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บ.ก. บอกกล่าว

ปัจจุบันชาติบ้าน
เมืองต้องการ

ความปรองดอง 
ความเป็นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน พระ
มหากษัตริย์ไทยทุก
พระองค์มีส่วนช่วย
หลอมรวมจิตใจ และ
ช่วยพัฒนาประเทศ

ชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงเสมอมา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร- 
เทพยวรางกูร พระองค์เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทสมเด็จพระราชบิดา (พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) 
ด้วยการสานต่องานที่พ่อทํา คือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ หรืองานตามแนวพระ
ราชดําริต่างๆ ด้วยทรงห่วงใยและทรงคํานึง
ถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสําคัญ จึงมี
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210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 024242244  
โทรสาร 024354397
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Facebook.com/Khemasiri Memorial 
School
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ที่ปรึกษา
นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
ผู้จัดการ
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล
ผู้อำานวยการ
นายเผ่าเกษม คงจำาเนียร
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
ผู้จัดการฝ่ายธุรการและฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ
นายปารเมธ รัตนะสาขา 
รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
นายภาวพันธ์ คงจำาเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์
รองผู้อำานวยการฝ่ายประจำา
นางธาริณี ยิ่งถาวร
รองผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง

News from the Editor

At present, the country needs recon-
ciliation and solidarity. Every Thai king 

has always helped to unite our hearts and 
develop the country. His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn always follows the footsteps 
of his father, His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej, by continuing his work which in-
volves royal-initiative projects with a concern 
about the well-being of the people. With a 
solid intention to make the nation strong and 
make the people happy, His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn proposed a volunteer 
project, “We Do Good with Out Hearts,” where 
the hearts of the people are unified into 
one. Those interested in joining the project 
received a hat and scarf as the symbol of the 
project. As a part of the project, Khemasiri 
Memorial School recognized its importance 
and allowed students and teachers to join 
this volunteer project. Doing good without 
expecting anything in return will always bring 
happiness to the giver.

            Mrs.Chanthanat  Ngoenchan
Editor

พระราชประสงค์ที่จะทําให้ประเทศชาติเป็นปึก
แผ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้วยพระราชปณิธาน
อันแน่วแน่ พระองค์จึงมีโครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นการหลอมรวม
จิตใจของพสกนิกรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้
ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นและมั่นคง ผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับหมวกและผ้าพัน
คอเป็นสัญลักษณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ได้ตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงเปิดโอกาสให้
นักเรียน ครู เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสา “เรา
ทําความดีด้วยหัวใจ” ด้วย และขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการทําความดีนี้

การทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะนําสุข
มาสู่ผู้ให้เสมอ

นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์
บรรณาธิการ
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From the Hearts of  
the Administrators

In the world of the Internet age, knowledge 
and opportunities are almost limitless. We 

can utilize our knowledge we have learned 
to work abroad and cooperate with foreign-
ers to work in our country. We can even 
cooperate with international social organiza-
tions to help countries suffering from natural 
disasters and terrorism as we often see on 
the news. Thai children in this time not only 
play a role in developing the nation, but they 
will also be a part in improving the society 
they live in no matter what their roles are. I 
therefore would like everyone to realize that 
Thai children in this era are not only “The 
future of the nation,” but also “The future of 
the world.”

As mentioned above, preparation for the 
youth of this age is not easy. First of all, an 
important aspect is proficiency in English 
and other foreign languages that will give 
us an understanding of other cultures and 
an ability to work with foreigners. The key 
is that we will be able to earn knowledge 
from a particular language which we can find 
sources from the Internet, such as Google, 
YouTube, and other social media channels. 
All the examples given require capability in 
English.

Thus, in order to gain advantages from these 
channels, awareness to investigate and 
analyze is an essential aspect where parents 
and teachers play an important role. Even 
if we can earn a lot of information from the 
Internet and social media, we still need an 
ability to figure out whether it is a true story 
or a piece of fake news. It is the ability that 
we need to have from now on.

Khemasiri Memorial School has given critical 
consideration on this aspect. We have pro-
moted exchange student programs and for-
eign language courses in other countries. We 
have also provided activities that encourage 
students to think systematically. However, 
without parental support, these activities 
may not be fully effective. All of them are 
meant to create an environment that fosters 
the learning of children.

Mr. Pawipat Ajmanwra
Deputy IT Manager

ในโลกยุคอินเทอร์เน็ตนี้ความรู้ และโอกาสนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไร้พรมแดนเลยทีเดียว 
เราสามารถใช้ความรู้ที่เราเรียนมาทำางานในต่างประเทศ และร่วมมือกับชาวต่างชาติ

ทำางานในประเทศได้ หรือแม้กระทั่งร่วมมือกับองค์กรสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติเพื่อช่วย
เหลือประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย ดังที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่ประจำา เด็ก
ไทยในยุคนี้ไม่เพียงแต่จะมีบทบาทในการพัฒนาชาติเท่านั้น แต่จะมีส่วนในการพัฒนา
ประเทศ หรือสังคมที่พวกเขาอยู่ไม่ว่าบทบาทของพวกเขาจะใหญ่ หรือเล็กก็ตาม ผมจึง
อยากจะให้ทุกคนคิดว่า เด็กไทยในยุคนี้ไม่ใช่เป็นแค่ “อนาคตของชาติ” เท่านั้นแต่คือ 
“อนาคตของโลก” เลยทีเดียว

จากที่กล่าวมาข้างต้นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่าง
แรกคือ ความสามารถในภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภาษาจะทำาให้เราเข้าใจ
วัฒนธรรม และทำางานกับชาวต่างชาติได้ ที่สำาคัญคือสามารถหาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาษานั้นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งความรู้ต่างๆนี้จะสามารถหาอ่าน หรือดูเพิ่มเติมได้จากโลก
อินเทอร์เน็ต เช่น Google, Youtube และโซเชียลมีเดียต่างๆ สื่อที่ยกตัวอย่างข้างต้นนี้ล้วน
ต้องใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งสิ้น

ดังนั้น การที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากช่องทางเหล่านี้คือ ความ
สามารถในการใช้วิจารณญาณ และการคิดวิเคราะห ์
ในส่วนนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์มี
ส่วนสำาคัญอย่างมากที่จะให้คำาแนะนำา ในขณะ
เดียวกันเราสามารถหาข้อมูลได้อย่างมากมาย
จากอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย ซึ่งแยกแยะ
ข่าวจริง และข่าวเท็จ (Fake news) เป็นความ
สามารถที่พวกเราจะต้องมีติดตัวตั้งแต่นี้ต่อไป

ทางโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ให้ความสำาคัญ
อย่างมาก ในการวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง จึงมี
การส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและศึกษาภาษาต่าง
ประเทศ พร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ แต่กิจกรรมเหล่า
นี้อาจจะไม่ส่งผลเต็มที่ ถ้าไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็กๆ ครับ

นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

จ า ก ใ จ ผู้ บ ริ ห า ร

นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ
นายปารเมธ รัตนะสาขา 
รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
นายภาวพันธ์ คงจำาเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ วิเศษสินธุ์
รองผู้อำานวยการฝ่ายประจำา
นางธาริณี ยิ่งถาวร
รองผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง

นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย์
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรียุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

บรรณาธิการบริหาร และกราฟฟิกดีไชน์
นายศุภโยค คงจำาเนียร
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและ
ช่างภาพ 
นายเขมินท์ คงจำาเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา
รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ
นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์

กองบรรณาธิการ
นางสาวมีนา สุริสาร
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
นายชาคริต เตชะนันท์
นางสาวโชติมา เปรมสุข

ภาษาต่างประเทศ
ผศ. นุชมณฑ์ เจมส์

ช่างภาพ
นางสาวบุษกร สุทธิจารีย์
นายพลวัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์
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น้อมใจสามิภักดิ์
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณชาติ เลื่อมใสใน
ศาสนาเสมอมา และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรางกูร จึงได้นำานักเรียนเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมแสดงในวัน “อุ่นไอรักคลายความ
หนาว” วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมงานเป็นอย่างดี แต่ที่สำาคัญคือ 
โรงเรียนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจมายังโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เมื่อวันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Heartfelt Honors to the King
Khemasiri Memorial School encourages students and teachers to be loyal to the King, grate-
ful to the country, and have faith in religion. The school, with the cooperation of the Royal 
Agency 904, hosted a show in the winter festival of ‘Un Ai Rak Khlai Khwam Nao,’ on February 
11, 2018. Not only did we earn a lot of interests from the public, but we also realized the grace 
of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s sending a thank-you letter to the school on May 9, 
2018. Long Live the King!
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อาสาสมัคร
ทำ�ประโยชน์

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และ
ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

และแนวพระราชดำาริต่างๆ ในการบำาบัดทุกข์ 
บำารุงสุขของประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย-
วรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำานึงถึงความอยู่มีสุขของ
ประชาชนเป็นสำาคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธาน
แน่วแน่ที่จะทำาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น พระองค์โปรดเกล้าฯให้หน่วย
ราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสา 
“เราทำาความดีด้วยหัวใจ”

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองฯ ร่วมกัน
ทำาประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในโครงการจิตอาสา 
“เราทำาความดีด้วยหัวใจ” จากปากซอยวัดภคินีนาถ
วรวิหารถึงหน้าธนาคารกสิกรไทย เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 20 
สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ตามลำาดับ
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                 Volunteering

His Majesty King Maha Vajiralongkorn 
wishes to preserve and renew the 

royal projects in order to help the people 
and develop the country. With a firm 
intention to make the nation strong and 
make the people happy, the King, along 
with the cooperation with the Royal 
Agency 904, proposed a volunteer proj-
ect, “We Do Good with Our Hearts.”

On the birthday of His Majesty King 
Maha Vajiralongkorn and Her Majesty 
Queen Sirikit, teachers, students and 
parents attended the volunteer project 
“We Do Good with Our Heart” in order 
to clean up the community environ-
ment from the areas of Wat Phakhininat 
Worawihan to Kasikorn Bank, on July 23, 
2018 and August 20, 2018, at 8.30-
12.00, respectively.
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บ ท สั ม ภ า ษ ณ์

การศึกษา:
การศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

หลักในการทำางาน:
ยึดหลักในการทำางานด้วยความตั้งใจ ทำาให้ดีที่สุด เต็มกำาลังความสามารถ

มีเมตตาธรรมต่อผู้ร่วมงาน เป็นที่ปรึกษาที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ทั้ง
เรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน

ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้แสดงความสามารถตามโอกาส

มีมุมมองที่ทันสมัย และกว้างไกลแต่ไม่ละเลยวัฒนธรรมที่ดีงามของโรงเรียน

ประวัติการทำางาน:
เริ่มมาปฏิบัติงานในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2524-2542 
ทำาหน้าที่ผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 2543 ทำาหน้าที่
เป็นหัวหน้างานวิชาการ ประถมศึกษา 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ และปี 2550 ทำาหน้าที่รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็น ผู้อำานวยการ

กิจกรรมที่ทำาเพื่อสังคม / ประเทศชาติ :
ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ของสำานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในขณะนั้น 
ผลิตเครื่องมือการนิเทศโดยการสังเกตการสอน

เป็นวิทยากรแกนนำาการอบรมขยายผล เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา

ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเพื่อส่ง
เสริมให้ครูจัดกิจกรรมการสอน ตามโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจเพื่อช่วยให้นักเรียน
ได้รู้จักวางตน กล้าที่จะปรึกษาปัญหาแทนการแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งอาจไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องซึ่งช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้ถูกต้อง

ร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนน้อง 
(โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 จ. สระแก้ว)

ความสำาเร็จในชีวิตการทำางาน:
ได้ใช้วิชาความรู้จากการเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท และการศึกษาดูงานในต่าง
ประเทศมาทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอน และบริหารงานประสบความสำาเร็จจนถึงปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ / ความภาคภูมิใจที่ได้รับ :
รางวัลครูดีเด่นของสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

รางวัลคุรุสดุดี

รางวัลครูแสนดี

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ ชั้นที่ 5

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4

ได้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

The Official Welcome of  
Our New Director
Ms. Kaemaphan Chirdkaittikul
Educational Background:
Master of Education in Educational Administration, 
Ramkhamhaeng University

Bachelor of Education in Teaching English, Ramkham-
haeng University

Personal Mottos:
Work hard and do the best with all efforts. 

Be kind to all colleagues and be the best counselor 
who can give personal and official advice to others.

Encourage the right persons to be able to show their 
abilities. 

Have a modern vision but never ignore the school’s 
culture. 

Work Experience:
Started working at Khemasiri Memorial School in July, 
1999

Served as the assistant librarian and a class teacher 
in 1999

Served as the head of academic affairs for primary 
section in 2000

Appointed as the assistant headmaster for academic 
affairs in 2005

Appointed as the vice director for academic affairs in 
2007

Now serves as the director of Khemasiri Memorial 
School

Social Activities:
Cooperated with the Supervisory Unit of OPEC to 
produce observational materials

Served as a speaker in seminars on educational mea-
surement and evaluation

Cooperated with Path2Health Foundation to organize 
sex education in schools. This belonged to the proj-
ect, ‘Kao Yarng Yang Khao Jai’ encouraging students 
to seek advice instead of solving their problems by 
themselves.

Cooperated with KMS’s library to organize activi-
ties for Pierra Maternity & Child Welfare Foundation 
Police Patrol School 1, Sa Kaeo Province

Work Accomplishment:
Utilized knowledge from both bachelor’s and master’s 
degrees, as well as field trips in foreign countries, to 
successfully work in teaching and administering

Honors:
Best Teacher Award from the Private School Teachers 
Association of Thailand

‘Kuru Sadudi’ Award

‘Kru Sandi’ Award

Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the 
White Elephant

Companion (Fourth Class) of the Most Admirable 
Order of the Direkgunabhorn

Appointment as the Director of Khemasiri Memorial 
School

นามอุโฆษ

เขมะพันธ์

kms time-23.indd   8 17/10/2561 BE   22:17



9KMS time

นามอุโฆษ

เขมะพันธ์
ขอแนะนำาผู้อำานวยการคนใหม่

ให้ชาวเขมะสิริฯ รู้จักอย่างเป็นทางการ
นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล
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กิจกรรมเด่น
กิจกรรมต่างๆ ที่คัดสรรมาให้นักเรียนปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมความเป็นไทยให้แก่นักเรียนตาม
ปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

รู้ ร อ บ โ ร ง เ รี ย น

                 

School Activities
Most activities that are selected for students mainly focus on moral, ethics, 
values, traditions, and culture of Thailand. This is to cultivate Thainess to 

the students as part of the philosophy and identity of the school.

28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่
สนามบาสเกตบอล 26 กรกฎาคม 2561
On July 28, the birthday of His Majesty King Maha Vajiralong-
korn, Khemasiri Memorial School held a ceremony of blessing, 
at the basketball court, on July 26, 2018.
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                 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียน 
เขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
ที่สนามบาสเกตบอล และกิจกรรมเทิดพระคุณ
แม่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยาย
ธรรมจากพระอาจารย์วชิระ สุปภาโส ซึ่งทำาให้
นักเรียนได้รับข้อคิดดีๆและระลึกถึงพระคุณแม่ 
10 สิงหาคม 2561
On August 12, the birthday of Her Majesty 
Queen Sirikit, Khemasiri Memorial School held 
a ceremony of blessing, at the basketball court, 
and an activity for students to express gratitude 
to their mothers, on August 10, 2018. In ad-
dition, the sermon was given by Monk Vachira 
Supaphaso. This gave the students good ideas 
and reminded them of the maternal grace.

                 “วันมหิดล” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่โรง
พยาบาลศิริราช และผู้แทนโรงเรียนนำาเงินไปบริจาคเนื่องในวันมหิดลที่ โรงพยาบาล
ศิริราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
On “Mahidol Day,” Mathayom 6 students attended the wreath presentation ceremony at 
Mahidol Adulyadej the Prince Father Monument, at Siriraj Hospital, and the representa-
tives of the school donated money for Siriraj Hospital, Boromarajonani College of Nursing, 
Faculty of Nursing, and King Chulalongkorn Memorial Hospital.
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โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ทำ�บุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วน
กุศลแด่ ม.ร.ว. ทอร์ศรี เกษมศรี คงจำ�เนียร อดีตผู้รับ 

ใบอนุญ�ต และผู้
บริห�รได้มอบร�งวัล 
“ทอร์ศรี” ให้แก่คุณครูที่
ได้รับคัดเลือกจ�กก�ร
ส่งผลง�นก�รพัฒน�
ง�นให้โรงเรียนมีคว�ม
เจริญก้�วหน้�ยิ่งขึ้น ที่
หอประชุมศุขศรีสมร 21 
พฤษภ�คม 2561

Khemasiri Memorial School held a religious ceremony on 
Torsri Day to commemorate the death of M.R. Torsri Kong-
chumnian, the former licensee, and the director awarded 
the “Tor Si” Awards to the teachers who were selected by 
their work performance that helped to develop the school 
at the Sooksrisamorn Auditorium, on May 21, 2018.

“วันทำ�บุญพูนศรีเกษม” 25 กันย�ยนของทุกปีเป็นวันคล้�ยวันสิ้นชีพิตักษัย ม.จ.พูนศรีเกษม 
เกษมศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระเพื่อถว�ยเป็นพระกุศลแด่
พระองค์ท่�น ที่หอประชุมศุขศรีสมร
“Prince Phoonsrikasem Day” is held every year, on September 25, to commemorate the death 
of H.S.H. Prince Phoonsrikasem Kasemsri. This year, Khemasiri Memorial School held a religious 
ceremony at the Sooksrisamorn Auditorium.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีไหว้ครู 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 วันพฤหัสบดีที่ 
14 มิถุน�ยน 2561 ที่หอประชุม 
ศุขศรีสมร
Khemasiri Memorial School held the 2018 
Wai Kru Ceremony on Thursday, June 14, 
2018, at the Sooksrisamorn Auditorium.
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                 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้
จัดค่ายคุณธรรม และค่ายพุทธ
บุตร-พุทธธรรม ให้แก่นักเรียน
ทุกระดับชั้น (ชั้น ป.1-ม.6) เพื่อ
กล่อมเกลาจิตใจให้นักเรียนเป็น
คนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม
Khemasiri Memorial School held a 
moral camp and a Buddhist camp 
for students of all levels (Prathom 
1 – Mathayom 6) in order to teach 
them to be upright people with 
great morals.

คณะผู้บริหารได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่นักเรียนประจำา 
เนื่องในวันระลึกถึง “คุณพ่อสมบัติ คงจำาเนียร” อดีตผู้
อำานวยการ ที่อาคารอเนกประสงค์ และที่ลานกิจกรรม
อาคาร 80 ปี มีงานโชว์สัตว์แปลกให้นักเรียนดูด้วย  
20 มิถุนายน 2561
The Executive Board offered a meal for boarding 
students on the “Sombat Kongchamnian” Memorial Day 
to commemorate the death of Sombat Kongchamnian, 
the former director, at the multipurpose building and at 
the 80-Year-Old Activity Hall, on June 20, 2018. Exotic 
animals were also exhibited in this event.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นำาโครงการครอบครัว 
พอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อปลูกจิตสำานึก 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยนำาร่องโครงการฯที่นักเรียน
ชั้น ม.4 น.ส.วรัญษิตา สุขเจริญ เป็นประธานรุ่น และ
น.ส.ปริยากร พุฒิเกิดพันธุ์ ประธานกลุ่มศาสนา จัดโดย
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
Khemasiri Memorial School initiated the project, ‘Suffi-
ciency Economy Family,’ for other educational institutes 
and communities in order to cultivate anti-corruption 
conscience, led by Mathayom 4 students, with Miss 
Waransita Sukcharoen as the class president and Miss 
Pariyakorn Phutthikerdpan as the president of the 
religious assembly. This project was organized by the 
Foundation of Sufficiency Economy Family.
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เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา โรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรมตามโอกาสสำาคัญ ดังนี้

นักเรียนชั้น ม.1 แสดงตนเป็นพุทธมามิกา เป็นการประกาศ
ตนว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน ที่หอประชุม 
ศุขศรีสมร 26 มิถุนายน 2561

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา นักเรียนระดับประถมศึกษาถวายผ้า
อาบนำ้าฝนที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ไป
เวียนเทียนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร 24 กรกฎาคม 2561

เนื่องในวันเข้าพรรษา กิจกรรมทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร
แห้งที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ถวายที่วัดภคินีนาถวรวิหาร 25 กรกฎาคม 2561
To encourage students to have strong faith in Buddhism, Khe-
masiri Memorial School held the following activities:

Mathayom 1 students proclaimed themselves as a Buddhist at 
the Sooksrisamorn Auditorium, on June 26, 2018.

On Asalha Puja Day, primary students offered rain cloth for 
monks at the Sooksrisamorn Auditorium, and Prathom 1-2 
students went to Wat Phakhininat Worawihan for the evening 
candle ceremony, on July 24, 2018.

On the Buddhist Lent Day, Khemasiri Memorial School held the 
ceremony of giving alms to monks and had a candle parade to 
Wat Phakhininat Worawihan, on July 24, 2018.
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กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนเฉพาะด้านตามศักยภาพ และ
ความถนัด เพื่อให้นักเรียนแสดงออก
อย่างมั่นใจ เป็นการฝึกฝนตนเองให้
เกิดความชำานาญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อตนในอนาคต

Student Activities
The activities that stimulate the 
ability of each student and en-
courage them to perform confi-
dently will train them to become 
excellent and promote their 
great future. 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคัดลายมือภาษา
จีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดโดยโรงเรียนภาษาและ
ภูมิปัญญาตะวันออก 10 สิงหาคม 2561
ด.ญ.ปวริศา สาลีวรรณ์ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ชวรีย์ โฆษิตวุฒิพันธุ์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับที่ 1
ด.ญ.วิรินทร์ญา อารยะพงษธร ชั้น ม.3 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ
ด.ญ.เชษฐ์สุดา โพธิบุญ ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับที่ 1
ด.ญ.อรินยกร วิชชุปัญญ์กุล ชั้น ม.2 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
The students who won the Chinese Calligraphy Contest 
on Mother’s Day, organized by Oriental Knowledge and 
Language School, on August 10, 2018, are as follows:
Miss Pavarisa SaleewanPrathom 5 The Winner Prize
Miss Chawari Kositwuthipan Prathom 6 The First Runner 
Up
Miss Wirinya Arayapongsathorn Mathayom 3 The Winner 
Prize
Miss Chetsuda Pothibun  Mathayom 3 The First Runner 
Up
Miss Arinyakorb Witchupankul Mathayom 2  The Second 
Runner Up

ด.ญ.ศรุดา โล่วิศาลมงคล ชั้น ป.4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 9 ปี และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
จินตคณิตวัดระดับเกรด 4 อายุ 7 ปีขึ้นไป รับถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ
(ประเทศไทย) ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ 6 เมษายน 2561
Miss Saruda Lowisanmongkol, Prathom 4, won a gold medal from the 
Nine-Year-Old Student Mathematics Competitions and was the winner 
from the Grade 4 Mathematics Competition for the Seven Years Old 
and Above, receiving a trophy from the minister of the Ministry of 
Education. The competition was held by the International Abacus and 
Mathematics Association (Thailand), at Dream World, on April 6, 2018.

เรียนเล่นสามารถ
รู้ ร อ บ โ ร ง เ รี ย น
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น.ส.บัณฑิตา อุปการมีกุลชาติ และ น.ส.จินวณา  
แนมใจ ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม 27 สิงหาคม 2561
Miss Bunthita Uppakarnmeekulchart and Miss Jinwana 
Naemchai, Mathayom 6, won the First Runner Up Prize 
from the French Language and Culture Contest in the 
High School Level, organized by the Faculty of Arts, Sil-
pakorn University, Sanam Chan Palace Campus, Nakhon 
Pathom, on August 27, 2018.

นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย การอโศก
สังคีต ครั้งที่ 11 ประเภทวงอังกะลุง จัดโดย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 25 สิงหาคม 2561
ด.ญ.วริศรา กฤษดาธานนท์ ชั้น ป.6
ด.ญ.รัญชิดา ทำาชอบ ชั้น ป.6

ด.ญ.ฟ้าศิการณ์ คงศักดินาสาร ชั้น ป.6
ด.ญ.มนรดา ดิษฐรักษ์ ชั้น ป.6
ด.ญ.กัญญาภัค แพรแฮ ชั้น ป.6
ด.ญ.เมษิณี อภรักษ์สิทธิชน ชั้น ป.6
ด.ญ.เบญญาภา งามวงค์ ชั้น ม.1
ด.ญ.อภิชญา โพธิ์ไพจิตร ชั้น ม.2

น.ส.สวิชญา สมนิมิตร น.ส.อุสณีย์ มโนจรัสกุล น.ส.มนลดา สังข์ฉิม และ
น.ส.บัณฑิตา อุปการมีกุลชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น การแข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับมัธยมปลายทั่ว
ไทย J-Challenge ครั้งที่ 12 ในมหกรรม NIPPON HAKU BANGKOK  
31 สิงหาคม 2561
Miss Sawichaya Somnimit, Miss Ussanee Manocharaskul, Miss Monlada 
Sangchim, and Miss Bunthita Uppakarnmeekulchart won the First Runner Up 
Prize, receiving a scholarship of 5,000 baht and a free Japanese course in a Japa-
nese quiz contest in the high school level of the 12th J-CHALLENGE in NIPPON 
HAKU BANGKOK, on August 31, 2018.

ด.ญ.จุฑากาญจน์ ลอยธง ชั้น ม.2
ด.ญ.พัทธ์ธีรา ชัยสุภา ชั้น ม.2
ด.ญ.จิรัชญา พรรณประภาศรี ชั้น ม.2
ด.ญ.ภิญญาดา เพียรทอง ชั้น ม.2
ด.ญ.พิมพ์พิกา อภิรักษ์สิทธิชน ชั้น ม.3
ด.ญ.กัญญาภัค นาคะเลิศกวี ชั้น ม.3
ด.ญ.แอนน์ชิสา วัฒนอุดมศิลป์ ชั้น ม.3
The students who won the 2nd Runner Up 
Prize in the 11th Thai Music Competition 
(Angklung Band), organized by St. Gabriel 
College, on March 25, 2018 are as follows:
Miss Warissara Krisadathanon Prathom 6
Miss Runchida Thamchob Prathom 6
Miss Fasikarn Kongsakdinasan Prathom 6
Miss Monrada Dittharak Prathom 6
Miss Kanyapak Praehae Prathom 6
Miss Mesinee Apiraksitthichon Prathom 6
Miss Benyapa Ngamwong Mathayom 1
Miss Apichaya Phophaichit Mathayom 2
Miss Juthaporn Loithong Mathayom 2
Miss Pattheera Chaisupa Mathayom 2
Miss Jirachaya Panprapasri Mathayom 2
Miss Pinyada Pianthong Mathayom 2
Miss Pimpika Apiraksitthichon Mathayom 3
Miss Kanyapak Nakalertkawee Mathayom 3
Miss Annchisa Wattanaudomsin Mathayom 3
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ด.ญ.อัญชิสา ศรีวิไชย ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุน
การศึกษา 1,000 บาท การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาล
ที่ 9 จัดโดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 24 สิงหาคม 2561
Miss Anchisa Srivichai, Mathayom 3, won the Second Runner Up Prize, 
receiving a scholarship of 1,000 baht performing in the Songs of King 
Rama IX Singing Contest, organized by St. Gabriel College, on March 25, 
2018.

ด.ญ.นวพร วิภาพเสถียรกุล ชั้น ป. 6 ได้
เป็นตัวแทนนักร้องเยาวชนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-จีน ที่มหานครเซี่ยงไฮ ้
ประเทศจีน ในงาน “Asia Pacific Arts Fes-
tival 2018” 27 - 30 กรกฎาคม 2561
Miss Nawaporn Vipapsathienkul, Prathom 6, 
served as a representative young singer in 
the Thai-Chinese Cultural Exchange Program 
in Shanghai, China, at the “Asia Pacific Arts 
Festival 2018,” during July 27-30, 2018.

ด.ญ.กัณฑ์วรงค์ อู่รังสิมาวงศ์ ชั้น ป.1 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี หญิง 
ประเภทพุมเซ่เดี่ยว ระดับสายขาว การ
แข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 
7 ชิงถ้วยเกียรติยศกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 7 กรกฎาคม 
2561
Miss Kanwarong Urangsimawong, Prathom 1, 
won the winner prize in the Up-to-Six-Years-
Old Single Poomse Female in the White Belt 
Level of the 7th Central Region Taekwondo 
Championship, receiving a trophy from the 
Ministry of Tourism and Sports, in Samut 
Sakhon, on July 7, 2018.

สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ส่งน้องๆจาก
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ด.ญ.กานต์ธิดา 
แสงกิตติกร และ ด.ญ.ศวิตา น้อยเปรม เข้า
ร่วมโครงการเชื่อมสัมพันธ์ Hand-to-Hand 
เส้นทางสายไหม ณ ประเทศจีน เพื่อทำา
กิจกรรมร่วมกับน้องๆอีก 6 ประเทศ จัด
โดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
13-25 พฤษภาคม 2561

Khemasiri Alumni Association sent Miss 
Kanthida Saengkittikorn and Miss Sawita 
Noiprem to participate in the Hand-in-Hand 
Forum of the Youth at Home and Abroad in 
China, performing activities with students 
from six other countries. The project was 
organized by the Thai-Chinese Culture and 
Economy Association, during May 13-25, 
2018.
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นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุนเรียน คะแนน
ยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รางวัล
โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนดีมีคุณธรรม 
ครั้งที่ 5 และนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ คณะ
ที่มีระดับคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำาหนด ปีการศึกษา 2559 ได้รับแผ่นทอง
ผดุงเกียรติ ในพิธีไหว้ครูประจำาปีการศึกษา 
2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
The students who won scholarships by earn-
ing top scores in various subjects, who were 
awarded the 5th Students with Good Deeds 
Award, and who passed the 2016 admis-
sion examination with the criteria set by the 
school were awarded gold trophies in the Wai 
Kru Ceremony of the academic year 2018, on 
June 14, 2018.
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ร อ บ รู้ ทั น โ ล ก

ก้าวทันไร้พรมแดน
ปัจจุบันการติดต่อกับต่างประเทศง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก
เท่านั้น และนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้โรงเรียนจัดการส่งเสริมนักเรียน ครู 

ให้มีทักษะทางด้านภาษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำากัด 
และให้ก้าวทันทุกสถานการณ์ของโลก

Go Across Frontiers
Currently, it is easy to get in touch with international communi-

ties at your fingertips. This is an important factor that makes 
the school manage to promote language skills for students and 
teachers to be able to communicate effectively in order to keep 

pace with every situation in the world.

นายภาวพันธ์ คงจำาเนียร รองผู้จัดการ
ฝ่ายบริการ นำาครูและนักเรียนเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ระหว่าง
วันที่ 3-30 มีนาคม 2561 ที่ Westlake 
Girl High School ประเทศนิวซีแลนด์
Mr. Phawaphan Khongchamnian, 
Deputy Service Manager, led teachers 
and students to the English Language 
and Cultural Exchange Program during 
March 3-30, 2018 at Westlake Girl High 
School, New Zealand.
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ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ที่ประเทศ
อังกฤษ
Teachers and students participated in the Cultural Exchange and English 
Language Skills Program from March 17 to April 1, 2018 in the United 
Kingdom.

คณะผู้บริหารและครูเอกชนจากฟิลิปปินส์ 
มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2561
Executives and teachers from the Philippines 
came to observe the teaching of Khemasiri 
Memorial School on July 31, 2018.
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ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและภาษา ระหว่างวันที่ 17-28 
เมษายน 2561 ที่โรงเรียน Hyoko Ken 
Harima High School ประเทศญี่ปุ่น
Students and teachers attended the Lan-
guage and Cultural Exchange Program at 
Hyoko Ken Harima High School, Japan, dur-
ing April 17-28, 2018.

ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561 ที่ประเทศ
สิงคโปร์
Teachers and students participated in the Cultural Exchange and Eng-
lish Language Skills Program during April 24-28, 2018 in Singapore.
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ฉบับนี้ ขอแนะนำ�คนดีคนเก่งคนมี
คว�มส�ม�รถประจำ�ฉบับ เด็กหญิง

ป�ณิสร� ใจดี ชื่อเล่น น้องเพก� อ�ยุ 8 
ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3 ห้อง 2 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีพี่น้อง 2 คน 
เป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อสมช�ยและคุณ
แม่นริส� ใจดี เหตุที่สนใจเล่นกีฬ�เพร�ะ 
น้องเป็นเด็กอ้วนขี้โรค เป็นภูมิแพ้ ป่วยง่�ย 
คุณพ่อคุณแม่เลยให้ลองเล่นกีฬ�ยิมน�สติก
ตั้งแต่อ�ยุ 3 ปี 11 เดือน จ�กเด็กขี้โรคจึง
กล�ยเป็นเด็กที่แข็งแรงขึ้น น้องเริ่มเข้�
เรียนยิมน�สติกจ�กสโมสร PK ซึ่งสโมสร 
PK เป็นหนึ่งในสองทีมที่ได้รับคัดเลือกให้
ไปแข่งขันที่ประเทศจีน ทีมของน้องเพก�
ก็เป็น 1 ใน 2 ทีมนั้นที่ได้รับคัดเลือก น้อง

ส กู๊ ป พิ เ ศ ษ

Awards

In this issue, let me introduce a good 
student, Miss Panisara Jaidee or “Peka,” 

eight years of age. She is studying in 
Grade 3 Room 2, Khemasiri Memorial 
School. She is the second child of Mr. 
Somchai’s and Mrs. Narisa Jaidee’s. The 
reason she started playing sports was 
due to her obesity and sickness, so her 
parents took her to gymnastics class 
when she was three years and eleven 
months old. A sick child has become a 
stronger one. Peka attended PK Club, 
where she was in one of the two teams 
that were selected to compete in China. 
She has shown good performances, both 
domestically and internationally, so she 
was selected as a representative from 
Thailand to attend the Junior Gymnastics 
Competition in Luoyang City, Henan Prov-
ince, China. She won a gold medal with 
the score of 90.75. Such a great pride for 
the family!

Not only is she interested in gymnastics, 
but she also plays the piano, sings, and 
performs jazz dance. All children should 
find out what they are keen on and do 
their best. This will yield a lot of success.

Mr. Somchai Jaide

รางวัลตอบแทน 
ความสามารถ

เพก�มีผลง�นก�รแข่งขันที่ดีทั้งในประเทศ
และต่�งประเทศ จึงได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักกีฬ�จ�กประเทศไทย เข้�แข่งขัน
ยิมน�สติกเด็กเล็กที่เมืองลั่วหย�ง มณฑล
เหอหน�น ประเทศจีน ได้รับร�งวัลเหรียญ
ทอง ด้วยคะแนน 90.75 เป็นคว�มภ�ค-
ภูมิใจอย่�งยิ่งของครอบครัว

นอกจ�กน้องจะสนใจกีฬ�ยิมน�สติกแล้ว ยัง
สนใจเล่นเปียโน ร้องเพลง และเต้น JAZZ 
DANCE อีกด้วย อย�กให้เด็กๆ ทุกคน
หันม�ค้นห�ตัวเองว่�ชอบอะไร ถนัดอะไร 
และทำ�ในสิ่งที่ตัวเองถนัด สนใจ ก็จะทำ�ให้
ประสบคว�มสำ�เร็จได้เหมือนกัน

นายสมชาย ใจดี
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ปฏิทินการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2/2561
29 ตุลาคม 2561	 เปิดภาคเรียนที	่ 
 2/2561

14 พฤศจิกายน 2561	 พิธีรำาลึกถึงหม่อมเจ้า 
	 พูนศรีเกษม	เกษมศรี	 
	 และวันรื่นเริงประจำาปี

7 ธันวาคม 2561	 วันกีฬาสี

24-28 ธันวาคม 2561	 สอบกลางภาค	 
	 ภาคเรียนที่	2/2561	 
	 ระดับมัธยม

25-28 ธันวาคม 2561	 สอบกลางภาค	 
	 ภาคเรียนที่	2/2561	 
	 ระดับประถม

24-25 มกราคม 2562	 งานเขมะสิริฯ	 
	 นิทรรศ’61	ครั้งที่	30

7-13 กุมภาพันธ์ 2562	 ม.6	สอบปลาย 
	 ภาคเรียนที่	2/2561

8 กุมภาพันธ์ 2562	 พิธีลาครูของ 
	 นักเรียน	ม.6

12-14 กุมภาพันธ์ 2562	 ม.3	สอบปลาย 
	 ภาคเรียนที่	2/2561

21-27 กุมภาพันธ์ 2562	 สอบปลายภาค	 
	 ภาคเรียนที่	2/2561	 
	 ระดับมัธยม

25-28 กุมภาพันธ์ 2562	 สอบปลายภาค	 
	 ภาคเรียนที่	2/2561	 
	 ระดับประถม

22 มีนาคม 2562	 ประกาศผลสอบ 
	 ระดับประถม

25 มีนาคม 2562	 ประกาศผลสอบ 
	 ระดับมัธยม

1 เมษายน-15  
พฤษภาคม 2562	 ปิดภาคเรียนที่	2/2561

Academic Calendar  
of Semester 2/2018
29 October 2018 First Day of  
 School—2nd  
	 Semester,	2018

14 November 2018 Memorial  
 Ceremony for  
	 H.R.H	Prince	 
	 Phoonsrikasem	 
 Kasemsri and  
 Annual Gala Day

7 December 2018 Sports Day

24-28 December 2018	 2/2018	Midterm	 
 Exam – Secondary  
 Level

25-28 December 2018	 2/2018	Midterm	 
	 Exam	–	Primary	 
 Level

24-25 January 2019	 30th	Khemasiri	 
	 Nithas’61

7-13 February 2019	 2/2018	Final	Exam	 
 – Mathayom Six

8 February 2019 “La Kru” Farewell  
 to Teachers  
 Ceremony –  
 Mathayom Six

12-14 February 2019	 2/2018	Final	Exam	 
 – Mathayom Three

21-27 February 2019	 2/2018	Final	Exam	 
 – Secondary Level

25-28 February 2019	 2/2018	Final	Exam	 
	 –	Primary	Level

22 March 2019 Announcement of  
	 Grade	Results	–	 
	 Primary	Level

25 March 2019 Announcement of  
	 Grade	Results	–	 
 Secondary Level

1 April – 15 May 2019	 Recess
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www.youtube.com/KhemasiriMemorialSchool
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