


ขาพระพุทธเจามัธยมปญญารัตน  นอมศิรัศแทบเบื้องบทศรี
ผคมบาทพระทศมินทรนฤบดี  แหงจักรีบรมวงศศวรรยา
 พระมหากรุณาธิคุณอดุลยเมตต ปกเกลาเกศผองพสกถวนทิศา
พระวิสัยทัศนกวางไกลสุดคณนา  สรางพลังจิตอาสาดวยหัวใจ
 รวมใจกายทำดีเพื่อแผนดิน  สรรคศาสตรศิลปเชิดชูชาติสืบสมัย
ปรับทัศนียภาพภูมิทัศนเจริญใจ  ราชตฤณมัยกลายสุโขมโนรมย
 จักประดิษฐานบรมราชานุสาวรีย พระนวมินทรจักรีสฤษดิ์สม
ทูนเทิดพระเกียรติสดุดีเอกอุดม  เฉลิมขวัญประชาคมนิรันดร
 พระราชทานที่ดินถิ่นเหมาะงาน  บริบาลเหลาสัตวสุขสโมสร
เปนสวนสัตวแหงใหมชื่นนิกร  แหลงสุนทรเสริมสุขสัตวนานาพันธุ
 ปรับเขาดินวนาเพื่อสาธารณสุข  บำบัดทุกขเปนสถานเสริมสุขสันต
พสกนิกรจักไดรับคุณอนันต  ชุบชีวันแหลงรักษาพยาบาล
 ทรงองอาจหาวหาญทหารกลา  ปองอาณาไทยเขตราษฎรสุขศานติ์
ทรงรวมรบนำหมูปฏิบัติการ  ฝาอันตรายภัยพาลปกบานเมือง
 สารพัดโครงการทรงสืบสานและตอยอด  ทรงติดตามผลตลอดนานนับเนื่อง
ผลพัฒนากาวไกลไทยประเทือง  สุวรรณภูมิรองเรืองประจักษตา
 ภัยพิบัติคราใดวองไวสดับ  ทรงเร็วรับสถานการณแกปญหา
ทรงรับมือปราดเปรื่องพระปรีชา  พระบุญญาบารมีปกนิกร
 พระราชทานพระราชทรัพยสรรพสิ่งชวยพสก  บำรุงขวัญที่ตระหนกคลายถายถอน
รมพระบารมีเรียกขวัญเอื้ออาทร  สุทธิ์สุนทรกำลังพระราชหฤทัย
 พระคุณานุคุณสังเขปขาน  สุดประมาณซึ้งกมลทนคำไข
หลังพระปฏิมาทรงปดทองผองอำไพ ขอเทิดองคภูวไนยรักภักดี
 ขอจงทรงพระเจริญมงคลสวัสดิ์  ครองไอศูรยพูนพัฒนเฉลิมศรี
ทรงเจริญเบญจพิธพรเพ็ญทวี  พระรัตนตรีสยามเทวาประสาทชัย โสตถิเทอญ ฯ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรโรงเรียนมัธยมปญญารัตน

ทศมินทราชาศิรวาท

(ผูประพันธ: อาจารยวิภาวี ไชยยงค)
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ประวติัโรงเร�ยน
สารจากผู�อํานวยการ
คณะครแูละบุคลากร
ทําเนยีบนกัเร�ยน
Top of The Class 2020

EL - Excellent in Learning : เป�นเลศิในการเร�ยน
Mathematics
Science
Online Learning
English Language
Social Studies
Work Education
Art
Thai Dance
Health
Guidance
Swimming & Tennis After-school Sports Club
Academic Excellence 2020
ป�จฉิมนิเทศ มัธยมศกึษาป�ที ่3
พ�ธมีอบประกาศนยีบตัร ผู�สําเรจ็การศกึษา มัธยมศกึษาป�ที ่6
ผลการศกึษาต�อของนักเร�ยน ชัน้มธัยมศกึษาป�ท่ี 6

I - Innovation : wากเพ�ยรพฒันา
Mind Map อบรมแผนท่ีความคดิ พ�ชติความสําเรจ็

T - Thainess : รกัษาความเป�นไทย
วนัไหว�ครู
ถวายเทียนพรรษา
ค�ายพ�ทธธรรม
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล�าเจ�าอยู�หัว
วนัแม�แห�งชาติ & วนัพ�อแห�งชาติ
ทําบญุตักบาตรในเทศกาลป�ใหม�
วนัครบรอบจดัต้ังโรงเร�ยน

E - Eco-friendliness : ใส�ใจสิ�งแวดล�อม
Eco-Friendliness

ExtraActivity
ส�งเสร�มประชาธปิไตย
Table Manner มารยาทบนโต�ะอาหารแบบตะวนัตก
M.4 - Cross Curricular Educational Camp
PHS Fund Fair 2020
M.6 - Unity and Adventure Camp
Leadership Camp
Healthy Mind
ตรวจสุขภาพประจาํป�
Food for Thought
ครอบครวัป�ญญารตัน�



โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน�
THE ELITE HIGH SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE 

 โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน� เป�นโรงเร�ยนประเภทสามัญศึกษา ที่มีการจัดการเร�ยนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ�ทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาป�ที่ 1-6 จัดการเร�ยน การสอนทุกว�ชาเป�นภาษาอังกฤษ ยกเว�นว�ชาภาษาไทย 
ว�ชาสังคมศึกษา เฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข�องกับบร�บทไทย อาทิ ประวัติศาสตร�ไทย กฏหมายไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย ดนตร� นาฎศิลป� 
และว�ชาที่เกี่ยวเนื่องกับว�ถีชีว�ต และทักษะการดํารงชีว�ตขั้นพ�้นฐานของไทย เช�น การงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนต�น มุ�งเน�นความรู� และทักษะ
ด�านว�ชาคณิตศาสตร� และทักษะว�ทยาศาสตร� ตลอดจนงานว�จัย และพัฒนา

รูปโล ทรงส่ีเหล่ียม มุมลางซายและขวามน มีริบบ้ินทองเปนฐานรองรับ           
โคงไปตามความโคงของโล ก่ึงกลางริบบ้ิน ด�านบน ปรากฏ ช่ือโรงเรียน 
เปนภาษาไทย สีน้ําเงิน ด�านล�าง ปรากฏช่ือโรงเรียน เปนภาษาอังกฤษ 
สีน้ําเงิน กรอบโล� สีน้ําเงิน เดินขอบทอง ภายในโล� แบงออกเปน
4 สวน

สถานท่ีต้ัง  เลขท่ี 250 ซอยสีลม 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ  
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 250 Soi Silom 18, Silom road, Suriyawong,
 Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท   02 635 6130 ถึง 3        โทรสาร  02 234 5789
เว็บไซต    www.panyarathighschool.ac.th 
วันกอต้ังโรงเรียน 25 กุมภาพันธ 2554 
ผูกอต้ังโรงเรียน ดร.ประวิช รัตนเพียร
ผูอํานวยการโรงเรียน  ดร.วาชิต  รัตนเพียร
ผูจัดการโรงเรียน        นางสาวอรวีร รัตนเพียร

ต�นแก�ว เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เช่ือกันวาสถานท่ีใด     
ปลูกตนแกว บุคลากรจะมีจิตใจบริสุทธ์ิ มีความเบิกบาน เปนคนดี มีเกียรติคุณ
ขจรไกล สมดังคุณสมบัติของดอกแกว ซ่ึงมีสีขาวสะอาด ละมุนตา และสงกล่ิน
หอมนวลไปไกล
คําว�าแก�ว (ภาษาสันสกฤต: รตฺน ซ่ึงนํามาใชในภาษาไทยวา รัตน รัตน 
รัตนะ รัตนา) หมายถึง แกวมณี หรือมณีรัตน ท่ีงดงามและสูงคา เม่ือนํา คําวา 
แกว ไปประกอบคําใด ก็จะทวีคูณความหมายวา มีคุณคาสูง ควรแกการยกยอง
เทิดทูน
“รัตนา” อนุสนธิ จาก สกุล “รัตนเพียร” ผูกอต้ังโรงเรียน ท่ีตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาเพ่ือความเจริญรุงเรืองของเด็กไทย สังคม และ
ประเทศชาติ

ดวยเหตุผลดังกลาว โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจึงมีดอกไมสัญลักษณ        
ซ่ึงมีนามอันเปนมงคลวา “แก�วรัตนา”

 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน เปดโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนทุกคน 
โดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสวนบุคคล มุงเนนในความ  
เปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ มีความพากเพียรในการพัฒนาตนเอง 
ท้ังดานวิชาการและการดําเนินชีวิต โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอันดี  
ของสังคม อีกท้ังปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคมประเทศและสังคมโลก

ส�วนบนซ�าย
พ้ืนสีขาว 

มีภาพหนังสือสีทอง

ส�วนล�างซ�าย
พ้ืนสีน้ําเงิน 

มีหนาจ่ัวทรงไทยสีทอง

ส�วนบนขวา
พ้ืนสีน้ําเงินมีเคร่ืองหมาย
อนันต (Infinity) สีทอง

ส�วนล�างขวา
พ้ืนสีขาว
มีรูปลูกโลกสีทอง

• โล� เปรียบเสมือน พลังและการปกปอง

• หนังสือ เปรียบดังปญญา ความรูและความจริง
 ของผูท่ีเปนเลิศในการศึกษาเลาเรียน

• เคร�่องหมายอนันต� (Infinity) เปรียบถึงการพัฒนา
 อยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนและสถาบัน

• หน�าจั่วทรงไทย เปรียบกับการปลูกฝงจิตสํานึกตอคุณคา
 ของวัฒนธรรมไทย และความเปนไทยอันเจริญเติบโต
 ควบคูกับนักเรียนและสถาบัน

• ลูกโลก ประดุจจุดมุงหมายของนักเรียน และสถาบันท่ีมี
 สวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอมของประเทศ 
 สูสังคมโลก

• แถบร�บบิ�นสีทอง มีช่ือโรงเรียนกํากับเพ่ือแสดงอัตลักษณ
 ของโรงเรียน

PANYARAT HIGH SCHOOL : THE ELITE HIGH 
SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE (PHS)

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

 มุงม่ันสูความเปนเลิศในการปลูกฝงความรู และจิตสํานึกของการศึกษา
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมถึงงานวิจัย โดยไมยิ่งหยอนไปกวา
การมุงเนนในการเสริมสรางศีลธรรม และจรรยาบรรณ ใหแกผูเขารับการ
ศึกษา และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข

ว�สัยทัศน� (VISION)

 สนับสนุนในการพัฒนา เสริมสรางบุคลากรผูมีความเปนผูนําทางสังคม 
ดวยจิตใจท่ีมีความเปนวิทยาศาสตรในดานความคิดวิเคราะห เพ่ือท่ีจะได
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ประกอบกับความออนนอมถอมตนตาม
แบบวัฒนธรรมไทยสูสังคมโลก 

พันธกิจ (MISSION)

เปนเลิศในการเรียน Excellence in  Learning    
พากเพียรพัฒนา Innovation     
รักษาความเปนไทย Thainess      
ใสใจส่ิงแวดลอม Eco-friendliness

คติพจน� (MOTTO)

หมายถึง ความจริง 
และความจงรักภักดี

หมายถึง จิตวิญญาณ และ
การยกระดับทางความคิด

นํ้าเง�น

ทอง

เคร�่องหมายโรงเร�ยน  

สีประจําโรงเร�ยน       

“ดอกแก�วรัตนา”
ดอกไม�สัญลักษณ�ของโรงเร�ยน 

 เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เช่ือกันวาสถานท่ีใด     
ปลูกตนแกว บุคลากรจะมีจิตใจบริสุทธ์ิ มีความเบิกบาน เปนคนดี มีเกียรติคุณ

หมายถึง ความจริง 
และความจงรักภักดี

หมายถึง จิตวิญญาณ และ
การยกระดับทางความคิด

ดอกไม�สัญลักษณ�ของโรงเร�ยน 
 เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เช่ือกันวาสถานท่ีใด     

มีรูปลูกโลกสีทองมีรูปลูกโลกสีทอง

ความหมายของเคร�่องหมายโรงเร�ยน 
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ดร.วาชิต  รัตนเพ�ยร

จาก..ผู�อํานวยการ

ผู�อํานวยการ

สาร
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 ปการศึกษา 2563 ถือเปนปท่ีทาทายความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางยิ่ง หลังจาก
ท่ีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดเร่ิมแพรระบาดเม่ือปลายป พ.ศ. 2562 ท่ีเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และไดแพรระบาดมายังประเทศไทย ในชวงตนป 2563 สงผลใหชวงทายของ
ปการศึกษา 2562 และบางชวงของปการศึกษา 2563  เกิดอุปสรรคใน “การจัดการศึกษา” ท่ีตองปรับเปล่ียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว ซ่ึงโรงเรียน
มัธยมปญญารัตนของเรา เปนโรงเรียนท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในระบบ Online มาต้ังแต
เร่ิมตนจัดต้ังโรงเรียน ดวยการจัดสรรใหนักเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชสวนตัว และดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 
จนปจจุบันไดปรับเปล่ียนมาเปน Chromebook เพ่ือใหทันสมัย ผาน Google Meet, Google Classroom 
และ Google Workspace จึงถือไดวาโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยยังยึดหลักการจัดการศึกษาและการสรางเสริมประสบการณทักษะชีวิตท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดการ
เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนกระบวนการคิด วิเคราะห และสังเคราะห สนับสนุนใหนักเรียนสราง
องคความรูใหมดวยตนเองและสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดจริง

 นอกเหนือจากการใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนแลว โรงเรียนไดใหความสําคัญกับการดูแล
สุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ท่ีโรงเรียนยังสามารถ
เปดทําการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ได โดยโรงเรียนมีมาตรการเตรียมการเพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของ Covid-19 อยางเครงครัด  เปนไปตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สําหรับเร่ืองผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2563 น้ัน นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยช้ันนําท้ังในและตางประเทศไดท้ังหมดทุกคน 100% 
เชนทุกปท่ีผานมา นับเปนของขวัญท่ีสรางความภาคภูมิใจในสถานการณวิกฤติเชนน้ี จึงขอโอกาสน้ีแสดงความ
ยินดีกับลูกศิษยทุกคนในความสําเร็จคร้ังน้ี และขอขอบคุณผูปกครองทุกทานท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน และ
รวมพลังกายพลังใจชวยกันดูแลบุตรหลานใหไดเรียนรูอยางมีความสุข เต็มตามศักยภาพ และสามารถปรับตัว
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย  



โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน�
บุคลากร

Kru Michael  Lynch
ว�ทยาศาสตร�

Kru Luke Alphonse  Ruedisueli
ว�ทยาศาสตร�

Kru Johannes Lodewyk Pieterse
ว�ทยาศาสตร�

Kru Gary Hideo Sakuma
ว�ทยาศาสตร�

Kru Nigel Thomas Mahon
ว�ทยาศาสตร�

Kru Michael Khanh Nguyen
ว�ทยาศาสตร�

อ.ว�ภาว�  ไชยยงค�
ที่ปร�กษาครูอรว�ร�  รัตนเพ�ยร

ผู�จัดการ
ดร.วาชิต รัตนเพ�ยร

ผู�อํานวยการ

ครูปว�ณี  ว�ไลรัตนกุล
ครูประจําชั้น ม.1/101

ครูศิรวรรณ  เข�ยนอ�บล
ครูประจําชั้น ม.1/102

ครูรัฐดารา เรเจนาร� ว�จารณ�
ครูประจําชั้น ม.1/103

ครูเยาวเรศ  วาจาสัตย�
ครูประจําชั้น ม.2/201

ครูว�ชุดาภรณ�  ว�ทักษบุตร
ครูประจําชั้น ม.2/202

ครูกชมน  สุวรรณจํารัส
ครูประจําชั้น ม.2/203

ครูชัยนร�นท�  ยศวัตจ�รานนท�
ครูประจําชั้น ม.3/301

ครูวัฒนาวดี  อัครเดชลือชา
ครูประจําชั้น ม.3/302

ครูพ�มพ�ลดา  จ�รว�ฒิกุลวัฒน�
ครูประจําชั้น ม.3/303

ครูศร�นทร�ทรา  ชาลีวรรณ
ครูประจําชั้น ม.4/401

ครูว�ชาดา  หนูเปลี่ยน
ครูประจําชั้น ม.4/402

ครูนิภาวัล  หาญสันเทียะ
ครูประจําชั้น ม.5

ครูป�ยะนุช  อ�ดมศร�
ครูประจําชั้น ม.6

Kru Nigel Thomas Mahon Kru Michael Khanh NguyenKru Michael Khanh Nguyen

ที่ปร�กษา

ครูประจําชั้น
กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ว�ทยาศาสตร�
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ครูสิร�ขวัญ  สิงห�เกลี้ยง
รองผู�อํานวยการฝ�ายบร�หาร

ดร.สาคร  ใจเด็จ
รองผู�อํานวยการฝ�ายว�ชาการ

Kru John Joseph Michael III
ผู�ประสานงานด�านการเร�ยนการสอนครูต�างชาติ

Kru Chainarong Yokoyama
งานปกครองนักเร�ยน

ฝ�ายบร�หาร



กลุ�มสาระการเร�ยนรู�สุขศึกษาและพลศึกษากลุ�มสาระการเร�ยนรู�ศิลปะและนาฏศิลป�

บุคลากรฝ�ายสนับสนุน

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูเอกรัตน  สายทิ
งานแนะแนว

ครูวรัทยา  แซแต
บรรณารักษ

ครูศักดิ์กร�นทร  แกวสุขโข
งานคอมพ�วเตอรสารสนเทศ

ครูณัฐธิตา  จันทรนิยม
งานพยาบาล

ครูปทุมมาศ  ศร�นอก
งานธุรการ

ครูรุจาภา  สีหบัณฑ�
งานทะเบียนวัดผล

ครูรัตนาภร  แตงคํา
งานประสานงานทั่วไป

ครูเสาวรัตน�  ตุ�มอยู�
งานประสานงานทั่วไป

ครูมินตรา   นารถก�านตง
งานประสานงานทั่วไป

ครูณปภัช  สร�อยสําโรง
งานประสานงานทั่วไป

Kru John Joseph Michael III
คณิตศาสตร�

Kru James Francis Jackson
คณิตศาสตร�

Kru David Anthony Ryder
คณิตศาสตร�

Kru Beau Michael La Mont
คณิตศาสตร�

Kru Leslie Smith
คณิตศาสตร�

Kru James Michael Harris
คณิตศาสตร�

Kru Joshua Charles Pearl
คณิตศาสตร�

Kru Rhudene Jenine Barnard
สุขศึกษา

ครูว�วัฒน�  เจร�ญศร�
พลศึกษา

Kru Clifford Alan Rawley
ศิลปะ

ครูสุมิตตา  อ�วมอินทร�
นาฏศิลป�

Kru Chad Christian Duby
ภาษาอังกฤษ

Kru James Weston Piper JR.
ภาษาอังกฤษ

Kru Danny Philip Cleverly
ภาษาอังกฤษ

Kru Kirsty Jennings
ภาษาอังกฤษ

ครูทัฬหธร  ศร�บุญรอด
ภาษาไทย

ครูจ�รนันท�  หมวดแด�หวา
ภาษาไทย

Kru James Thain Calder
สังคมศึกษา

Kru Damian Rodbard-Bean
สังคมศึกษา

Kru Jimmy Rowley Pow
สังคมศึกษา

Kru Chainarong Yokoyama
สังคมศึกษา

David James Woodman
สังคมศึกษา

Kru Allan John Sinclair McDonald
คอมพ�วเตอร�

Kru Graham Michael Roemmele
การงานอาชีพ

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�คณิตศาสตร�

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ภาษาไทย

กลุ�มสาระการเร�ยนรู�ภาษาอังกฤษ

ครูปทุมมาศ  ศร�นอก
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ทุนดอกแกวรัตนา เปนทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย ทานอาจารย วิจิตรา รัตนเพียร
เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจกับนักเรียนที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยไดสูงสุดในแตละปการศึกษา 

โดยจำแนกตามระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อเปนแบบอยางในการตั้งใจศึกษาเลาเรียนของนักเรียนทุกคน

ด.ญ.มนัชญา ชาญกำแหงเดชา
มัธยมศึกษาปที่ 1

ด.ญ.ภัทรวีร วสุนันทรัตน
มัธยมศึกษาปที่ 2

ด.ญ.ปรายฟา โตธนะรุงโรจน
มัธยมศึกษาปที่ 3

น.ส.รดา รัศมีสุนทรางกูล
มัธยมศึกษาปที่ 4

น.ส.พัณณิน นิมิตรวานิช
มัธยมศึกษาปที่ 5

น.ส.จังคนิภา  ฉัตรศิริเวช
มัธยมศึกษาปที่ 6

T   PT   P
OF THE

CLASS
2563

OF THE

CLASS
2563

รายช่ือนักเรียนท่ีไดรับทุนดอกแกวรตันา
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he 2020 academic year has forced us all to stay inside more and 
interact less than normal due to the covid-19 pandemic. During this 

time Panyarat High School conducted classes in an online format when      
students and sta� were asked to stay at home to quell outbreak numbers. 
Classes were taught successfully due to a number of applauded e�orts from                   
students and teachers alike, as well as some implemented pieces of                      
technology. Two main supplements utilized by the math department came 
from a website called Desmos.com and the learning organization Khan 
Academy.  

 Desmos is most famous for being an online graphing calculator that             
provides an intuitive way for students to graph and edit equations without 
being hindered by a technology that usually comes with a steep learning 
curve. Instead, it allows students to see the concepts in an interactive way 
and play with an easy to read graphical format. The inputs and outputs of a 
function are observed in real time and this allows learning to come more          
naturally with the student being placed in control.

 Desmos also o�ers teacher paced lessons that can be catered to any 
topic. The custom fabricated lessons help keep students engaged and on 
task. They also allow forms of di�erentiation in the fact that a teacher can 
choose to make a lesson self-paced and more gifted students can progress 
through a lesson more quickly, while those that need more time can do their 
work at their own pace. In this unique learning mode the teacher dashboard 
allows the instructor to view how each individual learner is proceeding and 
make adjustments or give additional instruction if needed.

 Khan Academy is a world-renowned nonprofit organization aimed at 
giving free education on a variety of topics, and one of its strongest                        
platforms is mathematics. Each lesson begins with a tutorial video giving a 
nice introduction to a topic as well as some worked examples. Generally 
following each video, or videos, is a set of practice problems. These exercises
are especially helpful because students have the option of clicking on a hint 
if they are stuck or perplexed by a question. The problem set ends with some 
instant feedback giving notes about incorrect answers and accompanying 
relevant videos for even extra help.

 Online learning was a unique experience that required some unique           
techniques provided by the math instructors. The teachers, and students, 
had even more e�ective resources in the form of Desmos.com and Khan 
Academy’s online learning solutions.

ATHEM   TICS



F

SCIENCE

or the first time since the school’s founding, this year 
we ran two M4 classrooms studying the Math/Science 
Stream (M401 and M402) as well as another room 

studying the Math/English Stream (M403). We now have a 
total of 36 students studying Math/Science in M4. All the PHS 
Science teachers are motivated by this increased intake of         
students and we look forward to nurturing and guiding each 
student through to graduation in M6. 

 As always, the M5 Research Project was one of the highlights 
of the school year in the Science Department. Even though 
online learning shortened the timeline available for lab work, 
students were still able to complete thorough and insightful 
research. One group produced hand sanitiser from discarded 
fruit peels and compared its e�cacy with that of store bought 
products, while another investigated the e�ects of and potential
solutions to acid rain in aquatic environments. Compared to 
previous generations, today’s teenagers are much more                                     
conscious about the source and quality of their food. This 
inspired one group of students to test for traces of pesticides 
in similar fruits and vegetables bought from fresh markets, 
chain supermarkets and organic farmers. As expected, the 
organic produce contained the least pesticides but results 
showed that vegetables bought from chain supermarkets          
contained considerably more pesticides than those from fresh 
markets. This was not the result initially predicted and led to 
further interesting discussions between students and science 
teachers. Another group of students set out to investigate the 
roles our senses play in concentration and focused study. To 
do this they designed a controlled study environment in the 
Maths & Physics lab. Each morning participants had to                                                 
complete a randomised memory test under di�erent sensory 
conditions. The e�ect of di�erent sounds, smells and lighting 
was all investigated and analyzed by the team and used to 
investigate the optimal conditions that could be used to 
improve study. These interesting experiments grabbed the 
attention of sta� and students alike, and will also serve to 
inspire next year’s M5 students to explore their curiosity and 
creativity through the scientific method.
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ONLINE LEARNING

or the first time since the school’s founding, this year 
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improve study. These interesting experiments grabbed the 
attention of sta� and students alike, and will also serve to 
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hile traditional classroom learning involves physical interactions 
between a teacher and student peers, online learning transfers these 
activities to a digital virtual environment. This requires access to a 

computer, the relevant online platforms to facilitate learning, and an internet 
connection. During the current Covid 19 situation, Panyarat High School has 
adopted online learning for semester one of this year. Using Google                     
Workspace, and with the dedication of our students and sta�, this has been 
implemented seamlessly and with great success. 

 At PHS, each student is provided with a Google Chromebook laptop which 
allows them access to the Google Workspace range of educational tools from 
their homes. The primary source of contact between teachers and students, 
and between students themselves, is Google Meet. Using this, students and 
teachers join a virtual classroom where teachers can deliver their lessons and 
learning interactions occur, instead of in the physical classroom. Communication
and teacher direction on Google Meet is achieved through a combination of 
visual, audial, and text based digital channels.

 Google Classroom is the online learning platform used at PHS. It is there that 
students can easily find their course content and many of their learning 
resources which teachers provide for their classes. Students are able to access 
the materials they need, submit their work; and track their progress through 
their personal gradebook page.

 While the Google Workspace range of educational tools provides an                              
essential framework for students and teachers to work from, PHS also employs 
the use of a variety of other online tools to support learning. These include 
online textbooks and websites such as Cinch, Desmos, Study.com, Khan Academy,
Ed Puzzle, Read Theory, Alecks, and Code.org.

W
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English
Language

 The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry 
is the novel M2 Core English students read. As 
students work through the different characters and 
the allegorical meanings behind the story, they are 
given a chance to create a project. Here students 
are given a variety of creative mediums such as: 
paintings, dioramas, poetry, short fiction, and 
comics. These creative works are inspired by the 
novel and give students an opportunity to                           
personalize their experience with the book. Some 
of the best work of 2020 included framed                       
paintings, which are hung on school walls. There 
were several dioramas which depicted poignant 
scenes between characters; and one student                   
created a poem written in the structure of a 
villanelle, a 19 lined poem with a complex rhyme 
scheme. Students wrote alternate endings and 
explored character development through their own 
imagination. The Little Prince Project continues to 
inspire PHS students. 
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Social
Studies

 The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry 
is the novel M2 Core English students read. As 
students work through the different characters and 
the allegorical meanings behind the story, they are 
given a chance to create a project. Here students 
are given a variety of creative mediums such as: 
paintings, dioramas, poetry, short fiction, and 
comics. These creative works are inspired by the 
novel and give students an opportunity to                           
personalize their experience with the book. Some 
of the best work of 2020 included framed                       
paintings, which are hung on school walls. There 
were several dioramas which depicted poignant 
scenes between characters; and one student                   
created a poem written in the structure of a 
villanelle, a 19 lined poem with a complex rhyme 
scheme. Students wrote alternate endings and 
explored character development through their own 
imagination. The Little Prince Project continues to 
inspire PHS students. 

S ocial Studies at PHS encourages students to investigate issues that impact our                    
society, this includes environmental issues, political issues and economic issues. 
Social studies links and interacts with so many other subjects in the school, and 

students benefit from the broad knowledge and skills they acquire from their social studies 
lessons. Students produce a range of work at PHS, including reports, posters, info-graphics,
multimedia presentations and presentations in class. Social studies fosters development in 
the skills that students will need as they progress beyond PHS. 

 This year, we saw the posting of the Human Rights posters on the corridors, a reminder 
of the importance of Human Rights, especially in the knowledge of them and how they apply 
to each an every one of us. M4 students added to these with their own posters to highlight              
specific examples globally. Alongside the Work Ed. department, another anti-plastic push 
was made with homemade cloth bags being created by M4. These were made available to 
everyone at the front of the school for use when visiting the market of shops. M2 Students 
had provided the posters to highlight the importance of reducing plastic pollution in our 
oceans.

 Due to the COVID pandemic, we didn’t manage to get a cross cultural meet off the 
ground. We hope this will take place again soon. The M4 Field trip did take place though,          
and students were able to get to Khao Yai NAtional Park for the cross-curricular trip with 
Science.

 It was a year of social change as ‘social distancing’ and restrictions became the norm.           
Nevertheless, PHS social studies department continues to promote an understanding of the 
issues we face in our global society.
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M4

M5
M6

W rk
 This academic year has been difficult for the Work Education 
course with the challenges of Covid-19. Under normal circumstances, 
the course is focussed on hands-on learning and collaborative                
projects that promote teamwork, design skills and STEM. This year 
we have adjusted many projects to respect the social distancing                
policies of the school. Much of the work has had to be done as                               
individuals rather than as teams, yet much has been achieved.

In M4, the students completed 
their safety training in using 
many of the workshop tools 
such as the jigsaw, belt sander, 
and drill press. Towards the end 
of term 1 the social distancing 
policies were slightly relaxed 
and we had a chance to use the 
workshop again to create bottle 
openers out of wood. Over three 
lessons, the students cut their 
pieces of wood, measured and 
drilled precise holes, sanded 
them smooth, assembled the                  
components and finally finished 
the openers with a coat of teak 
oil. 

The M5 students prepared for 
their community service camp 
by creating detailed proposals 
for games or activities that                   
we could create on-site to 
improve the playground of a 
disadvantaged school upcountry.
They also completed a charity- 
bear sewing project during the 
online learning periods, with the 
aim of donating these bears to 
the children of that school. This 
resulted in many unique and 
cute designs from the same 
basic template and instructions.

M6 students experienced online 
cooking classes in January 2021 
during the lockdown period.
Students and their families
prepared the ingredients a week
ahead of the lessons and then 
followed Kru Graham’s video 
instructions to make crepes, 
macaroni and cheese and               
bruschetta over three very             
popular lessons. 

WWW kkkk
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Whilst this year was challenging in many                     
ways, students at all levels of learning at PHS 
continued to develop their artistic and creative 
skills,exploring di�erent styles of Art and 
methods of making Art. Learning together 
safely at school when that was possible 
allowed students to experiment with varying 
forms of three dimensional sculpture.  Learners 
in each stage practiced using linear perspective
to show space and dimensionality in their 
drawings, demonstrating mastery of one, two 
and three point perspective.

After practicing a structured approach to 
drawing, students gain an understanding of the 
fundamental elements of Art 

 This academic year has been difficult for the Work Education 
course with the challenges of Covid-19. Under normal circumstances, 
the course is focussed on hands-on learning and collaborative                
projects that promote teamwork, design skills and STEM. This year 
we have adjusted many projects to respect the social distancing                
policies of the school. Much of the work has had to be done as                               
individuals rather than as teams, yet much has been achieved.

M6 students experienced online 
cooking classes in January 2021 
during the lockdown period.
Students and their families
prepared the ingredients a week
ahead of the lessons and then 
followed Kru Graham’s video 
instructions to make crepes, 
macaroni and cheese and               
bruschetta over three very             
popular lessons. 

policies of the school. Much of the work has had to be done as                               
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การเรียนการสอนรายวิชา นาฏศิลป
ในรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
ชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
จะมุงเนนเนื้อหาเรื่องความเขาใจองคประกอบ

ของนาฏศิลป, การใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป, 
การแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค,
การวิเคราะห วิจารณคุณคา, การสรางสรรค

การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ, การประยุกตใช
นาฏศิลปในชีวิตประจําวัน และเห็นคุณคา
ของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย

เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูและสนใจในเอกลักษณ
ของชาติไทย ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง

และเปนศิลปะที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษ
สืบตอไป
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H E A L T H

 After slowly introducing the topic’s concepts and building up their vocabulary, we moved on 
to a group assignment focused on stress – some topics were aimed at the science of stress to 
explain how stress works and how it affects the body in both good and bad ways over time, and 
other topics focused on both healthy and unhealthy coping mechanisms for stress and the 
effects of both. Students were put into random groups to promote students to get to know their                     
classmates a bit better and learn to work with them. I encouraged students to ask questions and 
ask for feedback as often as possible, even if it’s something small, just to get them more                      
comfortable with me as a new teacher in their lives and the content of the lessons/assignment. 
This had an excellent response with many requests for feedback, and students seemed to work 
together practically without incident towards overall good end results. Groups had some                         
interesting approaches with ways to deal with stress in our current situation, which shows how 
creative and optimistic children can be in the face of adversity.

 As they progress through the months and years to come in Health class, they will learn about 
various phenomena in the modern world that can affect their mental, physical or social health              
negatively or positively. This includes lifestyle factors that shape various aspects of individuals’ 
health consciously or unconsciously in good or bad ways. The aim is to make students as aware 
and informed as possible of potential health outcomes in order for them to grow into healthy, 
well-balanced adults.

 Due to the effects of the COVID-19 pandemic, people all over 
the world have been forced to adjust the way we live our day to 
day lives over the last 18 months. Accurate, multi-faceted health 
education has become more important than ever before, and 
thanks to the way PHS education was structured pre-pandemic, 
it has helped us to continue teaching largely as normal with the 
move to online teaching over the lockdown period. Teaching 
time for Health is once a week as normal with most grade levels. 
Our M1 students started the year in Health class with a focus on               
physical, mental and social developments and changes they 
face in this period of their lives due to adolescence and puberty 
in particular. This comes with a lot of new stressors, which they 
need to be aware of (especially during tough times like the                  
pandemic) and learn to adapt to in healthy ways in order to                   
promote healthy growth and development in all areas.

2m 2m 2m 2m 2m
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 โรงเร�ยนมัธยมป�ญญาได�จัดกิจกรรม เป�ดโลกกว�าง
การศึกษาและอาชีพ เพ�่อให�นักเร�ยนได�ศึกษาดูงาน   
ผ�านระบบออนไลน� โดยได�รับความร�วมมือจากสถาบัน
การศึกษา  ซึ่งกิจกรรมดังกล�าวมีวัตถุประสงค�เพ�่อให�
นักเร�ยนได�รับความรู�และข�อมูลที่เป�นประโยชน�ในการ
ตัดสนิใจศึกษาต�อในระดบัทีส่งูข�น้และการประกอบอาชพี

การศึกษา
เป�ดโลกกว�าง

และอาชีพ
Panyarat High School 18 EL - Excellence in Learning : เป�นเลิศในการเร�ยน



 The objective for the Panyarat High School tennis team is to create a holistic player who 
combines athletics competition with academic achievement. The team trained at the British 
Club during the Activity Period. Using Mr. Gary’s U.S. Professional Tennis Association              
certification and the discipline and conditioning knowledge of Mr. Cliff, the tennis program 
has six girls and ten boys. The best players are Matayom Four Ufo-Nikolas Chung and 
Matayom Five Noah-Chetthanabodi Chanpen of Thailand National Team Ping Pong fame. 
The training entails dynamic stretching, developing the forehand, and offense-defense 
tactics. Another goal is to play other local schools in friendly matches and then continue     
tournament play individually. The overall progression of the entire team from a beginner level 
to a competitive level has surpassed expectations with everyone achieving the ability to 
compete. The basics required are a serve and a forehand. We look forward to another year 
of training and our eventual competitions. 

�� � � � � �

 Through the cooperation and support of our Administration and the British 
Club, Swimming and Tennis for Panyarat High School have been developed to 
ensure our students lead active healthy lives. Our goal is to introduce our 

students to an exciting potential lifelong physical activity. Participation in these                     
activities allows students to maintain and improve health-related and  performance-       
related fitness components (e.g, agility, speed, coordination). 

 The main objective of the swim team is to teach the students a lifelong skill that 
will allow them to feel confident in the water. The club will focus on developing their 
stroke technique as well as their physical fitness. As students progress and 
become more advanced swimmers we will arrange an inter school competition 
with some of the other schools in the Bangkok area. This will give the students a 
chance to compete with other swimmers and showcase all their swimming skills.

�

� � � � � �� � � � � �
� � � � � � �� � � �
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ด.ช.นิธิศ กาญจนนราวดี ไดรับรางวัล Certificate Of Excellence
ด.ช.ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร ไดรับรางวัล Certificate Of Excellence
ด.ช.วิธวินท สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล Certificate Of Excellence
ด.ช.สิรวิชญ ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล Certificate Of Excellence
ด.ญ.บุญญิสา กังสวิวัฒน ไดรับรางวัล Certificate Of Excellence
ด.ญ.เปมิกา จันทรเสโน ไดรับรางวัล Certificate Of Excellence

(TEDET) All Thailand Evaluation Test round of 2019

ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ปองคุณณ ลวนวรวัฒน  ไดรับรางวัล ชมเชย

2020 Canadian Mathematical

ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญทอง (ลำดับที่ 13 ของประเทศ)
ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญทอง (ลำดับที่ 24 ของประเทศ)
ด.ช.ปองคุณณ ลวนวรวัฒน  ไดรับรางวัล เหรียญเงิน (ลำดับที่ 82 ของประเทศ)
ด.ช.ปณณวิชญ วะศินรัตน ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (ลำดับที่ 129 ของประเทศ)
ด.ช.ชนสรณ พิเชฐพงศา ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (ลำดับที่ 129 ของประเทศ)
ด.ญ.ฉัตรภัสร เกษสกุล ชุมสมุทร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (ลำดับที่ 129 ของประเทศ)
ด.ช.ปณณวิชญ วะศินรัตน ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง (ลำดับที่ 129 ของประเทศ)

American Mathematics Competition 8 (AMC 8)

ด.ญ.ญาณิษฏา เอี้ยววงษเจริญ ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ญ.เอวา วรรธนัจฉริยา ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ญ.ฮารคุณ จำป ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ช.วิธวินท สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.สิรวิชญ ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ญ.ภัทรวีร วสุนันทรัตน ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ญ.อาริสา วงศรุง ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ณภัทร ศุภสินธุ ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ธีธัช เลิศสินธุภักดี ไดรับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ช.จิรวิชช เธียรกิจ ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ณฐนนท เกรียงสันติกุล ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ญ.นิชดา ชวือ หวาย เจา ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ญ.รักติบูล มยุระสาคร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
นายศักดิพัฒน ลีลาศิวพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง

ASMO THAI 2020

ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญทอง

Hong Kong International Mathematical 
Olympiad Final Round 2020HKIMO

ด.ช.สิรวิชญ ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญทอง

Hong Kong International Science 
Olympiad Heat Round 2019 -2020

การสอบ trinity grade 7 
piano exam 2019
ด.ช.ณกรณ ตันติเวสส 
ไดรับรางวัล โลหรางวัล Trinity awards 
thailand 2019 จากการไดคะแนน
เปนอันดับ 1 ของประเทศไทย

2020

ACADE
MIC

EXCEL
LENCE

2020
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ด.ช.สิรวิชญ ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร
ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
ด.ช.ปณณวิชญ วะศินรัตน ไดรับรางวัล ชมเชย วิชาวิทยาศาสตร

โครงการประเมินและพัฒนาสู�ความเป�นเลิศ
ทางคณิตศาสตร�และว�ทยาศาสตร� (TEDET) 2563

ด.ช.วิธวินท สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
น.ส.อริสรา จิรชัยกิตติ ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.สิรวิชญ ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ญ.เปมิกา จันทรเสโน ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.พัทธดนย พิพัธภัณฑ ไดรับรางวัล ชมเชย

International Talent Mathematics Contest ITMC 2020

ด.ช.สิรวิชญ ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.นิธิศ กาญจนนราวดี ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ญ.เปมิกา จันทรเสโน ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง

International Mathematics Contest Union Thailand IMC ครั้งที่ 8

Thailand International Mathematical 
Olympiad Heat Round 2019-2020 TIMO
ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญทอง

World Interntional Mathematical 
Olympiad Final Round 2020
ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญเงินการแข�งขันกีฬาหมากล�อม 

Harbor Go Junior Championship ป� 2020
ด.ช.กิตติคม ไกรอมร ไดรับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 รุน One Dan

การแข�งขันกีฬาหมากล�อม กีฬาระหว�างโรงเร�ยน 
กรมพลศึกษาป�การศึกษา 2563 (รุ�นอายุ 12 ป�)
ด.ช.กิตติคม ไกรอมร ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ เหรียญเงิน

World Mathematics Invitational
Final Round. WMI 2020
ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญทอง

การแข�งขันชิงแชมป�การคิด และ
แก�ป�ญหาคณิตศาสตร� มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร
ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.นิธิศ กาญจนนราวดี ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง

การแข�งขันยิงธนู AF archery 
Open championships 2020
ด.ญ.สุพิชฌา เดชพิชัย 
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน รอบเก็บคะแนนเดี่ยว
 เหรียญเงิน รอบดวลทีม
 เหรียญทองแดง รอบเก็บคะแนนทีม
 เหรียญทองแดง รอบดวลเดี่ยว

การแข�งขันยิงธนู AF Cumulative 2020 
Stage 3 รุ�น Open ทุกช�วงอายุ
ด.ญ.สุพิชฌา เดชพิชัย  ไดรับรางวัล เหรียญทอง

ด.ช.นภหิรัณย สถิรประภากุล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพยสุโข ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง

World Mathematics Team 
Championship 2020 (WMTC)
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ปที่3

โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เมื่อวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักเห็นถึงคุณคาของตนเองและสถาบัน
มีความรัก ความสามัคคี มีความผูกพันอันดีระหวางคณะครูและนักเรียน และปลูกฝงใหนักเรียน
มีความตระหนัก รักโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ

ใหกับนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมที่จะกาวสูการเรียนในระดับตอไป
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โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563

เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สรางขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจใหกับนักเรียน
ผูปกครองและคณะครู ตลอดจนเปดโอกาสใหรุนนองไดรวมแสดงความรัก ความผูกพันและรวมยินดี

กับพี่ๆรุนที่ 5 ของโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

มัธยมศึกษา
ป�ที่

ผู�สำเร็จการศึกษา
พ�ธีมอบประกาศนียบัตร

โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563

มัธยมศึกษา
ป�ที่

ผู�สำเร็จการศึกษา
พ�ธีมอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร
ผู�สำเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตร
ผู�สำเร็จการศึกษา6
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6
Traditional Chinese Medicine 

(International Program), Chulabhorn 
International College of Medicine

ที่ Thammasat University

¹ÒÂÍ¹Ñ¹´Ò ÇÃÃ³ä«

µØŒÂ

158010

Faculty of Medicine
ที่ Chiang Mai University

¹.Ê.ÍÃÔÊÃÒ ¨ÔÃªÑÂ¡ÔµµÔ

»Ùà»‡

158011

International School
of Engineering

ที่ Chulalongkorn University 

¹ÒÂ»ÇÕÃ� ÊÕÍÃ‹ÒÁÃØ‹§àÃ×Í§

ä·Á�

158017

Bachelor of Arts in
Communication Management

(International Program)
Faculty of Communication Arts

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.äª¹‹Ò à´¹ÔÊ Ç.µÑ¹

äª¹‹Ò

158018

International School of
Engineering

ที่ Chulalongkorn University 

¹ÒÂ¨ÔÃÑ° Â§ÇÔÇÑ²¹¡ØÅ

·ÃÕ

158019

Bachelor of Arts and Science
in Integrated Innovation

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.³Ñ°³ÔªÒ ªØ¹ËªÑÂ

ËÅÔÇ

158048

International School
of Engineering

ที่ Chulalongkorn University 

¹ÒÂ¡ÃÇÔªÞ� ã¨¾ÔÈØ·¸�

µÑê¡

158049

Bachelor of Science
in Applied Chemistry

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.«ÒËÃÒ µÔ¹ÇÒÅÒ

«ÒÃ‹Ò

159073

Faculty of Medicine and
Public Health, HRH Princess 

Chulabhorn College
of Medical Science 

ที่ Chulabhorn Royal Academy

¹.Ê.¨Ñ§¤¹ÔÀÒ ©ÑµÃÈÔÃÔàÇª

ä»̂»Š

160041

Bachelor of Science
Major in Biological Science

ที่ Mahidol University
International College

¹.Ê.¾ÔªÒÁÞªØ� ÇÃÃ³à¾çÞÊ¡ØÅ

¾Õª

161011

Bachelor of Science
Major in Biological Science 

ที่ Mahidol University
International College

¹.Ê.»Ø³³ÔÈÒ ÅÕ¨ÔµÃ¨Ó

¾ÃÔ¡ä·Â

161063

Bachelor of Engineering in
Smart Materials Technology
and Bachelor of Engineering 

in Robotics and AI ( Dual  Degree) 
College of Nanotechnology 

ที่ King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang

¹ÒÂ¸¹Ñ· ÀÑ¡´ÕÊÑ¹µÔÊ¡ØÅ

¨ŒÒ

161069

International School
of Engineering

ที่ Chulalongkorn University 

¹.Ê.¾ÃÅÀÑÊ ¹ÀÒ¸Ã

¹íéÒËÇÒ¹

161070

Bachelor of Business
Administration,

Major in International Business
ที่ Mahidol University
International College 

¹ÒÂ¸Ñ¹Â¾Ñ²¹� ÍÔ·¸ÔÃÑµ¹Ðâ¡ÁÅ

ÇÔ¹

161105

Faculty of Veterinary Science
ที่ Chulalongkorn University 

¹.Ê.³Ñ°¹Ôª ÇØ²ÔÊÑ§¤Ð

à¬ÍàÍÁ

161107

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 
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Faculty of Dentistry
ที่ Western University

(Full Scholarship)

¹.Ê.»ÒÃÑª µÃÕÇÑ²¹Ò

à¤Œ¡

161109

Biomedical Engineering
Faculty of Engineering
ที่ Mahidol University

¹.Ê.³Ñ°ªÒ ÍÑ§ÊØâÇ·ÑÂ

á¹·

161112

Bachelor of Arts and Science
in Integrated Innovation

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.³ÔªªÒ ¡ØÅÇÒ¹ÔªÂ�

½‡ÒÂ

158013

Bachelor of Arts and Science
in Integrated Innovation

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.³ÑªªÒ ¡ØÅÇÒ¹ÔªÂ�

»†Ò¹

158014

Bachelor of Arts and Science
in Integrated Innovation

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.»¾ÔªÞÒ ¾Ô¹¸ØâÊÀ³

á¾Ã¾ÃÔéÇ

158016

Le Cordon Bleu Dusit
Culinary School

¹ÒÂÈØÀ¡ÒÃ ¨ÔÃâªµÔ¡ØÅ

»‰Í

158020

Bachelor of Fine Arts in
Digital Communication Design

ที่ Silpakorn University 
International College

¹ÒÂÇÕÃÇÑ²¹� ºÃÔÊØ·¸Ôìà¾çªÃ�

µÕµÕé

158026

Bachelor of Science Program
in Biotechnology 

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.¾ÃÔÁÒ àÇ·Â�¹ÄÁÒ³

¨Õ¹

158035

Bachelor of Arts Program
in Language and Intercultural 

Communication
(International Program) 

ที่  Srinakharinwirot University

¹ÒÂ³Ñ°ÇÑ²¹� ÁËÑµ¶¹Ò¾Ò³Ôª

»˜�¡

158041

Faculty of Dentistry 
ที่ Western University 

¹ÒÂ¾Ô¾Ñ²¹� ÊÔ¹àÊÃÔÁÊØ¢Ê¡ØÅ

¹ÒÂ

158042

Bachelor of Business
Administration

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.¡Äµ¾Ã ªØ³ËÃØ‹§âÃ¨¹�

áºÁ

161033

Bachelor of Economics
International Program

ที่ Thammasat University

¹ÒÂÇÑ²¹´¹Â� ¤§ÊÔ¹¾ÕÃºÙÃ³�

ºÔê¡

161045

Bachelor of Economics
International Program

ที่ Thammasat University

¹.Ê.³Ñª¾ÔÁ¾� µÃÐ¡ÒÃÈÃÕÊ¡ØÅ

ºÕÁ

161050

Bachelor of Arts and Science
in Integrated Innovation

ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.ÊÔÃÔÅÑ¡É³� ¡ÔµµÔºÃÃÅØ

¨Õ¨Õé

161051

Bachelor of Economics
International Program 

ที่ Thammasat University

¹.Ê.Í¹ÑÞÞÒ ªÑÂÊØÇÑÅÂ�¡Ô¨

ÍÑ¹¹‹Ò

161071

Bachelor of Arts in
Communication Management 

(International Program)
Faculty of Communication Arts

ที่ Chulalongkorn University

¹ÒÂÊÁÍÔ¹·Ñª àµªÐÇÃº·

áÎÃÕè

161079

Bachelor of Arts and Science
in Integrated Innovation

ที่ Chulalongkorn University 

¹.Ê.ÃØ¨ÔÃ´Ò áÂŒÁÃÑ¡ÉÒ

Ã´Ò

161083

Bachelor of Arts Program
in Language and Culture

Faculty of Arts
ที่ Chulalongkorn University

¹.Ê.¾ÅÍÂä¾ÅÔ¹ àËÅ‹Ò·ÇÕÊØ¢

ÁÒÂ´�

158012

Faculty of Psychology
ที่ Saint Louis College

¹.Ê.³ÑªªÒ ÃÑÁÂÒ¾Ä¡É�

ºÑÇËÅÔè¹

158052

Pridi Banomyong
International College

ที่ Thammasat University

¹.Ê.¹Ñ·¸Á¹µ� ¤Ùà¡ÉÁÃÑµ¹�

Á¹

161029

Faculty of Political Science
Politics and Global Studies
ที่ Chulalongkorn University  

¹.Ê.ÀÑ·ÃÅÀÒ à¨ÃÔÞà¹µÔÈÒÊµÃ�

âº¹ÑÊ

161073
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âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ä´Œ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ
á¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´¾ÔªÔµ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ (Mind Mapping)

ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè 31 ¡Ã¡¯Ò¤Á 2563 ÊÓËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãËÁ‹
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563 â´Âä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡

ÍÒ¨ÒÃÂ�ÅÑ´´ÒÇÑÅÂ� ªÙª‹ÇÂ ¨Ò¡ÊÁÒ¤Á¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¤ÇÒÁ¨Ó
áÅÐ¡ÒÃàÅ‹¹ ÁÒà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÊÍ¹à·¤¹Ô¤à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
Mind Mapping ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹áÅÐ»ÃÐ·Ñºã¨

«Öè§ã¹»‚¹Õé¡Ô¨¡ÃÃÁ´Óà¹Ô¹ä»áºº¡ÒÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§·Ò§ÊÑ§¤Á
µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ New Normal ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÃÐºÒ´

¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19

¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃºÃÃÂÒÂãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»¢Í§ Mind Mapping 
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ·ÄÉ®Õ¢Í§ Tony Buzan 

(¼ÙŒ¤Ô´¤Œ¹·ÄÉ®Õ Mind Mapping) «Öè§à»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹
¡ÒÃ·Ó§Ò¹ áÅÐ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒã¹ªÕÇÔµä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ½ƒ¡ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´Œ»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§ â´ÂãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
à¢ÕÂ¹ Mind Mapping ¢Í§µ¹àÍ§¨Ò¡ËÑÇ¢ŒÍ·Õè¡ÓË¹´

ä´ŒÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ·Ó Workshop ¡ÅØ‹Á
¾ÃŒÍÁ·Ñé§¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐáº‹§»˜¹äÍà´ÕÂ

¡ÒÃà¢ÕÂ¹ Mind Mapping ¢Í§áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹ÁãËŒà¾×èÍ¹æ·Ø¡¤¹
ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

½ƒ¡ÍºÃÁá¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´¾ÔªÔµ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

Mindmap
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»�ÚÞÒÇØ±Ú²Ô¡àÃ àµ àµ ·Ô¹Úâ¹ÇÒà· ¹ÁÒÁÔËí
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผูใ้หโ้อวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ

ÇÑ¹äËÇŒ¤ÃÙ
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดพิธไีหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
ทีไ่ด้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี  มีวิชา และเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณ
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ถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันศุกรที่ 3 กรกภาคม 2563 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน

ไดจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแกวแจมฟา โดยการจัดกิจกรรมดังกลาว

คณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรวมกันถวายปจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เนื่องในโอกาสวันสำคัญและเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทยใหคงอยูสืบไป
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¤‹ÒÂ¾Ø·¸¸ÃÃÁ
โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดคายพุทธธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เมื่อวันศุกรที่ 11 กันยายน 2563

ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูหลักธรรม

ทางดานพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
สติปฏฐาน 4 และสามารถนำความรูไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันได

Panyarat High School 29 T - Thainess : รักษาความเป�นไทย



โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม วิจิตรา รัตนเพียร โดยมี ครูอรวีร รัตนเพียร ผูจัดการโรงเรียน

เปนประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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โรงเรียนมัธยมปญญารัตน จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ประจำป 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร ตั้งแตเวลา 8.00 น.-8.30 น. 
โดยมีครูอรวีร รัตนเพียร ผูจัดการโรงเรียนมัธยมปญญารัตน
เปนประธานในพิธีการดำเนินกิจกรรม เนื่องดวยมีการระบาด
ของโรคโควิด-19 จึงมีเพียงคณะผูบริหาร ตัวแทนครูบุคลากร

และตัวแทนนักเรียน 6 ระดับชั้น เขารวมในพิธี
ตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 และถายทอดสดบรรยากาศ
ภายในพิธีไปยังหองเรียนเพื่อใหทุกคนไดรับชมและรวมพิธี

ในรูปแบบออนไลน

ภายในงานจัดใหมีพิธีถวายราชสักการะแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพิธีมอบประกาศนียบัตร
และของรางวัลใหแกนักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขัน

ทางวิชาการของแตละกลุมสาระ

วันพอ
   แหงชาติวันพอ
   แหงชาติ

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ประจำป 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ประจำป 2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

วันแม
   แหงชาติวันแม
   แหงชาติ

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน
จัดกิจกรรมวันคลายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจำป 2563

เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร
โดยมี ดร.วาชิต รัตนเพียร ผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมปญญารัตน

เปนประธานในพิธี

เนื่องดวยมีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีเพียงคณะผูบริหาร
ตัวแทนครูบุคลากรและตัวแทนนักเรียน 6 ระดับชั้น

เขารวมในพิธีตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19
และถายทอดสดบรรยากาศภายในพิธีไปยังหองเรียน
เพื่อใหทุกคนไดรับชมและรวมพิธีในรูปแบบออนไลน
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โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน�
ได�จัดพ�ธีทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันข�้นป�ใหม�
ณ บร�เวณโรงยิม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563
โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อสร�างความเป�นสิร�มงคล

แก�คณะครู นักเร�ยนและผู�ปกครอง และร�วมกันส�งเสร�ม
สืบทอด อนุรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ตามหลักพระพ�ทธศาสนาให�คงอยู�สืบไป



วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563

โรงเรียนไดจัดใหมีพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งโรงเรียน

ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร เพื่อความเปนสิริมงคล

แกคณะครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน

อีกทั้งยังสงเสริมใหทุกคนมีความตระหนัก รัก

ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและ พรอมที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มศักยภาพ

วันครบรอบ
¨Ñ´µÑé§âÃ§àÃÕÂ¹
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ECO
Friendliness

Panyarat High School 34 E - Eco-friendliness : ใส�ใจสิ�งแวดล�อม

 An integral element of PHS is eco friendliness. Continuing 
with our action against plastic bags, in Work-Ed, the M4                  
students upcycled old t-shirts into cloth reusable bags,                     
available for use by all. These were made available for                             
everybody at the school on a rack opposite the admin office. 
Students and staff are encouraged to borrow the bags and 
return them when they come back from the market or shops.  

In the servICE club, students introduced 
recycling bins to separate waste in the 
school. These were bought by the students in 
the activity club. The bins are distributed 
around the school and posters were                       
designed to encourage students to consider 
separating their waste and making recycling 
much easier. 



วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน�จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง

ประธานนักเร�ยน ประจำป�การศึกษา 2563
เพ�่อให�นักเร�ยนได�เร�ยนรู�เกี่ยวกับการใช�สิทธิเสร�ภาพ
ความเสมอภาคและหน�าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

และให�นักเร�ยนได�ฝ�กประสบการณ�ในการเป�นผู�นำ ผู�ตาม
ในระบอบประชาธิปไตยและสามารถนำประสบการณ�

ที่ได�ไปปฏิบัติในชีว�ตจร�งได�อย�างเหมาะสม
โดยการจัดกิจกรรมโครงการ กำหนดจัดเป�นการเลือกตั้ง

ผ�านระบบออนไลน�

ผลการเลือกตั้ง น.ส.วร�ศา สถิตไตรภพ (เอวา)
ได�รับเลือกเป�นประธานนักเร�ยนโรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน� ประจำป�การศึกษา 2563 

ชาธิปชาธิป ไตยไตยประประ
ส�งเสร�ม

มีผู�สมัครเลือกตั้งเป�นประธานนักเร�ยน ดังนี้

น.ส.พัณณิน นิมิตรวานิช
นักเร�ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5

น.ส.วร�ศา สถิตไตรภพ
นักเร�ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5

1
No.

2
No.
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น.ส.วร�ศา สถิตไตรภพ (เอวา)

ประธานนักเร�ยนโรงเร�ยนม
ธัยมป�ญญารัต

น�

ประจำป�การศึกษา 2563



โครงการอบรมมารยาทบนโตะอาหารแบบตะวันตก

(Table Manners) ปการศึกษา 2563

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ สีลม

สำหรับนักเรียนใหมปการศึกษา 2563

โดยมีคุณสันติรัตน โชคทรัพยเจริญ วิทยากรของโรงแรม

เปนผูใหความรูเรื่อง Western table and Manners

ลักษณะกิจกรรมเปนการบรรยายใหความรู

เรื่องการจัดโตะอาหาร อุปกรณตางๆ

ในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

วิธีการปฏิบัติขณะรับประทานอาหารอยางมีมารยาท

ในแบบสากลนิยม นอกจากนั้นระหวางการอบรม

นักเรียนยังมีโอกาสไดฝกปฏิบัติจริง

จากการรับประทานอาหารตามคอรสเมนูของโรงแรม

นอกจากไดอิ่มอรอยแลว

นักเรียนยังไดรับความรู ความสนุกสนาน

ในการฝกปฏิบัติจริงรวมกับเพื่อนๆ

TABLE MANNERS

มารยาทบนโตะอาหาร
แบบตะวันตก
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M.4
 Each year the M4 students prepare for the cross-curricular 
field trip to Khao Yai. This is an important feature of the year, 
especially for M4 students, new into high school. It is an 
opportunity to learn beyond the classroom,and recognise the 
importance of cross-curricular study. It helps to consolidate 
understanding of the issues and understanding being taught in 
lessons, but, to the students, it is also 3 days, 2 nights in the 
jungle with their friends. This trip remains successful and this 
year was a largest yet. They also managed to be up the latest 
taking night sky photos!

Day 1
 We arrived at the National Park, after lunch and a quick 
change, we set off for the first river site. The students                     
immediately took to the river, and quickly got involved in the 
studies. Measuring river discharge, studying a meander and 
catching and studying stream invertebrates to identify the 
levels of pollution. After playing in the water, we studied the 
waterfall and headed back for dinner, data entry and star-      
gazing… 

Day 2
 An early start, into Khao Yai National Park. The morning 
was cloudy and rain threatened, the students set off for the 
walk through the rainforest to learn more about the biodiversity 
of this valuable resource and completed their biodiversity 
surveys and tree measurements. After lunch it was a long trip 
to the middle course for more river surveys and invertebrate 
studies… the river was still very deep from the recent floods, 
so we had to be careful! The students worked hard to collect 
the required data from this site! In the evening we went on 
safari, we saw elephants, deer, porcupines, asiatic wild dogs. 
At night the camp was visited by porcupines, a palm civet and 
deer.

Day 3
 This was spent studying two examples of the impact of 
tourism, on the environment at the natural spring, another 
opportunity to play in the water… and then the change in 
services available as you approach the National Park from the 
main road.
 This was a fantastic trip and enjoyed by everyone. This 
year’s M4 were extremely hard working and never stopped 
working! Not only did the students have a great time, working 
in groups, they learned a great deal about the natural                     
environment in Thailand.

Cross
 Curricular

Educational Camp
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TTThere was so much uncertainty regarding this trip. The COVID situation had 
made the actual trip almost impossible to undertake with another school. With 

some adaptation and changes we had a plan! The students were ging to paint and 
redecorate a rural school in Chonburi - with a trip to the beach too.

 The first task is to raise money, and this was immediately upset by the COVID 
restrictions of January 2021. Suddenly we couldn’t get back to school and                   
students couldn’t raise funds. Not to be defeated M5 set about selling products 
online and promoting their fundraising through IG and other social media, which 
was such a success. The students continued selling and promoting their fundraising 
and products when we returned to school in February, even managing to get onto 
the streets to collect donations from the public in the Silom area.

 The final event is always the PHS Fund Fair, and this year this was a huge success, 
everybody worked especially hard and pushed and pushed in the sales and                   
promotion of the cause. With the support of the  PHS school bands and a free               
concert. The students of PHS 6 had raised 220,000 Baht, the second highest total 
so far, in spite of the COVID restrictions and lack of time at school. Something to be 
incredibly proud of!

 Unfortunately, due to the next outbreak of COVID across the country, the trip to 
the school had to be postponed, again. PHS 6 have not been deterred and are             
looking forward to going once restrictions are lifted. Watch this space…

PHS
FUND FAIR

2020
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M.6Unity
Adventureand

Camp

here was so much uncertainty regarding this trip. The COVID situation had 
made the actual trip almost impossible to undertake with another school. With 

some adaptation and changes we had a plan! The students were ging to paint and 
redecorate a rural school in Chonburi - with a trip to the beach too.

 The first task is to raise money, and this was immediately upset by the COVID 
restrictions of January 2021. Suddenly we couldn’t get back to school and                   
students couldn’t raise funds. Not to be defeated M5 set about selling products 
online and promoting their fundraising through IG and other social media, which 
was such a success. The students continued selling and promoting their fundraising 
and products when we returned to school in February, even managing to get onto 
the streets to collect donations from the public in the Silom area.

 The final event is always the PHS Fund Fair, and this year this was a huge success, 
everybody worked especially hard and pushed and pushed in the sales and                   
promotion of the cause. With the support of the  PHS school bands and a free               
concert. The students of PHS 6 had raised 220,000 Baht, the second highest total 
so far, in spite of the COVID restrictions and lack of time at school. Something to be 
incredibly proud of!

 Unfortunately, due to the next outbreak of COVID across the country, the trip to 
the school had to be postponed, again. PHS 6 have not been deterred and are             
looking forward to going once restrictions are lifted. Watch this space…

 PHS 5 were our graduating class, and as has 
become norm for this class, the Monday after the 
final exams, they are whisked away for a night in a 
resort on an island. Not as idyllic as you might 
expect… the Unity and Adventure camp is an 
opportunity for the students to spend some time 
together as a class, but at the same time undertake 
some fun tasks, team games and physical chal-
lenges. The aim of this is for the students to unite 
and enjoy each others company before they head 
o� for university. At the same time, they are tested 
and have to work together and support each other 
through lots of activities, including Kayaking, 
climbing, hiking to name a few.

 Due to COVID restrictions there were some slight 
changes to the program, but this didn’t deter PHS 
5 from setting about completing all tasks and 
really getting involved in everything they could. 
They had the best attitude ever and approached 
every task with the same enthusiasm. After a 
hectic first day, exhausted students were able to 
relax and enjoy each other's company with the 
evening barbeque.

 Day 2 was far more chilled and after a morning of 
fishing and creating beach art, the students 
headed back for the somtam challenge!
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LEADERSHIPCampLEADERSHIPLEADERSHIPLEADERSHIPCampCampLEADERSHIPCampLEADERSHIPCampCampCampCampCampCampCampCampCampCampCamp

An amazing trip again, with 32 successful PHS students returning,
exhausted to school.

 After the success of the 1 st PHS Leadership Camp there was a great deal of interest in this 
year’s camp. The Leadership Camp includes a series of outdoor activities that encourage the 
students to achieve new skills, work as part of a team and lead team activities. The final day 
is an application and  test of their learning and leadership abilities.

 COVID restrictions caused delays and postponements of the camp, but we eventually set 
o� at the end of the final exams in term 2. 32 PHS students  were taken to the Royal River 
Kwai Resort,  Kanchanburi. The first day is all about training and practice of skills that will be 
necessary for the activities that take place. These also help the students to link as a group 
and begin to organise leadership tasks.

 In the evening, after a slow dinner, the real tasks began. Students had to set o� to buy their 
food for the next two days, considerable thought had gone into these menus. 

 The next day, the luxuries of the resort  were left behind. Students set o� to the forest. The 
morning included the first day of SUP - Standup paddleboarding. The instructors played 
games on the lake whilst teaching students the basic skills they would need for their journey. 
After cooking their own lunch, the students were taught safety skills for the river and first aid. 
Once the tents were up, the students cooked dinner and settled for a cool night under the 
stars. 

 The final day is the test, students would undertake an accompanied journey with tasks and 
assessments throughout. After a 6 km hike with skills assessed  they had a 14 km paddle 
board journey to make, leading their groups along the River Kwai.
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HEALTHY
MIND

กิจกรรมการให�คําปร�กษารายบุคคล
โดยเชิญนักจ�ตว�ทยาจากโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ�

มาให�คําปร�กษาแก�นักเร�ยนที่มีความสนใจ
เข�าร�วมโครงการ จํานวน 1 ครั้งต�อเดือน

เพ�่อให�นักเร�ยนมีสุขภาพจ�ตที่ดีและสามารถ
ใช�ชีว�ตได�อย�างมีความสุข
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โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน�
จัดบร�การตรวจสุขภาพ ประจำป� 2563

ให�แก�นักเร�ยน โดยเแพทย� พยาบาล และผู�เชี่ยวชาญ
จากโรงพยาบาลมิชชั่นมาตรวจสุขภาพให�คำปร�กษา

และฉีดวัคซีนป�องกันโรค เช�น วัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ� 
วัคซีนป�องกันไวรัสตับอักเสบชนิด A 

เพ�่อให�ผู�ได�รับบร�การ มีสุขภาพร�างกาย
สมบูรณ�แข็งแรง

สุขภาพ
ตรวจ

ประจำป�
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โรงเร�ยนมัธยมป�ญญารัตน� มีการจัดรายการอาหารและเคร�่องดื่มด�วยวัตถุดิบที่เน�นคุณภาพ
ถูกต�องตามหลักโภชนาการเพ�่อประโยชน�สูงสุดแก�ผู�เร�ยน และในช�วงสถานการณ�โรคระบาดโคว�ด-19

ทางห�องอาหารได�มีการปรับพ�้นที่เพ�่อเว�นระยะห�างในการรับประทานอาหาร
จัดฉากกั้นบนโต�ะอาหาร จัดทำเคร�่องหมายเว�นระยะการเดินแถวรับอาหาร เพ��มจ�ดบร�การอาหาร

และจัดแบ�งรอบการรับประทานอาหารของนักเร�ยนเป�น 4 รอบ
เพ�่อไม�ให�จ�ดรับบร�การแออัด ตามมาตราการเฝ�าระวังอย�างเคร�งครัด

Food
Thought

forforFoodFood
Thought
FoodforforforFoodforFoodforFoodforFoodFoodforFoodforFoodforFood
Thought

for
Thought

for
Thought

for
Thought

for
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ผูปกครองของ ด.ช.ปณณวิชญ วะศินรัตน (ขาวปน )
 ´Õã¨·ÕèàÃÒ¾‹ÍáÁ‹ÅÙ¡Ã‹ÇÁ¡Ñ¹àÅ×Í¡âÃ§àÃÕÂ¹¹Õé ·Õè·ÕèàÃÒ¤Ô´Ç‹ÒàËÁÒÐ¡Ñº¢ŒÒÇ»˜œ¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ «Öè§Ë¹Öè§»‚
·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ·ÓãËŒàÃÒÃÙŒÇ‹Ò àÃÒàÅ×Í¡äÁ‹¼Ô´ âÃ§àÃÕÂ¹áË‹§¹Õéà»š¹ÊÑ§¤ÁàÅç¡æ ·ÕèàµçÁà»‚›ÂÁ´ŒÇÂ¤Ø³ÀÒ¾
µÑé§áµ‹¤Ø³¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ÇÔªÒËÅÑ¡µ‹Ò§æ ¤Ø³¤ÃÙà»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹ÇÔªÒ¹Ñé¹æ áÅÐ ÁÕ·ÑÈ¹¤µÔ·Õè´ÕÁÒ¡æ
ÁÕ¤ÇÒÁãÊ‹ã¨áÅÐÁØ‹§ÁÑè¹ ÊÍ¹à´ç¡ãËŒÃÙŒ¨Ñ¡¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ ÊÃŒÒ§·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹ÍË¹ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹
ä´Œ´Õ ÊÓËÃÑº ÇÔªÒ Art à»š¹ÍÕ¡ÇÔªÒ·Õè»ÃÐ·Ñºã¨¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹µÑé§áµ‹ÁÒ Open House «Öè§¤ÃÙµÑé§ã¨¾Ñ²¹Ò
à´ç¡à»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å äÁ‹ãª‹Ç‹Ò¼Å§Ò¹µŒÍ§ÊÇÂàËÁ×Í¹¡Ñ¹·Ø¡¤¹ áµ‹à´ç¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊÍ¹·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§æ
¨¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§´ŒÒ¹¹Õ é·Õ è´Õ¢Ö é¹ÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´ ÇÔªÒ Math ¡çàª‹¹¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡à¹× éÍËÒ
µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃã¹ËŒÍ§áÅŒÇ ¤Ø³¤ÃÙÂÑ§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¾ÔèÁàµÔÁÃÒÂºØ¤¤Åµ‹ÍÂÍ´ÊÓËÃÑº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÊ¹ã¨ àª‹¹ â»Ãá¡ÃÁ Alek áÅÐ¤Ø³¤ÃÙÍÕ¡ËÅÒÂÇÔªÒ·Õè¡Å‹ÒÇä´ŒäÁ‹ËÁ´ã¹·Õè¹Õé 
 ·Õè»ÃÐ·Ñºã¨ÁÒ¡ÍÕ¡Ê‹Ç¹¹Ö§ ¤×Í ¤Ø³¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹ ·Õè´ÙáÅà´ç¡æÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´ áÅÐ à¢ŒÒ¶Ö§áÅÐ
à¢ŒÒã¨à´ç¡ ª‹Ç§ÇÑÂËÑÇàÅÕéÂÇËÑÇµ‹Í¹Õé ¤Ø³¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹ÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Íà´ç¡ÁÒ¡æ¤‹Ð àª×èÍÇ‹Ò¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
ËÅÒÂºŒÒ¹¤§»ÃÐÊº»˜ÞËÒ¹Õé ÊÔè§¹Õéà»š¹ÍÕ¡¨Ø´à´‹¹¹Ö§¢Í§»˜ÞÞÒÃÑµ¹�àÃÒ¤‹Ð ´ÙáÅà´ç¡ä´Œã¡ÅŒªÔ´
Å´ÀÒÃÐ¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ä»ä´ŒàÂÍÐÁÒ¡ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¤ÃÙ»ÃÐ¨ÓªÑé¹áÅŒÇ¡ç¤×Í ¤Ø³¤ÃÙá¹Ðá¹Ç¤‹Ð 
·Õè¹ÕèàÃÒÁÕ¤ÃÙá¹Ðá¹Ç·Õè·ÓãËŒà´ç¡ÃÙŒÊÖ¡»ÅÍ´ÀÑÂ·Õè¨Ðä»»ÃÖ¡ÉÒ ãÊ‹ã¨ áÅÐ µÔ´µÒÁ »˜ÞËÒ ¢Í§à´ç¡
¨ÃÔ§æ âª¤´Õ·ÕèÅÙ¡ä´ŒàÃÕÂ¹·Õè¹Õè¤‹Ð áÅÐ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ºØ¤¤ÅÒ¡Ã¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹·Õè´ÕÁÒ¡æ áÅŒÇ¹Ñé¹
ÊÔ è§áÇ´ÅŒÍÁã¹âÃ§àÃÕÂ¹ ã¹àÃ× èÍ§ÍÒËÒÃ¡ÒÃ¡Ô¹¡ç´Õ§ÒÁÁÒ¡ ÅÙ¡ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµã¹¨Ø´¹Õé´Õ¡Ç‹Ò
âÃ§àÃÕÂ¹Í×è¹ÁÒ¡¤‹Ð ÊØ´·ŒÒÂ¹Õé¡ç¢Í¢Íº¤Ø³¼ÙŒºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹áÅÐ¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡·‹Ò¹·Õè·ÓãËŒË¹Öè§»‚
·Õè¼‹Ò¹ÁÒ áÁŒ¨ÐÁÕâ¤ÇÔ´ à»š¹ ÍØ»ÊÃÃ¤ áµ‹ÅÙ¡¡çä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õè´ÕÁÒ¡ÁÒÂ
Å´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ¢Í§àÃÒ¾‹ÍáÁ‹ä»ä´ŒÁÒ¡æ àÊÕÂ´ÒÂã¹àÃ×èÍ§¢Í§ËŒÍ§áÅç» ·ÕèÍÂÒ¡ãËŒÅÙ¡ÁÕâÍ¡ÒÊãªŒ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Õé áÅÐà»š¹ÍÕ¡àËµØ¼Å¹Ö§·ÕèàÃÒàÅ×Í¡·Õè¹Õè ËÇÑ§Ç‹Ò¶ŒÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´´Õ¢Öé¹ à´ç¡æ ¨Ðä´Œä»ãªŒ
ËŒÍ§áÅç»¹Õé ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐµ‹Ò§æä´ŒÁÒ¡¢Öé¹¤‹Ð

ผูปกครองของ ด.ช.พีรวัส รักษโชติวงศ (ซูชิ)
 ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº ¤Ø³¾‹Í ´ª. ¾ÕÃÇÑÊ ÃÑ¡É�âªµÔÇ§È� («ÙªÔ) ¹ŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
áÅÐÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹·Õèä´ŒÃ‹ÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ñº·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐ´Õã¨·Õèä´Œà¢ŒÒÁÒ
à»š¹¤ÃÍº¤ÃÑÇâÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹�¤ÃÑº

ผูปกครองของ ด.ญ.ฉัตรภัสร เกษสกุล ชุมสมุทร (นัทจัง)
 1 »‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ áÁŒ¨ÐµŒÍ§àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�ºŒÒ§ã¹ª‹Ç§áÃ¡ áµ‹ÃÐºº
¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
¢Í§à´ç¡æ ´Óà¹Ô¹ä»ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ äÁ‹µÔ´¢Ñ´ áÅÐà»š¹Ë¹Öè§»‚·ÕèÍÂÒ¡
¢Íº¤Ø³·‹Ò¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ ¤Ø³¤ÃÙ áÅÐ Teachers ·Ø¡·‹Ò¹·Õè
ãËŒâÍ¡ÒÊ¹Ñ·¨Ñ§ä´Œ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ
ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ âÍ¡ÒÊ·Õè´Õ à¾×èÍ¹æ ·Õèà»š¹
¡ÑÅÂÒ³ÁÔµÃ à»š¹áÃ§Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¹Ñ· Ñ̈§ªÒàÅ¹ �̈ã¹ÊÔè§·ÕèµÑÇàÍ§¤Ố Ç‹ÒÂÒ¡ 
ÍÂ‹Ò§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ� «Öè§à»š¹¤ÃÑé§áÃ¡·ÕèÅÙ¡Å§á¢‹§·Ñé§ÃÒÂ¡ÒÃ
AMC (àËÃÕÂÞ·Í§á´§), ÃÒÂ¡ÒÃ TMC (ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ) à»š¹¡ŒÒÇáÃ¡
·ÕèÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒÅÙ¡ÃÙŒÊÖ¡Ê¹Ø¡¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ� áÅÐ¡ÅŒÒ·Óâ¨·Â�
µÔ´´ÒÇÁÒ¡¢Öé¹¨Ò¡·ÕèàÁ×èÍ¡‹Í¹Ê‹ÒÂË¹ŒÒË¹ÕÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ 
 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÅÙ¡ä´ŒÊ‹§¼Å§Ò¹à¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´ÊµÍÃÕèºØ�¡µÔ´ Top 5 ¢Í§
âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÊ‹§ä»»ÃÐ¡Ç´·ÕèËŒÍ§ÊÁØ´ Neilson Hays ã¹
ËÑÇ¢ŒÍ “Diversity” áÁŒäÁ‹ä´ŒÃÑº¤Ñ´àÅ×Í¡ãËŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ áµ‹ä´ŒàËç¹
¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹µÑé§ã¨ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÅÙ¡ ÃÇÁ·Ñé§ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ½ƒ¡¤ÇÒÁà»š¹
¼ÙŒ¹Óâ´Âä´ŒÃÑºâÍ¡ÒÊãËŒà»š¹ MC à»š¹µÑÇá·¹¡Å‹ÒÇ¢Íº¤Ø³ÇÔ·ÂÒ¡Ã
·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÁÒÃÂÒ·º¹âµ�ÐÍÒËÒÃ ¡Å‹ÒÇ¢Íº¤Ø³ÇÔ·ÂÒ¡Ã·ÕèãËŒ
¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§¡ÒÃà¢ÕÂ¹ mind map  ¹Ñºà»š¹ª‹Ç§àÇÅÒ 1 »‚·Õèä´ŒàËç¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·ÕèÊÙ§¢Öé¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢µÒÁÇÑÂ ¾‹ÍáÅÐ
áÁ‹ÃÙŒÊÖ¡¢Íº¤Ø³·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐ´Õã¨·Õè¹Ñ·¨Ñ§ä´Œà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§
¤ÃÍº¤ÃÑÇ PHS ¤‹Ð

ผูปกครองของ ด.ญ.วิริญจน ชินธรรมมิตร (เพลิน)
¹ŒÍ§à¾ÅÔ¹ÁÒ visit âÃ§àÃÕÂ¹¹ÕéµÑé§áµ‹ÍÂÙ‹ ».5 áÅÐºÍ¡Ç‹ÒÍÂÒ¡àÃÕÂ¹·Õè»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ¾Í¼‹Ò¹ä»ÍÕ¡»‚¹ŒÍ§à¾ÅÔ¹¡çÂÑ§Â×¹ÂÑ¹Ç‹Ò

ÍÂÒ¡ÂŒÒÂÁÒàÃÕÂ¹·Õè»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ¤Ø³áÁ‹àÅÂ¾ÒÁÒÊÍº ¹ŒÍ§à¾ÅÔ¹µÑé§ã¨·Ó¢ŒÍÊÍºáÅÐàµÃÕÂÁµÑÇÊÍºÊÑÁÀÒÉ³�ÍÂ‹Ò§µÑé§ã¨ÁÒ¡ 
¾Í¹ŒÍ§ä´ŒÁÒàÃÕÂ¹ áÁŒª‹Ç§ Á.1 ¨Ð¢ÅØ¡¢ÅÑ¡ä»ºŒÒ§à¾ÃÒÐàËµØ¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´ áµ‹äÁ‹ÁÕÇÑ¹äË¹·Õè¹ŒÍ§à¾ÅÔ¹äÁ‹ÍÂÒ¡ä»âÃ§àÃÕÂ¹

¹ŒÍ§à¾ÅÔ¹ÁÕÊÑ§¤Áà¾×èÍ¹·Õè´ÕÁÒ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐµÑé§ã¨·Ó¡ÒÃºŒÒ¹Ê‹§·Ø¡ªÔé¹ ¹ŒÍ§à¾ÅÔ¹ÁÒ¨Ò¡
ÊÒÂÊÒÁÑÞ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹à¡‹Ò áµ‹á¤‹»‚à´ÕÂÇ·Õè»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ¹ŒÍ§ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ´ÕÁÒ¡·Ñé§¿˜§ ¾Ù´ Í‹Ò¹ à¢ÕÂ¹

¤Ø³áÁ‹ÃÙ ŒÊÖ¡´Õã¨·Õèàª× èÍã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§ÅÙ¡·Õè¢ÍÂŒÒÂâÃ§àÃÕÂ¹ ¶Ö§áÁŒµÍ¹¹ÕéÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�·ÓãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ä´Œ
àµçÁÃÙ»áºº áµ‹¤Ø³áÁ‹ÂÑ§àª×èÍÁÑè¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹äÁ‹à»ÅÕèÂ¹¤‹Ð

ครอบครัว
นองซูชิ

ผูปกครองของ ด.ช.พีรวัส รักษโชติวงศ (ซูชิ)

ครอบครัว

ครอบครัว
นองเพลิน

ครอบครัว
นองนัทจัง

ครอบครัว
นองขาวปน ครอบครัว

Panyarat High School 44 Extra Activity

ครอบครัวปญญารัตนครอบครัวปญญารตันครอบครัวปญญารัตน



ครอบครัว
นองจีน

ผูปกครองของ ด.ญ.ชิสา ชัยพัฒน (จีน)
 »˜ÞÞÒÃÑµ¹�à»š¹âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁáË‹§à´ÕÂÇ·ÕèàÃÒµÑé§ã¨
ÊÍºà¢ŒÒµÑé§áµ‹áÃ¡ (ËÅÑ§¨Ò¡ä Œ́ÁÒ Open house ä Œ́àËç¹
¶Ö§¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡ ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾ ¢Í§ÃØ‹¹¾Õè
ã¹ÇÑ¹¹Ñé¹ ¡çÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òà»š¹âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹) áÅÐÂÔè§ÃÙŒÊÖ¡
»ÃÐ·Ñºã¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ ¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§
¤Ø³¤ÃÙ ã¹ª‹Ç§â¤ÇỐ ·ÕèÂÒ¡ÅÓºÒ¡ ¢Íº¤Ø³¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡¤¹
·Õè´ÙáÅ Á.1 "ÃØ‹¹¾ÔàÈÉâ¤ÇÔ´" à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ

ผูปกครองของ ด.ญ.ลตาฤต โพธ์ิใบ (มินน่ี)
 Ë¹Öè§»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ÅÙ¡ÊÒÇä´Œà¢ŒÒàÃÕÂ¹ âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� âÃ§àÃÕÂ¹·Õèà¤ŒÒàÅ×Í¡àÍ§ ´ŒÇÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ·Õè¨Ðä´Œ
à¢ŒÒ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·Õè¨Ðä´Œà´Ô¹·Ò§ä»µ‹Ò§»ÃÐà·È ËÃ×ÍáÁŒ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹¨ÐÁÕ áµ‹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´
·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¨¹¶Ö§µÍ¹¹Õé áÅÐÂÑ§äÁ‹ÁÕ·Õ·‹Ò¨Ð Ṍ¢Öé¹ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�à»š¹àÇÅÒ¹Ò¹ äÁ‹ä Œ́à¨Íà¾×èÍ¹æ áÁŒ̈ ¹¶Ö§»̃¨ Ø̈ºÑ¹
ÂÑ§äÁ‹à¤Âà¨Íà¾×èÍ¹ËŒÍ§ãËÁ‹ ÅÙ¡ÍÒ¨ÁÕº‹¹ºŒÒ§ áµ‹áÁ‹¡çãËŒà¤ŒÒà¢ŒÒã¨ Ç‹Ò¶ŒÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�´Õ¢Öé¹ ¤§ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÃ‹ÇÁ
¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐä´ŒàÅ‹¹¡Ñºà¾×èÍ¹·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ µÍ¹¹Õé¡çàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¡Ñ¹ä»¡‹Í¹ µÑé§ã¨àÃÕÂ¹ÍÍ¹äÅ¹�ä»

¢Íº¤Ø³¤‹Ð

ผูปกครองของ ด.ช.อติระ ผายจันเพ็ง (ระ)
 áÁ‹ÁÕÅÙ¡á¤‹¤¹à´ÕÂÇ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÔè§·Õè´Õ·ÕèÊØ´¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ ªÕÇÔµã¹ª‹Ç§ÇÑÂ¹Õé äÁ‹ÁÕÍÐäÃ¨ÐÊÓ¤ÑÞ¡Ç‹Ò¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ áÁ‹¨Ö§à½‡ÒµÒÁËÒâÃ§àÃÕÂ¹
·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÅÙ¡¢Í§áÁ‹ áÁ‹äÁ‹ä´ŒàÅ×Í¡âÃ§àÃÕÂ¹µÒÁ¤¹¹ÔÂÁËÃ×ÍµÒÁ¡ÃÐáÊÊÑ§¤Á áµ‹áÁ‹àÅ×Í¡Ê¶Ò¹·Õè·Õè¤Ô´Ç‹ÒÅÙ¡¢Í§áÁ‹µŒÍ§ãªŒªÕÇÔµÍÂÙ‹à¡×ÍºË¹Öè§
ÇÑ¹àµçÁ àÊÁ×Í¹à»š¹ºŒÒ¹ËÅÑ§·ÕèÊÍ§ ·ÕèÅÙ¡¤ÇÃ¨Ðä´Œ¤ÇÒÁÊØ¢ Ê¹Ø¡ ·Ñé§ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐ·ÕèÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¤×ÍàÃ×èÍ§
¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ à¾ÃÒÐ¶×Íà»š¹ËÑÇã¨ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµÍÂÙ‹ã¹ÊÑ§¤Á áÁ‹ä´Œà¢ŒÒÁÒ Open House ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹»˜ÞÞÒÃÑµ¹� 
·Ø¡¤ÃÑé§µÑé§áµ‹ÅÙ¡ÍÂÙ‹»ÃÐ¶Á»‚·Õè 4 à¾ÃÒÐÍÂÒ¡àËç¹¤ÇÒÁá¹‹¹Í¹ã¹ÊÔè§·ÕèáÁ‹ä Œ́àÅ×Í¡äÇŒ áÁ‹ªÍºâÃ§àÃÕÂ¹¹Õéà¾ÃÒÐÊÑ́ Ê‹Ç¹¢Í§¤Ø³¤ÃÙáÅÐà ḉ¡æ äÁ‹ÁÒ¡
¨¹à¡Ô¹ä» à¾×èÍ·ÕèÅÙ¡ÈÔÉÂ�áÅÐ¤Ø³¤ÃÙ¨Ðä´ŒÁÕàÇÅÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
 áÁ‹ªÍºã¨ ·Õè¤Ø³¤ÃÙ·Õè¹Õè äÁ‹ÅŒÒÊÁÑÂáÅÐãÊ‹ã¨ã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃÊÍ¹áÅÐªÕé¹Ó¼ÙŒàÃÕÂ¹ã¹¡ÒÃËÒ¢ŒÍÁÙÅ ÇÔ̧ Õ¤Œ¹¤ÇŒÒ à»�́ âÅ¡¡ÇŒÒ§ãËŒ¡Ñº¼ÙŒàÃÕÂ¹ 
áÅÐáÁ‹ªÍºã¨ ¤Ø³¤ÃÙ·Õè¹ÕèÍÕ¡àª‹¹¡Ñ¹ ·ÕèäÁ‹ÅéÓÊÁÑÂ ¨¹»Å‹ÍÂ»ÅÐÅÐàÅÂãËŒà´ç¡ÁÕÍÔÊÃÐàÊÃÕ¨¹à¡Ô¹¢Íºà¢µ 
 áÁ‹à¢ŒÒÁÒàÂÕèÂÁàÂÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹·Ø¡¤ÃÑé§ ¡çÃÑºÃÙŒ¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ãËŒ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í áÅÐ¡ÒÃãËŒà¡ÕÂÃµÔ ·ÓãËŒáÁ‹ÃÙŒÊÖ¡ÇÒ§ã¨ áÅÐ¤Ô´Ç‹ÒÊ¶Ò¹·Õè¹Õé¨Ðà»š¹·Õè
à¾ÒÐº‹ÁÅÙ¡¢Í§áÁ‹ãËŒàµÔºâµà»š¹·Ñé§¤¹ ṌáÅÐ¤¹à¡‹§ äÁ‹à»š¹ÀÒÃÐ¢Í§ÊÑ§¤Á áÅÐá¹‹¹Í¹áÁ‹µŒÍ§¾ÒÅÙ¡ÁÒàÂÕèÂÁ Ù́âÃ§àÃÕÂ¹ ÅÙ¡ªÍºâÃ§àÃÕÂ¹ÁÒ¡ áÅÐ
ä´Œà¢ŒÒàÃÕÂ¹ÊÁã¨ ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹ä·Â ÁÒà»š¹âÃ§àÃÕÂ¹·ÕèãªŒ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ äÁ‹ä´Œ·ÓãËŒà»š¹»˜ÞËÒàÅÂ ¡ÅÑº·ÓãËŒÅÙ¡
àÃÕÂ¹ÃÙŒàÃçÇ¢Öé¹ â´Âà©¾ÒÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÃ‹ÇÁ¡ÑºÇÔªÒÍ×è¹æ áÁ‹¡çÂÑ§·Öè§·ÕèÅÙ¡¢Í§áÁ‹ä»ä´Œ´Õ äÁ‹ÁÕµÔ´¢Ñ´ ´ŒÇÂà¾ÃÒÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹
¡ÒÃÊÍ¹·Õè¤Ø³¤ÃÙÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Õè´Õ ·Ñé§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹ ¡ÒÃáº‹§¡ÅØ‹Á ·ÓãËŒà´ç¡æ ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ ª‹ÇÂàËÅ×Í¡Ñ¹ àÇÅÒã¡ÅŒÊÍº¡ç¨ÐÁÒª‹ÇÂ¡Ñ¹µÔÇ ¤Ø³¤ÃÙ
áµ‹ÅÐ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨áÅÐãÊ‹ã¨ã¹¡ÒÃÊÍ¹ÁÒ¡ ¤Ø³¤ÃÙ¨ÐäÁ‹·Ôé§à´ç¡ãËŒÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁäÁ‹ÃÙŒ ·ÓãËŒà´ç¡äÁ‹à¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÊÐÊÁã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ áµ‹¡ÅÑº
Ê¹Ø¡áÅÐà¢ŒÒã¨ã¹º·àÃÕÂ¹ ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÍºÍØ‹¹ ¡ÒÃ¶ÒÁä¶‹¨Ò¡¤Ø³¤ÃÙÍÂÙ‹àÊÁÍ
 áÁ‹¤Ô´Ç‹Ò… âÃ§àÃÕÂ¹»˜ÞÞÒÃÑµ¹�¹Õé·ÕèáÁ‹àÅ×Í¡¤×Í·Õè·ÕèàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ÊÓËÃÑºÅÙ¡¢Í§áÁ‹

ผูปกครองของ ด.ช.อติระ ผายจันเพ็ง (ระ)

ครอบครัว
นองภู

ผูปกครองของ ด.ช.พิสิษฐ สุวรรณธีรางกูร (ภู)
 ...¶×Íà»š¹àÃ×èÍ§âª¤´Õ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§àÃÒ·Õè ´.ª.¾ÔÊÔÉ°� ÊØÇÃÃ³¸ÕÃÒ§¡ÙÃ
ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊà¢ŒÒÁÒàÃÕÂ¹ã¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇâÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹�
 ...¶Ö§áÁŒÇ‹ÒàÃÒ·Ø¡æ¤¹µŒÍ§à¼ªÔÞ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�ÇÔ¡Äµ¢Í§ COVID à»š¹ÃÐÂÐ
àÇÅÒÂÒÇÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ áµ‹¼Á¢Íª×è¹ªÁ·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹Ï ·Õèä´ŒºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁ
¾ÃŒÍÁã¹·Ø¡æ ´ŒÒ¹ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕÂÔè§ ÂÑ§¤§ÃÑ¡ÉÒÁÒµÃÒ°Ò¹ ·Ñé§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅãËŒ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ·Ñ é§¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐ¤Ø³¤ÃÙãËŒà»š¹ä»
â´ÂÃÒºÃ×è¹ÍÂ‹Ò§´ÕÂÔè§¤ÃÑº 

ผูปกครองของ ด.ญ.พิมพมาดา ศรีพวาทกุล (ลาเต)
 âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� »ÃÐ·Ñºã¨ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õèà¹Œ¹ problem-based 
learning ½ƒ¡ thinking process ¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹¡ÅØ‹Á áÅÐà¹Œ¹ÇÔªÒËÅÑ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ
ãªŒªÕÇÔµã¹Í¹Ò¤µÍÂ‹Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ¤³ÔµÈÒÊµÃ�áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¨º»‚áÃ¡¢Í§¡ÒÃ
àÃÕÂ¹·Õè¹Õè ÅÙ¡ÊÒÇâµ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´ ÃÑº¼Ô´ªÍºµÑÇàÍ§ àÃÔèÁÇÒ§à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐÊÑé¹
ÃÐÂÐ¡ÅÒ§ áÅÐÇÒ§á¼¹àÍ§ä´ŒªÑ´à¨¹¢Öé¹ÁÒ¡ ¢Íá¶ÁÍÕ¡¹Ô´Ç‹ÒÍÒËÒÃ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹
ÊÐÍÒ´ ÍÃ‹ÍÂ áÅÐÁÕâÀª¹Ò¡ÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹
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โรงเรียนมัธยมปญญารัตน
PANYARAT HIGH SCHOOL : THE ELITE HIGH SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE
เลขที่ 250 ซอยสีลม 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
250 Soi Silom 18 , Silom road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท : 02-6356130-3  โทรสาร : 02-2345789
www.panyarathighschool.ac.th  

 แกวรัตนา กาวไกล สูโลกกวาง
คณิตวิทย นําทาง สัมฤทธิผล
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เรียนสุขลน
ประพฤติตน เทิดไทยรัก สามัคคี
กตัญู ชูชาติ ศาสนกษัตริย
พูนพิพัฒน ภาคภูมิ ม่ันศักด์ิศรี
เรียนรูจริง จิตอาสา สรางส่ิงดี
สายสัมพันธ นองพ่ี ประจักษใจ
น้ําเงินทอง ธวัชหมาย คุณความดี
ปญญารัตน เกียรติทวี ช่ือเสียงไสว
แหลงศึกษา คุณภาพ ล้ําเกรียงไกร
แกวรัตนา คือหัวใจ ของผองเรา

เน้ือรอง : อาจารยวิภาวี ไชยยงค
ทํานอง : อาจารยเรวัต จันทรตระแสง
ผูควบคุมการผลิต : Timothy Peter

เพลงแก�วรัตนาเพลงแก�วรัตนา


