิดา แสงกิตติกร ศัิษยี่์ปัจัจุับัน ลัะมุนลัะไม 
ไปกับบรรยี่ากาศัอัำนอำบอุ่ำน ต่อำด�วิยี่การแสดงโชว์ิพเิศัษจัาก วิงเตปาป้า 
(Tepapa)  การแสดงวิงโยี่ธ์วิาทิต จัากศัษิยี่ป์จััจุับนั  แลัะการแสดงสุด 
ยี่ิ�งใหญ่อำลัังการในชุด “เบิกฤกษ์เภรี สดุดีนวิติ เขมะสิริอำนุสสรณั์” 
จัากคณุัตั�ก นภัสกร  มติรเอำม ซื้ึ�งให�ควิามเข�มขลััง แสดงอำอำกให�เหน็ 
ถึงพลัังแลัะควิามยิี่�งใหญ่อัำนเหมาะสมสอำดคลั�อำงกับการเฉลิัมฉลัอำง 
ในงานนี�อำยี่า่งยี่ิ�ง  ต่อำด�วิยี่การแสดงชุดสำาคัญจัากศัษิยี่ป์จััจุับนัที�สบ้สาน 
พระดำาริอัำนแสดงถึงพระปรีชาสามารถในหม่อำมเจั�าพ้นศัรีเกษม 
เกษมศัร ีผู้้�ทรงก่อำตั�งโรงเรยีี่น โดยี่ทรงคิดนำาจัังหวิะลัาตินแลัะรำาแบบ 
ไทยี่ ซื้ึ�งใช�ศัิลัปะการแสดงแบบ ม้อำรำาเท�าเต�น ในการแสดงชุด 
“เขมะสิริรวิมใจั”  หลัังจัากนั�นเสียี่งร�อำงเพลัง “เขมะรำาลึัก” 
ก็ดังกึกก�อำงไปทั�วิทั�งบริเวิณังาน ศัิษยี่์เก่าแลัะศัิษยี่์ปัจัจุับันร่วิมกัน 
ขับขานประสานเสียี่งอำยี่่างพร�อำมเพรียี่ง ซื้ึ�งได�รับเกียี่รติบรรเลังโดยี่  
วิงดุริยี่างค์ทหารเร้อำ ทั�งนี�ทุกคนในงานได�ร่วิมแสดงควิามยี่ินดีกับ 
ศัิษย์ี่เก่าดีเด่น แลัะได�ร่วิมบุญในการมอำบเงินจัากกิจักรรม V-RUN  
ให�กับศัริริาชมล้ันธิ์ดิ�วิยี่  
 สิ�งที�ชาวิเขมะสิริอำนุสสรณั์ภาคภ้มิใจัประการหนึ�ง ค้อำ  
ศัิษย์ี่เก่าเขมะสิริอำนุสสรณ์ัจัากรุ่นส้่รุ่นได�ประสบควิามสำาเร็จัใน 
วิงการแสดง วิงการเพลัง เป็นนกัร�อำงดารามากมายี่ ซื้ึ�งได�มารว่ิมงาน 
แลัะสร�างควิามบันเทิงในงานครั�งนี� อำาทิ พี�ใหม่  เจัริญปุระ, พี�จุ๋ัม 
นรกีระจ่ัาง  คันธ์มาศั, พี�แก�วิ อำภิรดี  ภวิภต้านนท์, น�อำงกรนี อัำษฎาพร     
สริวัิิฒินธ์์นกลุั เปน็ต�น  แลัะอีำกหลัายี่ท่านที�มารว่ิมงานอำยี่า่งคับคั�ง ได�

 With the kindness of both of the School founders, 
H.S.H. Prince Poonsrikasem Kshemsri and H.S.H. Princess 
Suksrisamorn Kshemsri, with the aims to instill knowledge in 
girls and focus on promoting the good manners and traditions 
of Thailand, they wished to establish a school in the palace 
like a public school in England in order to honor H.R.H. Somdej 
 Phra Mahitala Dhibesra Adulyadej Vikrom, the Prince Father. 
They, therefore, established Khemasiri Memorial School, which 
means ‘The Kshemsri Memorial,’ and the School opened on 
September 1, 1932. Up to this year, it has been in operation 
for 90 years.
 On this important occasion of the 90th Anniversary 
of Khemasiri Memorial School, the KMS Alumni Association 
organized a grand celebration to honor and show love and 
commitment to our beloved institution ‘Khemasiri Memorial 
School’ on Saturday, November 12, 2022, ttitled, ‘Agenda 
90th Anniversary Khemasiri.’ All of the pictures of the event 

มารว่ิมสร�างควิามสนุกสนานบนเวิทีด�วิยี่ผู้ลังานเพลังดังต่าง ๆ  มากมายี่ 
แลัะได�ชวินกันมาพ้ดคุยี่ถึงโรงเรยีี่นในควิามทรงจัำาอัำนแสนประทับใจั 
สดุท�ายี่ปิดท�ายี่ควิามสนกุสนานในคำาค้นแหง่ควิามประทับใจัจัากเจั�า 
พอ่ำเพลังรกั พี�พลัพลั  พลักอำงเส็ง เป็นคำาค้นที�จัะระลึักถึงแลัะเก็บไวิ�
ในควิามทรงจัำาตลัอำดไป
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on that day are still imprinted in our heart, gloriously honoring 
the 90 years of grateful remembrance.
 On the day of the event, there were booths for shops, 
activities, and food, surrounded by a warm atmosphere that 
was full of bonds of love among teachers, seniors, and juniors. 
Friends who were cultivated with the same seed and are now 
flourishing in different places had an opportunity to meet with 
each other. The atmosphere of joy and fun was celebrated  
together.
 The night started with a warm ambience, including 
a sweet voice, combined with the sound of an acoustic guitar 
from Mind Kantida Sangkittikorn, a current student. The special 
show from Tepapa and the marching band performance from 
current students followed. Next, was the most spectacular 
show, ‘Berkruekpheree Sadudeenawati Khemasiri Memorial,’ 
by Tak Naphatsakon Mit-aim, who expressed magically- 
powerful feelings that fit perfectly with the celebration of this 
event. Then, the current students performed an important 
show, titled, ‘Khemasiri Ruamchai,’ the style of which was 
wisely created by H.S.H. Prince Poonsrikasem Kshemsri, the 
founder of the School, who combined Thai traditional dance 
with Latin rhythms to be a dance style where the hands move 
along Thai traditional dance postures, and the feet dance in 
Latin rhythms. After this show, the sound of singing ‘Khemasiri 
Memorial,’ by both the alumni and the current students, 
resounded throughout the venue, with the music played by 
the Naval Orchestra. Last but not least, the outstanding 
alumni prize was announced, and an amount of money from 
the V-RUN event was donated to Siriraj Foundation, as well.
 One of the things that KMS people are proud of is 
that many KMS alumni have been successful in the acting and 
music industry. They are now acting stars and singers. Those  

celebrities who joined the event were Mai Charoenpura, Jum 
Nareekrajang Khanthamas, Kaew Apiradi Pawaputanon, Green 
Asadaporn Siriwatthanakul, etc. There were many others who 
attended the event and came to join on stage with fun, singing 
many famous songs and inviting each other to talk about the 
School with impressive memories. Finally, the night ended 
with impressions by the king of love songs, Phalaphon 
Phonkongseng, and it was a night that will be remembered 
and kept in memory forever.
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