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บ.ก. บอกกล่าว

ฉบับนี้ ขอพูดถึงเรื่องสำ�คัญสองเรื่อง เรื่อง
แรกที่เป็นประเด็นร้อนขณะนี้คือ ค่�ฝุ่น

ละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯเกินม�ตรฐ�น PM 
2.5 คือฝุ่นละอองขน�ดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
ซึ่งมีขน�ดประม�ณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่�
ศูนย์กล�งเส้นผมมนุษย์ ก�รเกิดฝุ่นละออง
ขน�ดเล็กมีปัจจัยหล�ยอย่�งดังที่ปร�กฏในข่�ว 
ระดับคว�มรุนแรงในแต่ละวันก็ไม่เท่�กัน ซึ่งมี
ผลต่อก�รเรียนก�รสอน โรงเรียนติดต�มข่�ววัน
ต่อวัน และประช�สัมพันธ์ให้นักเรียนทร�บ เพื่อ
ให้นักเรียนดูแลสุขภ�พตัวเองให้ถูกวิธี รู้จักใช้
หน้�ก�กอน�มัย เพื่อคว�มปลอดภัยของตนเอง 
นอกจ�กนี้ ผู้บริห�รได้ซื้อเครื่องวัดค่�ฝุ่นละออง
ในอ�ก�ศ และประช�สัมพันธ์ให้นักเรียนทร�บ
ค่�ของฝุ่นละอองภ�ยในโรงเรียนทุกวัน แต่วิธี
ที่ดีที่สุดเร�ควรจะแก้ไขที่ต้นเหตุด้วยก�รร่วม
มือกัน ควบคุมฝุ่นละอองร้�ย PM 2.5 ไม่ให้เกิน
ม�ตรฐ�น

ประก�รที่สอง  
เขมะสิริฯ เป็น
โรงเรียนหนึ่งที่
มีโอก�สเข้�ร่วม
กิจกรรมออกร้�น
ห�ร�ยได้บำ�รุง
สภ�ก�ช�ดไทย 
กิจกรรมที่จัดมี 
ป้�ยนิเทศแสดง

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งโรงเรียนเขมะสิริฯกับ
สภ�ก�ช�ดไทย เกมป�เป้� โยนห่วง จับฉล�ก
ชิงโชค มีครูและนักเรียนจิตอ�ส�ผลัดเปลี่ยนกัน
ม�ทำ�หน้�ที่ตลอดง�น

ง�นก�ช�ดเป็นง�นที่จัดขึ้นเพื่อห�ร�ยได้บำ�รุง
สภ�ก�ช�ดไทยจัดทั้งในกรุงเทพฯ และต่�ง
จังหวัด แต่เดิมจะจัดที่ล�นพระรูปทรงม้� สวน
อัมพร สน�มเสือป่� ง�นมีปล�ยเดือนมีน�คม 
ต้นเดือนเมษ�ยนของทุกปี เริ่มมีง�นครั้งแรก
ปี 2465 วัตถุประสงค์ของก�รจัดง�นสมัยนั้น 
เพื่อประช�สม�ชิกให้แก่สภ�ก�ช�ดไทย ก�ร
สมัครเป็นสม�ชิกจะต้องเสียค่�บำ�รุงคนละ 1 
บ�ทต่อปี เริ่มก่อตั้งสมัยรัชก�ลที่ 5 ขณะนั้น
ประเทศไทยเกิดกรณีพิพ�ทกับฝรั่งเศสเรื่อง 
ดินแดนฝั่งซ้�ยแม่นำ้�โขงมีก�รสู้รบกัน ยังผลให้
ผู้บ�ดเจ็บเสียชีวิต ซึ่งไม่มีหน่วยง�นใด 
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News from the Editor
In this issue, I would like to talk about two 
important matters. The first one is really hot 
now—PM 2.5 dust in Bangkok. PM 2.5 dust is 
a small dust-sized particle not more than 2.5 
microns, which is about 1/25 the size of the 
diameter of a human hair. There are many 
factors that form the dust as shown in the 
news. The level of severity in each day is not 
static. This affects teaching and learning. The 
school keeps track of day-to-day news and 
keeps students informed for them to take 
care of their health properly, like knowing 
how to use a mask for their own safety. In 
addition, the Board members have purchased 
a dust meter and announce the level of dust 
in the school every day. However, the best 
way to fix the problem is to collaborate to 
control the PM 2.5 dust so it does not exceed 
the standard.

Secondly, Khemasiri Memorial School has 
had an opportunity to open a shop to earn 
money for the maintenance of the Thai Red 
Cross Society. The events have included an 
information board showing the relationship 
between Khemasiri Memorial School and the 
Thai Red Cross, dart-throwing games, and 
lucky draws. There have been teachers and 
students volunteering to work all the time.

The Red Cross Fair is an event organized 
to raise money for the maintenance of the 
Thai Red Cross Society, organized both in 

ช่วยเหลือบรรเท�ทุกข์ทห�รที่บ�ดเจ็บ รัชก�ลที่ 
5 ทรงห่วงใย จึงก่อตั้งสภ�อุณ�โลมแดง ขึ้นเมื่อ 
26 เมษ�ยน 2436 ปัจจุบันคือ สภ�ก�ช�ดไทย

ปี 2561 สภ�ก�ช�ดไทย กำ�หนดจัดง�นขึ้น
โดยใช้ชื่อว่� “125 ปี สภ�ก�ช�ดไทยร้อย
ดวงใจส่งต่อก�รให้ที่งดง�ม” ระหว่�งวันที่ 23 
พฤศจิก�ยน – 1 ธันว�คม 2561 ณ สวนลุมพิน ี
เพื่อห�ร�ยได้โดยเสด็จพระร�ชกุศล บำ�รุง
สภ�ก�ช�ดไทย โดยมีหน่วยง�นภ�ครัฐ และ
เอกชน มูลนิธิ สถ�บันก�รศึกษ� บริษัทร้�นค้�
ต่�งๆ เข้�ร่วมม�กม�ย

เขมะสิริฯ น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 
สมเด็จพระมหิตตล�ธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมร�ชชนก ที่ทรงพระร�ชท�นพระร�ช-
ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้หม่อมเจ้�พูนศรีเกษม 
เกษมศรี และหม่อมเจ้�หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี 
ไปศึกษ�ดูง�นยังต่�งประเทศ และพร้อมเสมอ
ที่จะสนองพระมห�กรุณ�ธิคุณต�มกำ�ลังคว�ม
ส�ม�รถก็ยินดีที่จะกระทำ�อย่�งยิ่ง เพร�ะระลึก
เสมอว่� เกิดม�ต้องแทนคุณแผ่นดิน

นางฉันทนัทธ์ เงินจันทร์ 
บรรณาธิการ
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From the Executive
Greeting Students, Parents, and Caregiv-
ers,

I would like to congratulate students 
whom have successfully completed the 
requirements for Year13 (Grade 12) and 
University entrance examinations. Our 
students have been working hard toward 
their future and career, and I am very 
proud of their achievements. Graduating 
from school is marked to be an important 
milestone of their success and a prepara-
tion for University lifestyle. Life outside 
the school has many new things to 
discover and new challenges to tackle, so 
it’s essential for our students to under-
stand various social skills, how to be part 
of society with a positive attitude, and 
manage one’s emotions. All of these skills 
are called “Taksachivit”, in other word 
“Life skills”. These skills allow students 
to be able to create a protection again 
various unknown or negative aspects of 
society outside the school, such as op-
posite sex friends, social media: Face-
book, Instagram, YouTube, and Twitter. 
These aspects can have a negative impact 
on one’s mentality, lifestyle, as well as 
ability to interact with other, therefore 
“Life skills” which are taught in school by 
our lovely teachers will help our students 
better recognizing and managing their 
emotions. 

As a school, we realize the importance of 
this matter, and we ensure that every stu-
dent is equipped with these skills. Thus, 
we provide a “Taksachivit” room, also 
known as, counseling room to provide 
the helps for our student’s needs. Any 
student who wants to seek counseling or 
learn more about life skills, can make an 
appointment at any time.

Lastly, I would like to encourage students 
to incorporate these skills in to their daily 
life and share them with family, friends, 
also people around them, in an effort to 
build a strong healthy community and 
a protection for what will happen in the 
future. Best of luck to all students

Kindest regards

Parameth Ratnasakha
Strategic Planning Manager

สวัสดีครับ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุก
คน ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของเราสำาเร็จการศึกษาในปี
นี้นับเป็นความสำาเร็จ อีกหนึ่งขั้นของนักเรียน 
และพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อ
ไป ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่และเป็น
ความท้าทายสำาหรับนักเรียนในยุคปัจจุบัน ที่
จะได้เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม การวางตัว
ให้ถูกกาลเทศะ รู้จักการจัดการอารมณ์ของ
ตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ”ทักษะชีวิต” ที่ใช้เป็น
ภูมิคุ้มกันสำาหรับการเผชิญกับสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนต่างเพศ สื่อ  
online เช่น Facebook, YouTube และ  
Twitter ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อันจะเป็นสาเหตุ
ที่ทำาให้นักเรียนเครียด ไม่มีสมาธิในการเรียน 
การใช้ชีวิตประจำาวัน หรือกลัวการเข้าสังคม 
ดังนั้น การมีทักษะชีวิตที่มีคุณครูคอยเป็นโค้ช
นักเรียนมาตลอด หรือเรียกว่าเป็น life โค้ช ซึ่ง
เป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการปัญหา
ทางอารมณ์ และจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนให้ความสำาคัญกับการใช้ทักษะชีวิต
ของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีห้องสอน
ทักษะชีวิต โดยมีคุณครูแนะแนว และ 
นักจิตวิทยา คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำา
ปรึกษาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของนักเรียน
ตลอดเวลา

ผมจึงขอให้นักเรียนนำาทักษะชีวิตที่ได้เรียนรู้
จากโรงเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน และ
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับแก่ครอบครัว เพื่อน และ 
คนรอบข้างของนักเรียน เพื่อสร้างสังคมให ้
เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวไปตามสื่อต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต “ขอให้นักเรียนทุกคน 
โชคดีครับ”

นายปารเมธ รัตนะสาขา
รองผู้จัดการฝ่ายแผนงาน

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

Bangkok and in provinces. Originally, it was 
held at Amporn Garden and the Royal Plaza. 
The first annual Red Cross Fair was organized 
in 1922. The purpose of the event was to 
collect a membership fee of 1 baht per year. 
It started in the reign of King Rama 5. At 
that time, Thailand had a dispute with France 
on the left bank of the Mekong River; as a 
result, there were many injured and no agen-
cies to help relieve the suffering. King Rama 
5 therefore founded the Red Unity Council 
on April 26, 1893. At present, it is the Thai 
Red Cross Society.

In the year 2018, the Thai Red Cross orga-
nized the event with the name ‘125 years 
of the Thai Red Cross Society: The Beauty 
of Giving’ between 23rd November and 1st 
December 2018, at Lumphini Park to earn 
money by donating to the royal charity and 
the maintenance of the Thai Red Cross. There 
were many public and private agencies, edu-
cational institutes, and companies participat-
ing in this event.

Khemasiri Memorial School embraced the 
sense of grace of Somdet Phra Mahitalat-
hibet Adunyadetwikrom Phra Boromma-
ratchachanok, the Prince Father, who gave 
royal funds to H.S.H. Prince Poonsrikasem 
Kasemsri and H.S.H. Princess Suksrisamorn 
Kasemsri to study abroad.

Mrs. Chanthanat Ngernchan
Editor
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23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 ครบวาระ 125 ปี ของสภากาชาดไทย และโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ดำาเนินกิจการมาเป็นปีที่ 86 นับเป็นเกียรติแก่โรงเรียนอย่างยิ่งที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านหารายได้ให้กับสภากาชาดไทย ประจำาปี 2561 เป็นครั้งแรก ณ 
สวนลุมพินี พร้อมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

โอกาสนี้ นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำาคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ดังกล่าว จำานวน 614,517.25 บาท (หกแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เพื่อบำารุงสภากาชาดไทย และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ 
ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อบำารุงสภากาชาดไทย
ด้วยเช่นเดียวกัน ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 5 กุมภาพันธ์ 2562

Khemasiri Together  
Assisted the Red Cross

From 23rd November to 1st December 2018, this period marked the 125th 
anniversary of the Thai Red Cross Society and the 86th anniversary o f Khe-
masiri Memorial School. It was a great honor for the school, along with other 
public and private agencies, to participate in the fair for the first time to earn 
money for the Thai Red Cross Society in 2018 at Lumphini Park.
After this event, Mrs. Prem-anong Rattanasakha, the Director of Khemasiri Memorial School, together with 
the Board members, teachers, students, parents, and the Student Association of Khemasiri Memorial School, 
received an audience to give the earnings received from the Red Cross Fair in the amount of 614,517.25 
baht (six hundred fourteen thousand five hundred and seventeen baht and twenty-five satang) for the main-
tenance of the Thai Red Cross Society. Likewise, the Student Association of Khemasiri Memorial School gave 
money in the amount of 200,000 baht (two hundred thousand baht) for the maintenance of the Thai Red 
Cross at Chitralada Villa, Chitralada Palace, Dusit Palace, on 5th February 2019. 

เขมะสิริฯรวมดวงใจ
ช่วยกาชาดไทยให้มั่นคง

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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มีความคิดเห็นต่อโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างไร

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาประเพณีและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากของเรา เพื่อการ
ปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันให้เกิดความ
สุข ไม่มีอคติ เพราะบางวัฒนธรรมอาจจะ
แตกต่างจากของเรามากซึ่งบางคนอาจจะ
ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย 

เพราะเหตุผลใดจึงรับเป็นครอบครัว
อุปถัมภ์ และมีความรู้สึกอย่างไรกับการ
เป็นครอบครัวอุปถัมภ์

เหตุที่ต้องรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เพราะ
ต้องการเปิดมุมมองให้เด็กๆ ในครอบครัว 
ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนใน
ครอบครัวเดียวกัน ให้รู้จักการปฏิบัติตัว
ต่อกัน เป็นการสร้างมิตรภาพและความ
สัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ความรู้สึกในการ
เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ คือรู้สึกภูมิใจที่เรา
ได้ถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม และภาษา
ของเราให้ต่างชาติได้เรียนรู้ และทำาให้เรา
เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมของชาติเขาที่ 
แตกต่างและ/หรือที่เหมือนกับของเรา 

มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเป็น
ครอบครัวอุปถัมภ์อย่างไรบ้าง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเท่าที่เห็น
ครอบครัวอุปถัมภ์ไม่ค่อยให้ความสำาคัญ
กับเด็กๆ ที่มาอยู่ด้วย ปล่อยให้เด็กไป
เที่ยวกันเอง ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆกับเด็ก เด็กที่อยู่ด้วยจะได้
รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ให้ความสนใจดูแล ไม่ใช่
มีแค่นักเรียนที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้
ประสานงานฝ่ายเดียว (ยกตัวอย่างโครงการ

เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ที่ญี่ปุ่นจัด ไม่
อนุญาตให้เยาวชนออกนอกบ้านไปกันเอง) 
ครอบครัวอุปถัมภ์ต้องช่วยกันรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของนักเรียนตลอดระยะเวลา
ที่มาอยู่ด้วย เพราะการที่นักเรียนไปเที่ยว
กันเป็นกลุ่มกันเอง (ไม่ใช่ไปกับโรงเรียน) 
อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร กิจกรรมที่นักเรียน
ทำากันเองเป็นกิจกรรมที่ทำาตามๆกันซึ่ง
อาจไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรและแทนที่จะ
เป็นกิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์ทำากันตาม
ปกติ การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ควรให้

ดำารงตน
ประดุจญาติสนิท

บ ท สั ม ภ า ษ ณ์

Remaining Close
โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศหลายประเทศ จึง
จำาเป็นต้องหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อ
จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของคนไทย ดังนั้น ความคิดเห็นของ
ครอบครัวอุปถัมภ์จึงสำาคัญต่อครอบครัวอื่นๆที่จะรับอุปถัมภ์นักเรียนแลก
เปลี่ยนในปีต่อไป ลองพิจารณาข้อเสนอแนะของครอบครัว “วุทธานนท์” กันค่ะ

Since Khemasiri Memorial School has held many cultural exchange 
programs, we need to find host families for exchange students to 
stay with and who will learn Thai culture. Therefore, suggestions 
from previous host families are considered important as other fami-
lies can adopt such suggestions from the ‘Wuthanon’ family.
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What are your opinions on the language 
and culture exchange program?

This program is a project that has the advan-
tages of exchanging knowledge of languag-
es, traditions, and cultures that are different 
from ours. This is to adjust ourselves and 
learn to live together to create happiness 
without prejudice. It is because some cultures 
may be very different from ours, which some 
people may not know or get familiar with.

For what reasons did you accept as a host 
family, and how do you feel about being a 
host family?

The reason for accepting to be a host family 
is because I want to let the children in the 
family have a perspective to live together 
with people who are not in the same family. 
They will learn how to react with each other. 
It can build a long-term friendship and good 
relationships. How I feel about being a host 
family is that I am proud to express our tradi-
tions, cultures, and language to foreigners, 
and this also allows us to learn a language 
and culture that is different and/or similar 
to ours.

What are any comments and suggestions 
from being a host family?

As I have seen, the host family does not give 
enough care to the child who lives with us. 
They let the child go around on their own. 
Parents should participate in various activi-
ties with the child so he/she will feel that the 
adults give him/her good care. Not only the 
student who lives with the homeowner who 
is a coordinator (for example, the Ship for 
Southeast Asian Youth Program, held by Ja-
pan, does not allow the children to go out on 
their own) but also the one who lives with the 
host family must be given responsibility for 
the safety of students throughout their stay 
because of the fact that students travel to-
gether in their own group (not travel with the 
school) may not be very good. The activities 
that they do may not be as useful as they 
should be. Instead, those should be the ac-
tivities that are usually practiced by the host 
family. In the selection of a host family, there 

should be the house map, the problems that 
they have encountered, such as pets, if the 
children are allergic to cat hair, and foods, if 
some families are vegetarians. Some children 
have to change the host family later. Besides, 
the host family must participate in all activi-
ties with the children, even if they are unable 
to communicate well. Some cases are very 
sensitive; such as, the exchange student has 
a very strong body odor. We need to find 
out how to tell the child to understand and 
not feel that we are interfering with his/her 
personal matters. The reason must be given. 
When we take them to buy a deodorant, they 
don’t even know how to use it. We have to 
teach them how to use it and remind them to 
use it regularly. Importantly, we should make 
a commitment with the students that they 
should follow the instructions of the host 
family because we are different. The house 
rules must be followed, and the exchange 
students should participate in the daily ac-
tivities of the house as well, such as helping 
to wash the dishes after eating and keeping 
their bedroom clean. We should not allow the 
students to isolate themselves unless they 
are tired or sick, so they will have a chance to 
do activities with the family. If the students 
do not talk much or are shy, or even have 
communication problems, every member in 
the family should be able to help start activi-
ties to bond with the students. So, they will 
not feel like a third wheel. 

What should a host family be like?

The family should be ready to take care of 
the children and able to participate in all 
activities with them. Never let the children 
go around on their own. Since there may be 
only a day per week that we can spend the 
whole day together, we may make a trip for 
the whole family on that day. Treat the stu-
dents as if they were another child of ours.

Mr. Phongthana Wutthanon

Ms. Siriphorn Chotiwan

Miss Sisinan Wutthanon

Mr. Lucas Owada (Japanese student) 

ผู้รับผิดชอบช่วยดูด้วย ใบสมัครครอบครัว
อุปถัมภ์ควรระบุแผนที่บ้าน ปัญหาที่เคยพบ 
เช่น สัตว์เลี้ยง อาหารที่ทาน บางบ้านอาจ
จะเป็นมังสวิรัติ อย่างที่เจอคือที่บ้านมีแมว 
มีนักเรียนบางคนแพ้ขนแมว แต่โชคดีที่
นักเรียนที่รับไม่แพ้ขนแมว ถ้าแพ้ ต้องมีการ
เปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่ถูกใจกับเด็กที่ได้เลือก
ไปแล้ว เป็นต้น ครอบครัวควรพยายามมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกับเด็กแลกเปลี่ยน แม้
จะสื่อสารไม่ได้ก็ตาม เรื่องบางเรื่องก็อ่อน
ไหวมากๆ กรณีที่เจอคือ เด็กแลกเปลี่ยน
มีกลิ่นตัวแรงมาก จะบอกอย่างไร ให้เด็ก
เข้าใจและไม่รู้สึกว่าเราไปก้าวก่ายเรื่องของ
เขา เพราะเขาก็ไม่ใช่ลูกเรา ตั้งสติอยู่พัก
นึง แล้วก็คุยไป บอกสาเหตุที่เกิด พาไปเดิน
เลือกซื้อ spray มีถามด้วยนะว่า ใช้ยังไง??? 
ทุกวันตอนเช้าต้องคอยเตือน ตอนเย็นกลับ
มา กลิ่นเบาลงหรือน้อยกว่าวันแรก ก็ต้อง
บอกว่าดีแล้ว ประการสำาคัญควรมีการชี้แจง
กับนักเรียนที่มาว่า ควรรับฟังคำาสั่งสอน
และข้อปฏิบัติของครอบครัวอุปถัมภ์ด้วย 
เพราะเรื่องบางเรื่องเรากับเขาไม่เหมือนกัน 
กฎของบ้านก็ต้องเป็นกฏที่จะต้องทำาตาม 
ควรให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประจำาวันของบ้านด้วย ให้ถือเป็น
เรื่องปรกติ เช่น ช่วยเก็บถ้วยชามหรือล้าง
หลังทานเสร็จ (ถ้าทำากันเอง) รักษาความ
สะอาดของห้องนอน ไม่ควรให้นักเรียนแลก
เปลี่ยนปลีกตัวไปอยู่ลำาพังเร็วเกินไป ยกเว้น
ว่าเหนื่อยหรือไม่สบาย เด็กจะได้มีกิจกรรม
กับครอบครัวที่มาอยู่ด้วย หากนักเรียนไม่
ค่อยคุย/อาย หรือมีปัญหาด้านการสื่อสาร 
ทุกๆคนในบ้านควรมีส่วนช่วยในการเริ่มทำา
กิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน 
เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่รู้สึกเป็นส่วนเกิน 

ครอบครัวที่จะรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
ควรเป็นเช่นไร

ครอบครัวควรมีความพร้อมที่จะดูแลเด็กๆ 
และร่วมทำากิจกรรมกับเด็กๆ ได้ ไม่ปล่อย
ให้เด็กๆ ไปกันเอง เพราะจริงๆ เด็กอยู่กับ
เราเต็ม วันแค่เพียงวันเดียว อาจจะพากันไป
เที่ยวทั้งครอบครัวก็ได้ ปฏิบัติกับนักเรียน
แลกเปลี่ยนเหมือนกับเป็นลูกเราอีกคนค่ะ

นายพงษ์ธนา วุทธานนท์

นางสิริพร โชติวรรณ 

น.ส. สิรินันท์ วุทธานนท์ (โนว์)

Mr. Lucas Owada (นักเรียนญี่ปุ่น)
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รู้ ร อ บ โ ร ง เ รี ย น

กิจกรรมเด่น
School Activities

เปิดประตูสู่โลกภายนอกด้วยการจัดงาน 
“KMS Open House 2018” เพื่อให้ผู้
ปกครอง นักเรียน ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ป.1 - ม.4 และยังต้อนรับผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มาศึกษาดูงานด้าน
การเรียนสอนของโรงเรียนอีกด้วย 29 
กันยายน 2561 และ 1 พฤศจิกายน 2561 
ตามลำาดับ

เพื่อสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท-
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้
บริหาร คณะครู และนักเรียน นำาพวงมาลา
สักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ที่พระราชวัง
ดุสิต 23 ตุลาคม 2561
In order to realize the grace of King Chul-
alongkorn, the Board members, teachers, 
and students placed a wreath on the com-
memoration of King Chulalongkorn Day at 
Dusit Palace on 23rd October 2018.

เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนเขมะสิริ-
อนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการแข่งขันกีฬา
และเกม มีของรางวัลแจกมากมาย พร้อม
ทั้งเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนอีกด้วย นอกจาก
นี้ยังนำาอาหารและของรางวัลไปมอบให้
แก่นักเรียนในชุมชนที่ใกล้เคียงด้วย และ
มอบเกียรติบัตร “เด็กดีศรีโรงเรียน” ให้แก่
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 11 มกราคม 2562

KMS opened the door to the outside world 
with the event ‘KMS Open House 2018.’ 
It was for parents and students who were 
interested in studying here in Prathom 1 
– Mathayom 4. It also welcomed the Board 
members and teachers of Jintue Kaeng Khoi 
School, Kaeng Khoi District, Saraburi Prov-
ince to our school for observing teaching and 
learning activities between 29th September 
2018 and 1st November 2018.

The parents network, together with Khema-
siri Memorial School, organized National Chil-
dren’s Day activities for primary students. 
There were sports and game competitions, 
including a lot of prizes. There were also 
free meals for students. The food and prizes 
were also given to students in nearby com-
munities. The ‘Good Students of the School’ 
certificates were also distributed on this day, 
11th January 2019.
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เขมะสิริฯนิทรรศ’61 ครั้งที่ 30 “#พลัง
สร้างสรรค์” ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 
การแสดงผลงานจากกลุ่มสาระฯและชมรม
ต่างๆ การประกวดโครงงานฯ การประกวด
โฟล์คซอง การแสดงบนเวที การออกร้าน
จำาหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ การจำาหน่าย
สินค้าของนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้
เรียนรู้หลักการลงทุนเบื้องต้น และยังมีทีม
ทักษะชีวิตมาให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตให้แก่นักเรียน ประธานเปิดงานในปีนี้
คือ คุณจรัสเดช สุโภภาค ประธานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 24-25 มกราคม 2562
The 30th Khemasiri Nitat 2018 titled 
“#Creative Power” contained many activi-
ties, such as displays of works from various 
departments and clubs, project contests, folk 
song contests, a stage performance, a book 
fair, sales of the products from students, the 
purpose of which was to train the students to 
learn the basic investment principles, and the 
provision of a life skills team to give advice 
about life to students. The chairman of the 
opening ceremony, held on 24th-25th Janu-
ary 2019, was Khun Charatdet Suphophak, 
chairman of the parents network.

ลอยกระทงและราตรีเขมรัฐ เป็นกิจกรรม
ของนักเรียนประจำา โรงเรียนเขมะสิริ- 
อนุสสรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรับผิดชอบ
ในการดำาเนินงานด้วยตนเอง และสืบสาน
ประเพณีไทย 14 พฤศจิกายน 2561 และ 
15 ธันวาคม 2561 ตามลำาดับ
Loi Krathong and Khemarat Night are 
regular events held by boarding students of 
Khemasiri Memorial School. The purposes 
of these events are to form responsibility of 
the students to run activities on their own 
and to retain Thai traditions. The events were 
held on 14th November and 15th December 
2018, respectively.
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กีฬาสีเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนรอ
คอย เพราะเป็นกิจกรรมที่จะได้แสดงความ
สามารถด้านกีฬา กองเชียร์ ขบวนพาเหรด 
และยังได้ฝึกการเป็นผู้นำา การทำางานเป็น
ทีมอีกด้วย 7 ธันวาคม 2561
Sports Day is the activity that all students 
are waiting for because it is an activity where 
students can show their talents in sports, 
cheering, parades, and also practice leader-
ship and working as a team, held on 7th 
December 2018. 
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โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ความกตัญญู และ
ระลึกถึงผู้มีพระคุณ ด้วยการจัดกิจกรรม
รำาลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร  
เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก 11 
ตุลาคม 2561 หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม  
เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง 
คณะผู้บริหารและทายาทได้โปรยเงินขวัญ
ถุงให้แก่นักเรียนประจำา วางดอกไม้ระลึกถึง
พระองค์ท่าน มอบเข็มรางวัลให้แก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำาหนด 
และมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ที่เวทีการแสดง หน้าอาคาร 80 ปี 14 
พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเทิดพระคุณ
พ่อเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้
ระลึกถึงพระคุณพ่อ ด้วยการล้างเท้าพ่อ 4 
ธันวาคม 2561 และกิจกรรมลาครู จัดให้
นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อให้นักเรียนน้อมระลึก
ถึงพระคุณครู และรู้จักไปลามาไหว้ตาม
ธรรมเนียมไทย 11 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ได้รับคัดเลือก “โครงการเด็กดีมีวินัย” 
The Disciplinary Section awarded certificates 
to students who were selected for the project 
‘Disciplined Child Project.’

Khemasiri Memorial School promotes cul-
tural and traditional activities and gratitude 
expression by organizing an activity to 
commemorate H.S.H. Princess Sooksrisamorn 
Kasemsri, the former first director of the 
school, and H.S.H. Prince Poonsrikasem Kas-
emsri, the former second director, on 11th 
October 2018. The Board members and their 
heirs sprinkled money for boarding students 
and placed flowers to pay respect to H.S.H. 
Princess Sooksrisamorn Kasemsri and Prince 
Poonsrikasem Kasemsri. The officers who 
performed duties according to the criteria 
set by the school were awarded prizes. There 
were performances of students at all levels 
on the stage of the 80 Years Building, held 
on 14th November 2018. Besides, there was 
an activity to honor the grace of their fathers 
by washing the feet or their fathers, held on 
4th December 2018. Lastly, La Kru Cer-
emony was held for Mathayom 6 students to 
realize the grace of their teachers and to pay 
homage as in Thai tradition, held on 11th 
February 2018.
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รู้ ร อ บ โ ร ง เ รี ย น

เรียนเล่นสามารถ
Student Activities

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติ-
บัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมิน
และพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจำาปี 2561 ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 ตุลาคม 
2561
Khemasiri Memorial School was awarded a 
certificate for the school that promotes the 
achievement of students in the assessment 
and quality development project for mathe-
matical and scientific excellence in 2018 for 
both primary and secondary levels from the 
Institute for the Promotion of Teaching Sci-
ence and Technology on 25th October 2018.

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับโล่รางวัล
ชนะเลิศรวมกิจกรรม (ปีที่ 2) และนักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขัน “โครงการขับ
เคลื่อนรักษาศีล ๕ กิจกรรมแข่งขันเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมสำาหรับเยาวชน” ที่
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จัดโดย ศูนย์ครูพระ
สอนศีลธรรมเขตบางพลัด 18 กุมภาพันธ์ 
2562

กลุ่มสาระภาษาไทย (ประถม)

ด.ญ.วรวลัญช์ อนันต์วิรุฬห์ ชั้น ป.3 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และ ด.ญ.ศศิกัญญา  
วชิรแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1 ประเภทอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น รับเกียรติบัตร และ
เงินรางวัล

ด.ญ.พิมพ์นารา โสภิตอาชาศักดิ์ ชั้น ป.3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยายธรรม 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับเกียรติบัตร 
และเงินรางวัล

ด.ญ.รติมา สุวชูเพ็ชรน้อย ชั้น ป.3 ได ้
รับรางวัลชนะเลิศ และด.ญ.ญาดา  

พิพัฒนานิมิตร ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทภาษาไทย ภาษา
ธรรม ประถมต้น รับเกียรติบัตรและเงิน
รางวัล

ด.ญ.ญาดา ไพโรจน์ฤทธิ์กุล ชั้น ป.6 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทภาษา
ไทย ภาษาธรรม ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล

ด.ญ.ปาณิสรา ใจดี ด.ญ.ลภัสรดา มนัสศิลา 
ชั้น ป.3 ด.ญ.ภูริฎชญา กิจการนนท์ ชั้น  
ป.4 ด.ญ.สวรรยา กฤษณะภาณุ ด.ญ. 
สุประวีณ์ สุทธิพันธ์ ชั้น ป.5 และด.ญ. 
รวิกานต์ รุ่งแก้ว ด.ญ.นิชาภา วัสุรัตต์ 
ด.ญ.พิชชานันท์ ศุภภมร ชั้น ป.6 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเล่านิทานชาดก
ประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษา รับ
เกียรติบัตร และเงินรางวัล

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ประถม)

ด.ญ.พิมพ์พรรณ เหมือนมาตย์ ชั้น ป.3 ได้
รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ เกียรติบัตร และเงิน

รางวัล และด.ญ.สุมนา นาคประดา ชั้น ป.3 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับ 
เกียรติบัตร และเงินรางวัล ประเภทตอบ
ปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ด.ญ. ภรภัทร กระบิล ชั้น ป.6 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทตอบปัญหาธรรมะ ระดับ
ประถมศึกษาปลาย รับโล่ เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล

กลุ่มสาระศิลปะ

ด.ญ.พีรยา ปิยะบงการ ชั้น ป.2 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวาดภาพ
พุทธศิลป์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล

งานส่งเสริมปรัชญาและเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน

ด.ญ.พัณทิพา รุ่งหิรัญ และ ด.ญ.ธัญวรินทร์ 
ถิรพัฒนวงษ์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 1 ประเภทประกวดมารยาทไทย 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รับเกียรติ-
บัตร และเงินรางวัล
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Khemasiri Memorial School was awarded a 
trophy for winning the most competitions 
(the 2nd year), and its students won the 
competition “Five Precepts Driving Project, 
the Competition for Moral Promotion for 
Youth” at Wat Wimutayaram School, orga-
nized by the Moral Monk Teacher Center, 
Bang Phlat District, 18th February 2019.

Department of Thai (Primary Level)

Miss Worawalun Anunwirun, a Prathom 3 stu-
dent, won the first prize and Miss Sasikanya 
Wachirapat was awarded the first runner-up 
in the Buddhist proverb competition in lower 
primary level, awarded certificates and prize 
money.

Miss Pimnara Sopit-archasak, a Prathom 3 
student, won the first prize in the Dharma 
lecture competition in lower primary level, 
awarded a certificate and prize money.

Miss Ratima Suwachuphetnoi, a Prathom 3 
student, won the first prize and Miss Yada 
Pipatananimit, a Prathom 3 student, was 
awarded the second runner-up in the ‘Thai 
Language, Dharma Language’ competition in 
lower primary level, awarded certificates and 
prize money.

Miss Yada Phairotritkul, a Prathom 6 student, 
was awarded the first runner-up in the ‘Thai 
Language, Dharma Language’ competition 
in upper primary level, awarded a certificate 
and prize money.

Miss Panisara Jaidee and Miss Laphasrada 
Manatsila, Prathom 3 students; Miss Phu-
ritchaya Kitchakannon, a Prathom 4 student; 
Miss Suprawee Suthiphan, a Prathom 5 
student; and Miss Rawikan Rungkaew, Miss 
Nichapha Watsurat and Miss Pichanan 
Suphamorn, Prathom 6 students, won the 
first prize in the Buddhist storytelling com-
petition in primary level, awarded certificates 
and prize money.

Department of Social Studies, Religions and 
Culture (Primary Level)

Miss Pimphan Muenmat, a Prathom 3 stu-
dent, won the first prize and Miss Sumana 
Nakprada, a Prathom 3 student, was awarded 
the second runner-up in the Dharma quiz 
competition in lower primary level, awarded 
trophies, certificates, and prize money.

Miss Bhornphat Krabil, a Prathom 6 student, 
won the first prize in the Dharma quiz com-
petition in upper primary level, awarded a 
trophy, a certificate, and prize money.

Department of Art

Miss Pheeraya Piyabongkan, a Prathom 2 
student, won the first runner-up prize in 
the Buddhist drawing competition in lower 
primary level and was awarded a certificate 
and prize money.

Section of the Promotion of the School’s 
Philosophy and Identity

Miss Phanthipa Runghirun and Miss Thun-
warin, Prathom 6 students, were awarded 
the first runner-up prize in the Thai etiquette 
competition in upper primary level, certifi-
cates, and prize money.
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การเข้าร่วมอบรมกิจกรรมศิลปิน
แห่งชาติสัญจร และร่วมเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร 30-31 มกราคม 2562

ด.ญ.พลอยปภัส ศรีจีรพัฒน์กุล ชั้น ป.3 ได้
รับรางวัลเหรียญทอง เทคนิคภาพพิมพ์ 
(ระดับประถมศึกษา) รับเกียรติบัตร 

ด.ญ.อลิสา หาญโอฬารเลิศ ชั้น ป.3 และ 
ด.ญ.วรรณวรินทร์ แก้วเอี่ยม ป.3 ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง เทคนิคภาพพิมพ์ 
(ระดับประถมศึกษา) รับเกียรติบัตร 

น.ส.อภิชญา วรรณกิจ ชั้น ม.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง เทคนิคภาพพิมพ์ (ระดับ
มัธยมศึกษา) รับเกียรติบัตร และภาพผล

งานได้ร่วมแสดงในหออัครศิลปิน

ด.ญ. พลอยกาญจน์ ช้างทอง ด.ญ. วศิน ี
นิ่มดิษฐ์ ด.ญ. วิชญาดา ดีแว่น ชั้น ม.2  
น.ส. กมลภัค แสงสินธุ์ ชั้น ม.3 น.ส.  
ณัฐสริญญา จำารูญกิจเลิศ น.ส. ณัฏฐนันท์ 
บัณฑิตพินธิตรา น.ส. พรรณวดี ศรีกสิพันธุ ์
น.ส. ศุภกานต์ กลิ่นหอม ชั้น ม.4 และ 
น.ส. ชนากานต์ ศรีสุภะ ชั้น ม.6 ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง นาฏศิลป์ไทย รับ
เกียรติบัตร
Participation in the National Artist Touring 
through Real Life Activity at Chitralada Insti-
tute of Technology, Bangkok, on 30th-31st 
January 2019.

Miss Ploypapas Srichirapatkul, a Prathom 
3 student, won a gold medal for the print 
making competition in primary level and was 
awarded a certificate.

Miss Alisa Han-olanlert and Miss Wanwarin 
Kaew-iam, Prathom 3 students, won bronze 
medals for the print making competition in 
primary level and were awarded certificates.

Miss Apichaya Wannakit, a Mathayom 6 stu-
dent, won a gold medal for the print making 
competition in secondary level, was awarded 
a certificate, and her work was exhibited in 
the gallery of artists.

Miss Ploykan Changthong, Miss Wasinee 
Nimdit, and Miss Wichaya Deewan, Mathay-
om 2 students; Miss Kamonphak Sangsin, a 
Mathayom 3 student; Miss Natsarinya Cham-
roonkitlert, Miss Natthanan Nunditphinthi-
tra, Miss Phanwadee Srikasiphan and Miss 
Supphakan Klinhom, Mathayom 4 students; 
and Miss Chanakan Srisapha, a Mathayom 6 
student, won bronze medals for the Thai clas-
sical dance competition and were awarded 
certificates.
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งานประกวดการแสดงละครสั้น
ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ฟันเนเรี่ยม 
กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562

ด.ญ.พัณณ์ชิตา กังเจริญสัมพันธ์ ด.ญ. 
สิริณ สุขแสน ด.ญ.กฤติกา ลายหงษ ์
ด.ญ.พิราวรรณ ทรงม้า และด.ญ.ภัคจิรา 
หาญสงคราม ชั้น ป. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับถ้วยรางวัล 
บัตรกำานัลเข้าใช้บริการสวนสนุก จาก 
ฟันเนเรี่ยม บางกอก (ฟรี) เป็นเวลา 3 
เดือน เงินรางวัลสำาหรับโรงเรียนและผู้เข้า
ประกวด 5,000 บาท และบัตรกำานัลเข้า
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา มูลค่า 6,000 บาท 
(สำาหรับโรงเรียน) 

ด.ญ.พิมพ์พรรณ เหมือนมาต์ ด.ญ.ลภัสรดา 
มนัสศิลา ด.ญ.ปาณิสรา ใจดี ด.ญ.รติมา 
สุวชูเพ็ชรน้อย และด.ญ.ณัฐรดา พูลเจริญ 
ชั้น ป. 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น รับเงินรางวัล
สำาหรับโรงเรียนและผู้เข้าประกวด 4,000 
บาท และบัตรกำานัลเข้าร่วมทัศนศึกษา 
มูลค่า 5,000 บาท

ด.ญ.วรัญชนก สันทัดการ ด.ญ. 
สุประวีณ์ สุทธิพันธ์ ด.ญ.สวรรยา  
กฤษณะภาณุ ด.ญ.พชรวรรณ คำาเชิด และ
ด.ญ.ณัฐณิชา สังข์ทอง ชั้น ป. 5 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย รับถ้วยรางวัล บัตรกำานัลเข้าใช้
บริการสวนสนุก จากฟันเนเรี่ยม บางกอก 

(ฟรี) เป็นเวลา 3 เดือน เงินรางวัลสำาหรับ
โรงเรียนและผู้เข้าประกวด 5,000 บาท 
และบัตรกำานัลเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
มูลค่า 6,000 บาท (สำาหรับโรงเรียน)

ด.ญ.เพ็ญพิชชา วรรณบูรณ์ ด.ญ.อติกานต์ 
จุ้ยประเสริฐ ด.ญ.วนัทน์ณิภา อภิบาล 
ด.ญ.นิชาภา วัสุรัตต์ และด.ญ.รวิกานต์  
รุ่งแก้ว ชั้น ป. 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
รับเงินรางวัลสำาหรับโรงเรียนและผู้เข้าร่วม
ประกวด 4,000 บาท บัตรกำานัลเข้าร่วม
ทัศนศึกษา มูลค่า 5,000 บาท 
The 1st Inter-School Short Theatrical Con-
test, receiving a trophy from the Ministry 
of Education at Funarium, Bangkok on 27th 
January 2019.

Miss Phanchita Kangcharoensamphan, Miss 
Sirin Suksan, Miss Kritika Laihong, Miss Phi-
rawan Songma, and Miss Phakchira Hansong-
kram, Prathom 2 students, won the first prize 
in the competition in lower primary level and 
were awarded trophies, three-month compli-
mentary tickets to Funarium, Bangkok, prize 
money of 5,000 baht for the school and the 
contestants, and complimentary school trip 
tickets worth 6,000 baht for the school.

Miss Pimphan Muenmat, Miss Laphasrada 
Manatsila, Miss Panisara Jaidee, Miss Ratima 
Suwachuphetnoi, and Miss Natrada Pooncha-
roen, Prathom 3 students, were awarded the 
first runner-up in the competition in lower 
primary level, prize money of 4,000 baht for 
the school and the contestants, and compli-
mentary school trip tickets worth 5,000 baht 
for the school. 

Miss Warunchanok Santhadkan, Miss 

Suprawee Sutthiphan, Miss Sawanya Krit-
sanaphanu, Miss Phacharawan Kamcherd, 
and Miss Natnicha Sangthong, Prathom 5 
students, won the first prize in the competi-
tion in upper primary level, were awarded 
trophies, three-month complimentary tickets 
to Funarium, Bangkok, prize money of 5,000 
baht for the school and the contestants, 
and complimentary school trip tickets worth 
6,000 baht for the school.

Miss Penpicha Wannaboon, Miss Atikarn 
Juiprasert, Miss Wanutnipha Apiban, Miss 
Nichapa Wassurat, and Miss Rawikarn 
Rungkaew, Prathom 6 students, won the 
first runner-up in the competition in upper 
primary level, were awarded prize money of 
4,000 baht for the school and the contes-
tants, and complimentary school trip tickets 
worth 5,000 baht for the school.
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การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วิชาการ 
นำาความรู้สู่อาชีพ” ที่โรงเรียนบูรณวิทย์ 7 
มกราคม 2562

ด.ญ. ธีร์จุฑา ลิมปิผล ชั้น ป.5 ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะทางคัดลายมือภาษาไทย 
รับเงินรางวัล 200 บาท

ด.ญ. ปิยชนก อาศัยป่า ชั้น ป.6 ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะเรียงความภาษา
ไทย รับเงินรางวัล 200 บาท

ด.ญ. ปิณฑิรา ปัทมะ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางคัดลายมือ
ภาษาไทย รับเงินรางวัล 100 บาท

ด.ญ. กิริฎา ก่อเกียรติ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ รับเงิน
รางวัล 300 บาท

ด.ญ. กัญญนัช จิตคงกาล ชั้น ป.6 ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะเลิศ

อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
รับเงินรางวัล 200 บาท

ด.ญ. ธมนต์ภัทร กีรติวสุกาญจน์ ชั้น ป.6 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
รับเงินรางวัล 300 บาท

ด.ญ. ชวรีย์ โฆษิตวุฒิพันธุ์ ชั้น ป.6 ได้
รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะ
เลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางภาษา
อังกฤษ รับเงินรางวัล 200 บาท

ด.ญ. กนกอร ญาณะณิสสร ชั้น ป.6 ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง รองชนะ
เลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางภาษา
อังกฤษ รับเงินรางวัล 100 บาท
The Academic Contest “Academics Leads 
Knowledge to Careers” at Buranawit School 
on 7th January 2019.

Miss Theejutha Limpiphon, a Prathom 5 
student, was awarded a certificate of silver 
medal as the first runner-up in the Thai cal-
ligraphy writing competition and the prize 
money of 200 baht.

Miss Piyachanok Arsaipa, a Prathom 6 
student, was awarded a certificate of silver 
medal as the first runner-up in the Thai essay 

writing competition and the prize money of 
200 baht.

Miss Pinthira Patthama, a Prathom 6 student, 
was awarded a certificate of bronze medal as 
the second runner-up in the Thai calligraphy 
writing competition and the prize money of 
200 baht.

Miss Kirida Kohkert, a Prathom 6 student, 
was awarded a certificate of gold medal as 
the winner of the science contest and the 
prize money of 300 baht.

Miss Kanyanat Chitkongkan, a Prathom 6 
student, was awarded a certificate of silver 
medal as the first runner-up in the science 
contest and the prize money of 200 baht.

Miss Thamonophat Keeratiwasukan, a Pra-
thom 6 student, was awarded a certificate of 
gold medal as the winner of the English skill 
contest and the prize money of 300 baht.

Miss Chawaree Kositwuthiphan, a Prathom 6 
student, was awarded a certificate of silver 
medal as the first runner-up in the English 
skill contest and the prize money of 200 
baht.

Miss Kanok-on Yananissorn, a Prathom 6 
student, was awarded a certificate of bronze 
medal as the second runner-up in the English 
skill contest and the prize money of 100 
baht.
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การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำาปี 2562 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สากล สำานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 มกราคม 2562

ด.ญ.กิริฎา ก่อเกียรติ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง และ ด.ญ.เมธินี ปัญญายงค์ 
ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบ
แข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รับ
เกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง 
ระดับประเทศ 2 มีนาคม 2562

ด.ญ.รัตรมณ รัตนสัตยานนท์ และด.ญ. 
สุภัณธิษา เคียนทอง ชั้น ป.6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา รับเกียรติบัตร และได้
รับสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ 2 
มีนาคม 2562

ด.ญ.กนกอร ญาณะณิสสร ด.ญ.ณจงกิจ  
ปภพชัยสิน ด.ญ.กัญญนัช จิตคงกาล 
ด.ญ.ภรภัทร กระบิล ด.ญ.ณัฐนรี  
ชนประทาน และด.ญ.ธมนต์ภัทร  
กีรติวสุกาญจน์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา รับเกียรติบัตร
The International Academic Contest 2019 
(the first round) in the academic area level in 
the Project of International Learning Quality 
Development, organized by the Office of the 
Basic Education Commission on 25th January 
2019.

Miss Kirida Kohkert, a Prathom 6 student, 
was awarded a gold medal and a certificate, 
and Miss Methinee Panyayong, a Prathom 
6 student, was awarded a silver medal and 
a certificate in the science competition in 
primary level. They received the right to 
compete in the second round held on 2nd 
March 2019.

Miss Ratramon Rattanasattayanon and Miss 
Suphannisa Kianthong, Prathom 6 students, 
were awarded silver medals and certificates 
in the mathematics competition in primary 
level. They received the right to compete in 
the second round held on 2nd March 2019.

Miss Kanok-on Yananissorn, Miss Najongkit 
Papopchaisin, Miss Kanyanat Chitkongkan, 
Miss Bhornphat Krabil, Miss Natnaree Chon-
prathan, and Miss Thamonophat Keeratiwa-
sukan, Prathom 6 students, were awarded 
bronze medals and certificates in the science 
competition in primary level.
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น.ส.ขวัญกมล ชัยผดุง ชั้น ม.6 ได้รับ
รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รับโล่
รางวัล และเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัย
รังสิต 29 พฤศจิกายน 2561
Miss Kwankamon Chaiphadung, a Mathayom 
6 student, won the third runner-up prize 
in the economics and mathematics quiz 
competition and was awarded trophies and 
certificates at Rangsit University on 29th 
November 2018.

ด.ญ. ชวรีย์ โฆษิตวุฒิพันธุ์ ชั้น ป.6 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ และด.ญ. นัทธมน ใจขันธ์ 
ชั้น ป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet 
writer Contest ครั้งที่ 2 รุ่น Senior ใน
หัวข้อ “ชีวิตนี้ช่างมีค่าฉันจึงเกิดมาเพื่อ...” 
รับโล่และเกียรติบัตร จากบริษัทดีฟเฟอร์ชีต 
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6 มกราคม 
2562 
Miss Chawaree Kositwuthiphan, a Prathom 
6 student, won the first prize and Miss Nat-
thamon Jaikhan, a Prathom 4 student, was 
awarded the second runner-up in the 2nd 
DifferSheet Writer Contest in senior class 
under the title “Life is precious, so I am born 
to …,” and were awarded trophies and certifi-
cates from DifferSheet Co., Ltd. at Dhurakij 
Pundit University on 6th January 2019.

น.ส.สุพิชฌาย์ เล็งวัฒนากิจ และน.ส.ฐิติพร 
ภานุมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการสังคมศึกษา “สังคม
พาเพลิน Learn around the world” 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม งาน
นิทรรศการวิชาการ “สตรีวิทยาวิชาการ’61: 

ด.ญ.อารีรัตน์ วัฒนากิจ ชั้น ม.2 ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษา
จีน จีนาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 ประเภทการ
แข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีน 
10,800 บาท เหรียญรางวัล เกียรติบัตร และ
ส่วนลดโครงการทัศนศึกษา ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 20% เมื่อ 27 มกราคม 2562
Miss Areerat Wattanakit, a Mathayom 2 
student, won a silver medal from the Chinese 
skills competition in the 6th Chinaphiwat 
in lower secondary level, and was awarded a 
Chinese class scholarship worth 10,800 baht, 
medals, certificates, and a 20% discount for 
an academic trip to China on 27th January 
2019.

120 ปี สตรีวิทยา 4.0 นวัตกรรม ก้าวทัน
โลก” รับเกียรติบัตร 14-15 มกราคม 2562
Miss Sipicha Lengwattanakit and Miss 
Thitiborn Phanumat won the first prize from 
the social studies team quiz “Social Learning 
around the World” in lower secondary level 
at the academic fair held by Satriwittaya 
School on 14th-15th January 2019.
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ร อ บ รู้ ทั น โ ล ก

ภาษาเป็นหัวใจของการสื่อสาร เขมะสิริฯ ตระหนักดีจึงมีการส่งเสริมภาษาต่าง
ประเทศหลายภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ และยังจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้นักเรียนต่างชาติ เพื่อ
จะให้นักเรียนมีความพร้อมได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

Language is the heart of communication. Khemasiri realizes well this as-
pect, so we promote learning many foreign languages, such as Chinese, 
Japanese, and English by organizing exchange programs and providing 
a host family for international students for the students to be better 
prepared to learn foreign languages and cultures. 

พิชิตโลกด้วยภาษา
Conquer the world with language
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ส กู๊ ป พิ เ ศ ษ

สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงชนิสสรา  
ธนังทอง ชื่อเล่น น้องใบตอง อายุ  

14 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.2 ห้อง 5 หนูเป็นเด็ก 
ธรรมดาๆคนหนึ่งที่สนใจในศิลปะ หนูโชคดี
ที่เกิดในครอบครัวที่ให้อิสระในทุกเรื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือกิจกรรม 
คุณแม่คุณพ่อไม่บังคับ หนูชอบศิลปะ
มากๆ อย่างที่หนูได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ
โลก British Council Young Learner Art 
Competition 2018 ระดับอายุ 12-15 ปี คุณ
พ่อคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่อง เพราะหนูไปสมัครกับ
คุณครูเอง

หัวข้อและผลงานที่ประกวดคือ School 
Now or In the Future ค่ะ ดูหัวข้อแล้ว
ท้าทายความสามารถหนู หนูคิดถึงโรงเรียน

Step Forward to Go Abroad
ก้าวหน้าไปต่างแดน

ที่หนูอยากได้ อยากอยู่ และเป็นไปได้มาก
ที่สุด จะให้เรียนในอวกาศก็ยากอยู่ จะให้
เรียนใต้นํ้าก็ดูจะใช้เงินเยอะ เลยตัดสินใจให้
เรียนในป่าก็แล้วกัน ไม่มีใครทําแน่ๆ หนูคิด
ว่าการเรียนในป่าก็ทําได้ อยู่กับธรรมชาติดี 
อยู่ได้ด้วยตนเอง ในรูปภาพหนูทําให้เห็นว่า 
มีการเรียนการสอน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย
ให้เด็กๆทําอะไรก็ได้ ที่ไม่เกินขอบเขต 
และในรูปภาพยังมีห้องสมุดบ่งบอกในการ
หาความรู้ด้วยตนเอง มีชิงช้า สไลเดอร์ 
บอกถึงความสนุกสนานที่สามารถมีได้ที่
นี่ และสุดท้ายชื่องานคือ “Flight of fancy” 
เป็นสํานวนที่แปลว่า ฝันลมๆแล้งๆ หมาย
ถึง ภาพนี้เป็นฝันของหนู เป็นโรงเรียนใน
ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงได้

รางวัลที่ 1 ระดับโลก Young Learner Art Competition 2018

เขมะสิริอนุสสรณ์ไม่ใช่โรงเรียนสองภาษา แต่ก็สนับสนุนในเรื่องการเรียนทางด้านภาษาแก่นักเรียนด้วยการจัดหาครู
เจ้าของภาษามาสอน เช่น โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับ British Council จึงเกิดเรื่องราวดีๆจากน้องใบตองขึ้น

จึงทําให้หนูได้รับรางวัลชนะเลิศ British 
Council Young Learner Art Competi-
tion หนูดีใจที่หนูทําได้ ในอนาคตหนู
ตั้งใจจะศึกษาต่อ ศิลป์ภาษา ที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา และสอบเข้าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในคณะจิตวิทยา เพราะอยาก
เข้าใจผู้คนว่าเขาคิดอย่างไร ทําอย่างนี้
เพราะอะไร แต่อนาคตก็ไม่แน่นอน อาจ
จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ 
เพราะที่นั่นมีคณะจิตวิทยาเหมือนกัน นี่คือ
ฝันของหนูที่เป็นจริงได้ในอนาคต

Awarded the 1st global prize in the Young Learner Art Competition 2018 

Khemasiri Memorial School is not a bilingual school, but it supports language learning for its students 
by providing native speakers to teach in the school, such as the English Language Program with the 
British Council. Here comes a wonderful story from ‘Baitong.’

Hello, my name is Chanisara Thanan-
gthong, or Baitong. I am 14 years old, 

studying in Mathayom 2 room 5. I am just 
an ordinary girl who is interested in art. I am 
lucky to be born to the family that gives me 
freedom in all matters. Whether it is about 
learning or activities, my parents never 
force me what to do. I like art very much. My 
parents did not know that I was awarded the 
1st global prize in the British Council Young 
Learner Art Competition 2018 because I had 
applied, by myself, for this competition with 
my teacher.

The topic of the contest was ‘School Now or 
in the Future,’ which really challenged me. I 

thought of a school that I want to study and 
live in, and it must be possible. Studying in 
space is difficult, I would say. To study under 
the water? It will cost a lot of money. So, I 
decided to study in the forest. I am sure no 
one does this. I think studying in the forest 
can really be done. We can live with nature 
and depend on ourselves. I saw studying and 
teaching in the picture. It did not let the chil-
dren do anything that was beyond control. In 
the picture was also a library where we could 
learn by ourselves. There were also swings 
and slides telling that fun could be found 
here. And lastly, the work title was ‘Flight of 
Fancy,’ a phrase that means it is just a day-
dream. This picture is all about my dream, 

which cannot be true.

Finally, I won the British Council Young 
Learner Art Competition. I am glad I can do 
it. In the future, I intend to study in the lan-
guage program at Triamudomsuksa School 
and continue studying at the Faculty of Psy-
chology, Chulalongkorn University because 
I want to understand how people think, why 
they do such things. However, the future is 
uncertain. I may go to Thammasat University 
because there is a Faculty of Psychology as 
well. This is my dream that can come true in 
the future. 
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www.youtube.com/KhemasiriMemorialSchool

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
8 พฤษภาคม 2562	 ครูและบุคลากรสนับสนุน 
	 เริ่มปฏิบัติงาน

9 พฤษภาคม 2562	 นักเรียนใหม่ระดับประถมมอบตัว	 
	 ซื้อแบบเรียน	

10 พฤษภาคม 2562	 นักเรียนใหม่ระดับมัธยมมอบตัว	 
	 ซื้อแบบเรียน	และปฐมนิเทศ 
	 ผู้ปกครองใหม่

14 พฤษภาคม 2562		 นักเรียนประจำาเข้าเรือนนอน	 
	 และนักเรียนประจำาเก่า	ซื้อแบบเรียน

15 พฤษภาคม 2562		 ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำา

16 พฤษภาคม 2562	 เปิดภาคเรียนที่	1/2562

21 พฤษภาคม 2562	 วันทอร์ศรี

25 พฤษภาคม 2562	 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง	และมอบตัว 
	 นักเรียนเก่า	ระดับประถม

26 พฤษภาคม 2562	 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง	และมอบตัว 
	 นักเรียนเก่า	ระดับมัธยม

13 มิถุนายน 2562	 วันไหว้ครู

12 กรกฎาคม 2562	 พิธีแห่เทียนพรรษา

22-26 กรกฎาคม 2562	สอบกลางภาคเรียนที่	1/2562	 
	 ระดับมัธยม

23-26 กรกฎาคม 2562	สอบกลางภาคเรียนที่	1/2562	 
	 ระดับประถม

2 กันยายน- จำาหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ 
31 ตุลาคม 2562	 ชั้นประถม	1-มัธยม	4 
	 ปีการศึกษา	2563

20-26 กันยายน 2562	 สอบปลายภาคเรียนที่	1/2562	 
	 ระดับมัธยม

23-26 กันยายน 2562	 สอบปลายภาคเรียนที่	1/2562	 
	 ระดับประถม

24 กันยายน 2562	 ทำาบุญวันมหิดล	 
	 วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร	เกษมศรี	 
	 และวางพวงมาลาวันมหิดล

10 ตุลาคม 2562	 ประกาศผลสอบระดับประถม

11 ตุลาคม 2562	 พิธีรำาลึกถึงหม่อมเจ้าหญิง 
	 ศุขศรีสมร	เกษมศรี	และประกาศ 
	 ผลสอบระดับมัธยม

12-27 ตุลาคม 2562	 ปิดภาคเรียนที่	1/2562

13 ตุลาคม 2562	 พิธีวันคล้ายวันสวรรคต 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
	 มหาภูมิพลอดุลยเดช

23 ตุลาคม 2562	 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

28 ตุลาคม 2562	 เปิดภาคเรียนที่	2/2562

Academic Calendar of Semester 1/2019
8 May 2019 Start of working days for  
	 teachers	and	officers
9 May 2019  Primary student registration for  
	 academic	year	2019	and	school	 
	 supply	purchase
10 May 2019 Secondary student registration  
	 for	academic	year	2019,	school	 
	 supply	purchase,	and	orientation	 
 for the new parents
14 May 2019	 Start	of	boarding	students	living	 
	 in	the	dormitory	and	school	 
	 supply	purchase	for	returning	 
 students
15 May 2019	 Boarding	Student	Relationship	 
 Camp
16 May 2019	 Start	of	semester	1/2019
21 May 2019 Torsri Day
25 May 2019 Orientation of returning primary  
 students’ parents and returning  
 primary student registration
26 May 2019 Orientation of returning  
 secondary students’ parents and  
 returning secondary student  
 registration
13 June 2019 Teacher’s Day
12 July 2019	 Candle	Festival	parade
22-26 July 2019	 1/2019	midterm	exam	of	 
	 secondary	level
23-26 July 2019	 1/2019	midterm	exam	of	 
	 primary	level
2 September-31  Sale	of	school	application	form 
October 2019	 for	new	primary	1-secondary	4	 
	 students	of	academic	year	2020
20-26 September  1/2019	final	exam	of	secondary 
2019	 level
23-26 September  1/2019	final	exam	of	primary 
2019	 level
24 September  Phoonsrikasem-Sooksrisamorn 
2019 Kasemsri Day and Wreath Laying  
	 Ceremony	on	Mahidol	Day
10 October 2019	 Exam	announcement	for	primary	 
	 level
11 October 2019	 Memorial	Ceremony	to	H.R.H	 
 Princess Sooksrisamorn Kasemsri  
	 and	exam	announcement	for	 
	 secondary	level
12-27 October  
2019	 End	of	semester	1/2019
13 October 2019	 H.M.	the	Late	King	Bhumibol	 
	 Adulyadej	Memorial	Day
23 October 2019 Wreath Laying Ceremony on  
	 King	Chulalongkorn	Day
28 October 2019	 Start	of	semester	2/2019
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