


ทศมภูบดินทราชาศิรวาท

 ถวายบังคมบรมราชัน พระมิ่งขวัญมหาจักรีศรีไอศูรย
พระบุญญาบารมีเพ็ญไพบูลย นวมินทรางกูรเกริกกฤตยา
 องคทศมภูบดินทรปนนคเรศ พระวชิรเกลาฯปกเกศคุมเกศา
เย็นศิระพระบริบาลพระเมตตา ทรงเกื้อสุขประชาทั่วถิ่นไทย
 พระวิสัยทัศนกวางไกลครองแผนดิน ทรงสืบศาสตรสรรพศิลปสมสมัย
ทรงอนุรักษตอยอดความเปนไทย พระปณิธานกาวไกลสูสากล
 พระทรงเปนจอมทัพเอกองอาจ การบินทรงสามารถลํ้าเลิศผล
ราชกิจจานุกิจสัมฤทธิ์ดังเยี่ยมยล สรางวินัยสรางคนดีจากใจ
 พระบรมเดชานุภาพแผไพศาล พระปรีชาชาญอริพายมิกรายใกล
พสกซรองเฉลิมพระเกียรติถวายชัย ทรงพระเจริญเกริกไกรโสตถิเทอญ ฯ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร ครู นักเรียน 

และบุคลากรโรงเรียนมัธยมปญญารัตน

(ผูประพันธ : อาจารยวิภาวี ไชยยงค)
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน เปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาปที่  1-6 จัดการเรียน การสอนทุกวิชาเปนภาษาอังกฤษ 
ยกเวนวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา เฉพาะตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของกับบริบทไทย อาทิ ประวัติศาสตรไทย กฏหมายไทย 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ดนตรี นาฎศิลป และวิชาท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต และทักษะการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานของไทย เชน 
การงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนตน มุงเนนความรู และทักษะดานวิชาคณิตศาสตร และทักษะวิทยาศาสตร ตลอดจนงานวิจัย 
และพัฒนา

สถานที่ตั้ง  เลขที่ 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 
วันกอตั้งโรงเรียน 25 กุมภาพันธ 2554 
ผูกอตั้งโรงเรียน ดร.ประวิช รัตนเพียร
ผูอํานวยการโรงเรียน  ดร.วาชิต  รัตนเพียร
ผูจัดการโรงเรียน        นางสาวอรวีร รัตนเพียร

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

ดอกไมสัญลักษณของโรงเรียน 
“ดอกแกวรัตนา”

THE ELITE HIGH SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE 
โรงเรียนมัธยมปญญารัตน

รูปโล ทรงสี่เหลี่ยม มุมลางซายและขวามน มีริบบิ้นทองเปนฐานรองรับ 
โคงไปตามความโคงของโล กึ่งกลางริบบิ้น ดานบน ปรากฏ 
ชื่อโรงเรียน เปนภาษาไทย สีน้ําเงิน ดานลาง ปรากฏช่ือโรงเรียน 
เปนภาษาอังกฤษ สีนํ้าเงิน กรอบโล สีนํ้าเงิน เดินขอบทอง 
ภายในโล แบงออกเปน 4 สวน

เครื่องหมายโรงเรียน  

• โล เปรียบเสมือน พลังและการปกปอง

• หนังสือ เปรียบดังปญญา ความรูและความจริง
 ของผูที่เปนเลิศในการศึกษาเลาเรียน

• เครื่องหมายอนันต (Infinity) เปรียบถึงการพัฒนา
 อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและสถาบัน

• หนาจั่วทรงไทย เปรียบกับการปลูกฝงจิตสํานึกตอคุณคา
 ของวัฒนธรรมไทย และความเปนไทยอันเจริญเติบโต
 ควบคูกับนักเรียนและสถาบัน

• ลูกโลก ประดุจจุดมุงหมายของนักเรียน และสถาบัน
 ที่มีสวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศ 
 สูสังคมโลก

• แถบริบบิ้นสีทอง มีชื่อโรงเรียนกํากับเพื่อแสดงอัตลักษณ
 ของโรงเรียน

ความหมายของเครื่องหมายโรงเรียน 

สีประจําโรงเรียน สีนํ้าเงิน-ทอง 

ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

  คติพจน ( MOTTO) 

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

เปนเลิศในการเรียน    
พากเพียรพัฒนา     
รักษาความเปนไทย      
ใสใจสิ่งแวดลอม 

Excellent in Learning     
Innovation           
Thainess                   
Eco-friendliness

วิสัยทัศน (VISION)
 มุงมั่นสูความเปนเลิศในการปลูกฝงความรู และจิตสํานึกของการศึกษา 
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมถึงงานวิจัย โดยไมย่ิงหยอน 
ไปกวาการมุงเนนในการเสริมสรางศีลธรรม และจรรยาบรรณ ใหแก 
ผูเขารับการศึกษา และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข

 สนับสนุนในการพัฒนา เสริมสรางบุคลากรผูมีความเปนผูนําทางสังคม 
ดวยจิตใจที่มีความเปนวิทยาศาสตรในดานความคิดวิเคราะห เพื่อที่จะได 
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ประกอบกับความออนนอมถอมตนตาม 
แบบวัฒนธรรมไทยสูสังคมโลก                                                                                                                                                                                                             

พันธกิจ (MISSION)

ดอกไมสัญลักษณของโรงเรียน

สีนํ้าเงิน-ทอง 

ดอกไมสัญลักษณของโรงเรียน

สีนํ้าเงิน-ทอง 

ดอกไมสัญลักษณของโรงเรียน

สีนํ้าเงิน-ทอง 

ตนแกว เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เชื่อกันวาสถานที่ใด 
ปลูกตนแกว บุคลากรจะมีจิตใจบริสุทธิ์  มีความเบิกบาน เปนคนดี 
มีเกียรติคุณขจรไกล สมดังคุณสมบัติของดอกแกว ซึ่งมีสีขาวสะอาด 
ละมุนตา และสงกลิ่นหอมนวลไปไกล
คําวาแกว  (ภาษาสันสกฤต: รตฺน ซึ่งนํามาใชในภาษาไทยวา รัตน รัตน 
รัตนะ รัตนา) หมายถึง แกวมณี หรือมณีรัตน ที่งดงามและสูงคา เมื่อนํา 
คําว าแกว ไปประกอบคําใด ก็จะทวีคูณความหมายวา มีคุณคาสูง 
ควรแกการยกยองเทิดทูน
“รัตนา” อนุสนธิ จาก สกุล “รัตนเพียร” แหงผู ก อตั้งโรงเรียน 
ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเพื่อความเจริญรุงเรืองของเด็กไทย 
สังคม และประเทศชาติ
ดวยเหตุผลดังกลาว โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจึงมีดอกไมสัญลักษณ 
ซึ่งมีนามอันเปนมงคลวา “แกวรัตนา”

สวนบนซาย
พื้นสีขาว 
มีภาพหนังสือสีทอง

สวนลางซาย
พื้นสีนํ้าเงิน 
มีหนาจั่วทรงไทยสีทอง

สวนบนขวา
พื้นสีนํ้าเงินมีเครื่องหมาย

อนันต (Infinity) สีทอง

สวนลางขวา
พื้นสีขาว

มีรูปลูกโลกสีทอง

นํ้าเงิน หมายถึง ความจริง 
 และความจงรักภักดี
ทอง หมายถึง จิตวิญญาณ และ
 การยกระดับทางความคิด



การศึกษา 2561 เปนปที่ 8 ของการกอตั้งโรงเรียนมัธยมปญญารัตน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
โรงเรียนไดดําเนินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยอยางสมบูรณในทุกมิติ 
โดยการสงเสริมใหมีการเรียนการสอนทางวิชาการท่ีหลากหลาย สงเสริม กระบวนการคิด 

วิเคราะห สังเคราะหและแกปญหาดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใชอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการทุกสหวิชาทั้ง 8 สาระการเรียนรู  สงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบกิจกรรมโครงการ 
ที่หลากหลาย เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนาอยางรอบดาน ตอบสนองความสามารถและบุคลิกภาพ 
ความสนใจที่แตกตาง อีกทั้งยังยืนหยัดในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงการเปน 
ผูมีจิตสาธารณะ เปนคนดี เปนคนเกง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตอตนเองและผูอื่น รูจักใชชีวิต 
อยางมีความสุข และมีจิตสํานึกรักความเปนไทย นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนและสงเสริม 
การแขงขันทักษะทั้งดานวิชาการทุกสาขาวิชา จนไดรับรางวัลมากมาย ท้ังระดับประเทศและ 
ตางประเทศอยางตอเนื่อง

 ผลจากการสานตอแนวนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งดานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา 
ผู  เรียน การปรับปรุงอาคารสถานท่ี การจัดหาวัสดุอุปกรณ ท่ีทันสมัย การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการ ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและศักยภาพ 
ของนักเรียน ดวยผลสัมฤทธิ์ในการสอบเขามหาวิทยาลัยของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในช้ันสูงสุด 
ของโรงเรียน ซึ่งในปการศึกษา 2561 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนสามารถสอบเขาเรียน 
ในคณะตางๆได จํานวน 100% เฉกเชนตลอด 3 ปที่ผานมา อาทิ คณะแพทยศาสตร เศรษฐศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร รัฐศาสตร  วิทยาศาสตร ศิลปกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ  การจัดการ และนวัตกรรม 
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับตนๆ ของประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสถาบันชั้นนําในตางประเทศ

 ขอถือโอกาสนี้ร วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จและรวมเปนกําลังใจในการเขาศึกษาตอ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และหวังเปนอยางยิ่งวานักเรียนทุกคนจะสามารถนําสิ่งท่ีไดจากการ 
เรียนรูและไดรับจากสถาบันแหงนี้ ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิตและเปนสวนหนึ่ง 
ที่จะชวยใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนาในโอกาสตอไป 

จากผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมปญญารัตน

ดร.วาชิต รัตนเพียร
ผูอํานวยการ

ป

สาร
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บุคลากร
โรงเรียนมัธยมปญญารัตน

Kru Michael  Lynch
วิทยาศาสตร

Kru Luke Alphonse  Ruedisueli
วิทยาศาสตร

Kru Johannes Lodewyk Pieterse
วิทยาศาสตร

Kru Gary Hideo Sakuma
วิทยาศาสตร

Kru Nigel Thomas Mahon
วิทยาศาสตร

Kru Michael Khanh Nguyen
วิทยาศาสตร

ครูสิริขวัญ  สิงหเกลี้ยง
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ครูสาคร  ใจเด็จ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

Kru John Joseph Michael III
ผูประสานงานดานการเรียนการสอนครูตางชาติ

Kru Chainarong Yokoyama
งานปกครองนักเรียน

อ.วิภาวี  ไชยยงค
ที่ปรึกษา

Dr.Thomas Edward Holden
ที่ปรึกษาดร.วาชิต   รัตนเพียร

ผูอํานวยการ
ครูอรวีร  รัตนเพียร

ผูจัดการ

ครูปวิณี  วิไลรัตนกุล
ครูประจําชั้น ม.1/101

ครูกรณัฏฐ  วรรธนะถามพัฒน
ครูประจําชั้น ม.1/102

ครูชัยนรินท   ยศวัตจิรานนท
ครูประจําชั้น ม.2/201

ครูเยาวเรศ   วาจาสัตย
ครูประจําชั้น ม.1/103

ครูวิชุดาภรณ   วิทักษบุตร
ครูประจําชั้น ม.2/202

ครูชัญญิกา   แซะจอหอ
ครูประจําชั้น ม.2/203

ครูพัชรนันท  ชูยศธนเศรษฐ
ครูประจําชั้น ม.3/301

ครูวัฒนาวดี  อัครเดชลือชา
ครูประจําชั้น ม.3/302

ครูรัฐดารา  เรเจนาร วิจารณ
ครูประจําชั้น ม.4

ครูนิตยา  เประนาม
ครูประจําชั้น ม.3/303

ครูปยะนุช  อุดมศรี
ครูประจําชั้น ม.5

ครูนิภาวัล  หาญสันเทียะ
ครูประจําชั้น ม.6

ที่ปรึกษา

ฝายบริหาร

ครูประจําชั้น

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน Panyarat High School4



ครูเอกรัตน  สายทิ
งานแนะแนว

ครูวรัทยา  แซแต
บรรณารักษ

ครูศักดิ์กรินทร  แกวสุขโข
คอมพิวเตอรสารสนเทศ

ครูปทุมมาศ  ศรีนอก
ธุรการ

ครูรุจาภา  สีหบัณฑ
ธุรการ

ครูณัฐธิตา  จันทรนิยม
งานพยาบาล

ครูรัตนาภร  แตงคํา
งานประสานงานทั่วไป

ครูเสาวรัตน  ตุมอยู
งานประสานงานทั่วไป

ครูณัฎฐณิชา  ธนเสฏฐวุฒิ
งานประสานงานทั่วไป

ครูมินตรา   นารถกานตง
งานประสานงานทั่วไป

Kru James Thain Calder
สังคมศึกษา

Kru Damian Rodbard-Bean
สังคมศึกษา

Kru Jimmy Rowley Pow
สังคมศึกษา

Kru Chainarong Yokoyama
สังคมศึกษา

Kru Clifford Alan Rawley
ศิลปะ

ครูสุมิตตา  อวมอินทร
นาฏศิลป

Kru Allan John Sinclair McDonald
คอมพิวเตอร

Kru Graham Michael Roemmele
การงานอาชีพ

Kru Rhudene Jenine Barnard
สุขศึกษา

ครูวิวัฒน  เจริญศรี
พลศึกษา

Kru Chad Christian Duby
ภาษาอังกฤษ

Kru James Weston Piper JR.
ภาษาอังกฤษ

Kru Danny Philip Cleverly
ภาษาอังกฤษ

Kru Kirsty Jennings
ภาษาอังกฤษ

ครูปาณิสรา  เมฆโหรา
ภาษาไทย

ครูทัฬหธร  ศรีบุญรอด
ภาษาไทย

Kru John Joseph Michael III
คณิตศาสตร

Kru James Francis Jackson
คณิตศาสตร

Kru David Anthony Ryder
คณิตศาสตร

Kru Beau Michael La Mont
คณิตศาสตร

Kru Neil Phillip Pennington
คณิตศาสตร

Kru Leslie Smith
คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

บุคลากรฝายสนับสนุน
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ม.1
101

ม.1
103
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161003
´.Þ.ª¹ÔÊÃÒ ÊØ· Ô̧¡ÒÞ¨¹Ç§È�

¿ÅÍàÃ¹«�

161007
´.ª.¾Ñ·¸´¹Â� ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�

ÀÙ

161008
´.Þ.¸¹ÀÃ³� â¾ Ô̧ì»ÃÐ·Õ»

ãººÑÇ

161020
´.Þ.»Ø³³ÔÈÒ ÍÃØ³¾ÑÅÅÀ

à»†Òà»‡Â

161021
´.ª.à»ÃÁ ÍÑµµÐÃÔÂÐ

à»ÃÁ

161023
´.Þ.¹Ôª´Ò ªÇ×Í ËÇ‹ÒÂ à¨ŒÒ

ËÇÒÂ

161030
´.ª.ÀÒ¤Ô¹ »ÃÐÀÒÊÐÇÑµ

¡ŒÍ§

161031
´.ª.·ÔÇÑµ¶� ÊÕÍÃ‹ÒÁÃØ‹§àÃ×Í§

·ÕÁ

161032
´.Þ.ÞÒ³ÔÉ¯Ò àÍÕéÂÇÇ§É�à¨ÃÔÞ

¡ÃÐ»Ø¡

161042
´.ª. Õ̧ Ņ̃ª àÅÔÈÊÔ¹¸Ø�ÀÑ¡´Õ

«Õ

161047
´.Þ.ºØ³Â¡Ã µÑé§äµÃ¸ÃÃÁ

¹Ôé§
161056
´.Þ.ÊØÃÔÂ�ÇÔÀÒ ¨Ñ¹·¹ÐÃÑµ¹�

Ṍ́ Õ

161057
´.Þ.ÀÑ·Ã¹Ñ¹·� Ä· Ô̧ìÇÔªÑÂ

á¾ÁÁÕè

161062
´.ª.ÊÔÃÇÔªÞ� ÈÃÕºØÞà¨ÃÔÞªÑÂ

ÂÙ¡ŒÒ

161064
´.ª.ÀÙÃÔ³Ñ° àµªÐÍÒ¹ÇÂ¾Ã

¾Ä¡É�

161065
´.ª.ÈØÀ¾Å ¾¹ÒÊÑ¹µÔÀÒ¾

à¤¹

161082
´.Þ.¡ÇÔ¹¸Ô´Ò ÍÒ¹ÇÂÇÔÃÔÂÐ

»̃¹»̃¹

161089
´.ª.ÀÙÇ¡ÄÉ ÈÔÃ¸ÃÒ¹¹·�

ÍÍÊµÔ¹

161090
´.Þ.¸ÑÞÞ¾ÃÃÉ Ê¡ØÅÇÔÊÔ¯°�

ÂÔéÁ

161096
´.ª.³Ñ°¾Å ¤§ÊÇÑÊ´Ôì

áº§¤�

161101
´.Þ.ÃÊÃÔ¹ ÊØ· Ô̧¾Ãà¨ÃÔÞ

ÃÔ¹

161111
´.Þ.ÀÒÃ Ṍ µÐÇÑ¹áÊ§ÍÃ‹ÒÁ

¤Ð¹ŒÒ

161001
´.Þ.ÞÒ³Ô¹·� ÇÑªÃ¾§È�

¹Ô¹

161009
´.ª.³¡Ã³� µÑ¹µÔàÇÊÊ

âÍÁ

161010
´.Þ.¾ÃÒÇ¿‡Ò àÅÔÈà©ÅÔÁÁ§¤Å

¢ŒÒÇ¿†Ò§

161012
´.Þ.»ÃÒÂ¿‡Ò âµ¸¹ÐÃØ‹§âÃ¨¹�

»ÃÒÂ¿‡Ò

161024
´.Þ.ÇÊØÇÒ¹Õ ¹ÔÈÒÁ³ÕÃÑµ¹�

à¡Ã«

161046
´.ª.©ÑµÃª¹¡ ºØÅÊÁºÑµÔ

ä·

161049
´.ª.»˜³³ÇÔªÞ� °Ò¹Ò¹ØÈÑ¡´Ôì

ª§

161068
´.Þ.¾ÔÁ¾�ÍÃ ÈÃÑ·¸Ò¾Ø·¸

¾ÃÕÁ

161075
´.ª.·Õ»¡Ã ÇØ²ÔÊÑ§¤Ð

á·¹

161078
´.ª.¨ÔÃÒÇÑ²¹� ¨Ñ¹·¹�ÁÒÅÒ

à¨ à¨

161004
´.ª.ã¨ºØÞ ÅÔÁ»Š¡ÔµµÔÊÔ¹

ºØÞ



ม.1
102
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161002
´.Þ.¹Ñ¹·Ñª¾Ã ¡Ø®ÕÈÃÕ

¾ÅÍÂ

161006
´.ª.ÀÙ¼ÒÀÙÁÔ ªÙ¾§È�

ÀÙ¼Ò

161014
´.ª.ÊØµ¹Ñ¹·� ¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧

¹ÒÂ

161015
´.ª.¾Å¡Äµ âÍÌÒÃ¡ÒÞ¨¹Ô¹

ºÍÊÊ�

161017
´.Þ.³Ñ¯°¾ÑªÃ ÈÃÕâÃ¨¹ÀÔÞâÞ

á¡ŒÁ

161019
´.Þ.¾Ñ·¸� Õ̧ÃÒ ¡Íá¾Ã‹¾§È�

ãºà¿�Ã�¹

161022
´.Þ.ªØµÔ¡ÒÞ¨¹� ÁËÔ· Ô̧¡Ã

áÍÁ

161027
´.ª.¹Ô Ô̧È ¸ÒÃÒªÕÇÔ¹

ËÂÒ§

161028
´.ª.»˜œ¹ ÊÒµÃÑ¡É�

¢ŒÒÇ»̃œ¹
161036
´.Þ.ÇÃÇÅÑÞª� ¨Ñ¹·Ã�à·ÕÂÃ

ÁÔé¹·�
161039
´.ª.ÍÑ¤Ã¾§É� àÊ¹Ò¹Øª

¡Íä¼‹

161048
´.Þ.¨Ô´ÒÀÒ àÊÃÕàÊ¶ÕÂÃ·ÃÑ¾Â�

¼Ô§¼Ô§

161052
´.Þ.¾Ø·¸Ô´Ò Ç§ÈÒâÃ¨¹�

äÍÍÔ

161053
´.ª.¨ÑµµÃÕÇØ²Ô ÊÑÁÁÒÇØ²ÔªÑÂ

àº

161055
´.ª.Í¹Ñ¹´Ò Ë·ÑÂÁÒÅÒ

â¿¹
161059
´.ª.ÇÔ¸ÇÔ¹·� ÊÔ·¸ÔÈÔÃÔ¹Ø¡ÙÅ

âµŽ

161066
´.Þ.ÊÃÑÅª¹Ò §ÒÁºØÞÅ×Í

ÍÔ§

161074
´.ª.¤Ø³ÑªÞ� ÄÒªÑÂ

¤Ø³Ë¹Öè§

161103
´.Þ.ª¹¹¹¹� ÇÕÃÐäÇ·ÂÐ

áµ§âÁ

161095
´.Þ.¾ÔÁ¾�ÀÑ·ÃÒ Í¹ØµµÃÒ¹¹·�

ÁÒÃ�µÔ¹

161104
´.Þ.¹À¤»ÀÒ àÅÔÈÍÀÔÃÑ§ÉÕ

¨ÍÁ¢ÇÑÞ

161025
´.Þ.¡Ñ¹µÒ âµ¡ÁÅ¸ÃÃÁ

¡Ñ¹µ�

161037
´.Þ.¡Ò¹µ�Á³Õ Ê¶ÔµäµÃÀ¾

ÎÒ¹Ò

161040
´.Þ.¡¹¡¡Ã ỐÉ°�ÃÍ´

¾ÅÍÂ

161043
´.ª.¡ÔµµÔ¾§È� ÍÑÊÊÐºÒÃØ§ÃÑµ¹�

ÍÙŽ

161044
´.Þ.¡ÑÅÂÃÑ¡É� ÊØ·ÑÈ¹·ÃÇ§

¹Ôé§

161091
´.ª.ÊÃÑÅ ÇÑªÃâª¤à¡ÉÁ

ÃÔÇ¤Ô

161093
´.ª.»ÀÔ¹ÇÔª µÑ¹µÔ»ÃÐÀÒÊ

ÁÙ¿

161097
´.Þ.à»ÁÔ¡Ò ¨Ñ¹·ÃàÊâ¹

»ÒÅ�ÁÁÕè

161100
´.Þ.¾Ã»ÇÕ³� ÊâÃª¹Ñ¹·�¨Õ¹

àÃ

161102
´.ª.¹Ô Ô̧È ¡ÒÞ¨¹¹ÃÒÇ Ṍ

ÎÕâÃ‹
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O-NET

การทดสอบ
ทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปการศึกษา 2561

วิชาคณิตศาสตร 100% เต็ม

วิชาภาษาอังกฤษ 

100% เต็ม

ด.ช.กฤษฏ  ธาราชีวิน

ด.ญ.รุธิรานันท  เจียรกุล

ด.ช.ศุภเดช  อุดมแกวกาญจนา 

ด.ช.ภูริช  นานัครสิน

ด.ช.ณดล  บุญพรหมธีรกุล 

ด.ญ.ลวดวรัญญ  บุณยะวิโรจ

ด.ญ.พัณณิน  นิมิตรวานิช

ด.ญ.ณปภา  โพธิ์นทีไท

ด.ช.ปณชัย  โชคถนอมทรัพย

ด.ช.คมชาญ  บุณยะนิวาศ

ด.ญ.อาเนญชะ  ประดับแกว



Excellent
in Learning
เปนเลิศในการเรียน

EL
Innovation

พากเพียรพัฒนา

I

T
Thainess

รักษาความเปนไทย

E
Eco-
Friendliness

ใสใจสิ่งแวดลอม

Extra

Activity
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of the highlights of the 2018 academic year was the introduction 

of an exciting new learning software for the M1 additional course 

in mathematics. The new software called ALEKS (Assessment and Learning in             

Knowledge Spaces), is an intuitive self learning program that assesses student’s 

progress as they work through different math-based assignments. To begin their 

assessment, students complete a 30 question ‘Initial Knowledge Check’, so that the 

software can calculate each student’s level of competence in specific topic areas. 

ALEKS then generates student-specific questions on sub-topics designed to support 

the individual needs of each student. ALEKS is designed to identify a student's            

weaknesses and then provide targeted training to boost their expertise in the required 

topic. 

 Feedback from students has been overwhelming positive; the interactive style of 

self-learning allows students to work at their own pace and on topics that are catered 

especially for them. The Math Department sees ALEKS as a valuable innovation to 

improve students’ math skills, particularly for those who need targeted focus on basic 

math topics, and will continue to use the software as a complementary learning tool 

to reinforce regular math classes.

One

MATHEMATICS
DEPARTMENT
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SCIENCE
D E P A R T M E N T

 Students in M1 and M4 received an additional surprise when they found out that they were not 
required to sit midterm exams. Instead, students were asked to complete practical assessments to 
apply their  knowledge in ways that could not be formally assessed on a paper exam. In science, this 
allowed students the opportunity to take part in formal lab practical tests for the first time. Throughout 
the year, students completed regular experiments and investigations which consolidated the                         
development of practical lab-based skills. At the end of each semester, students combined their 
knowledge of scientific methods and subject content to complete an investigation set out by their 
teacher. This saw M1 tested on the correct use of a range of different scientific apparatus, while M4 
needed to recall physics and chemistry lessons in order to solve a problem based around changes 
in thermal energy. The Science Department is very satisfied with the new practical assessment format, 
and welcomes the positive response from students. The implementation of the new practical assess-
ment format brings our department further in line with international ‘best-practice’ standards of science 
assessment.

 In 2018, the Science Department at PHS continued 
to expand; highlighted by the end-of year renovation of 
the math and physics laboratory. Over the summer break, 
new science work-benches were constructed, 
custom-designed sinks were fitted and ‘black-out’ blinds 
were installed to enable pupils to complete new and                         
exciting experiments involving light and ray-boxes. With 
the addition of this refurbished lab, PHS can now offer 
students the use of three dedicated labs to complete their 
practical science work: the General Science Lab, the Life 
Science Lab and now, the Math and Physics Lab.
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HUMANITIES
DEPARTMENT

SOCIAL STUDIES
 PHS Social Studies continued to broaden its subject 
and course selection in 2018, and renewed its focus on 
the development of students’ research and analysis 
skills across the five key disciplines taught within the 
department. Teachers continued their push to develop 
students’ critical thinking abilities with revamped courses 
designed to incorporate 21st-century learning topics 
such as human rights, media literacy and democracy. 
We continued to prioritize the development of oral 
presentation and multimedia creation skills across all our 
courses, and applied these skills through various types 
of collaboration-based work. The Social Studies                     
Department continues to introduce and develop 
cross-curricular activities with other departments,                     
including a human rights awareness project in M1, an 
environmental field trip in M4 and a community support 
project for the blind in M5.
 This year’s introduction of skills-based assessment 
to replace midterm exams in M1 and M4 enabled the 
department to implement innovative new methods for 
students to apply their skills. The newly-designed tests 
involving geographic software, charts and multimedia 
creation were well-received by students who relished 
the opportunity to use state-of-the art technology-based 
assessment.
 A highlight of the M3 social studies program was a 
cross-cultural video exchange with their contemporaries 
from a high-school in the US state of New York. For this 
project, the students prepared a series of exploratory 
questions about everyday life in the US, and later used 
a live video feed to participate in a question and answer 
session with their international correspondents.

ENGLISH
 In 2018, students in M1 Additional English were 
supported through streamed groups. In order to achieve 
this support, concepts in the core English classes were 
expanded and applied in additional English. Grammar 
topics from the core English class during the week                  
culminated in learning extension activities. Core writing 
topics were also applied in the additional English                
classes. End of term finished with written tasks in which 
students created complex visual and written texts: an 
advertisement in term one and a news article in term two. 
The news article was part of an interdisciplinary project 
between social studies and English, challenging 
students to use their knowledge of human rights in 
Afghanistan and understanding of mass media texts to 
produce character interviews that were organized within 
their final news article.
 Students in M1 also developed further skills in 
reading, writing, listening and speaking assessments, 
which replaced the paper-based midterm examinations. 
This has allowed for more learning time in the classroom, 
a variety of additional assessment that isolate specific 
skills and provide better feedback to students on areas 
of strength and growth.
 In M1 students also participated in the Neilson 
Hays Library picture book competition and four students 
successfully made it into the finals. The finalists were 
invited to participate in the writer’s workshop; students 
gained valuable knowledge about writing and also 
received detailed personal feedback on their picture 
books.

Hello

Good
Welcome
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Education
Technology

Panyarat High School is proud to place itself at the cutting-edge of educational 

technology in the classroom, which complements traditional learning with tech-based 

strategies. In 2018, PHS continued to invest in state-of-the-art teaching facilities to 

ensure students are ready to meet the global career challenges of 2020 and beyond. 

All new students are provided with their own personal Chromebooks, and PHS                            

continues to equip classrooms with 75 inch, interactive touch-screen TV monitors for 

lessons and presentations. PHS is transitioning towards the Google Education online 

education platform for students, teachers and administrators alike. This state-of-the-art 

education software enables the implementation of 21st-century learning strategies in the 

classroom with online grading, assignments and feedback opportunities. In line with our 

emphasis on education technology, students are instructed on best methods to use 

internet resources for research, investigation and problem-solving. 



 In the second term Panyarat High School hosted the first 
ever Thailand Schools Debating Championship, which is based 
upon World Schools debating rules.

 Towards the end of term two, Panyarat sent one team to 
a United Nations environmental event hosted at the Food and 
Agricultural Organization; students from schools around                       
Bangkok took part in a constructive discussion about the                      
preservation of rainforests and wildlife around the world.
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DEBATE
ACTIVITY

 The Debate Club teaches students public speaking, argumentation, and a working knowledge of 
world events. Students meet every Wednesday at activity period and follow it up with regular after-school 
training. Workshops and competitions are held throughout the year culminating in the Thailand National 
Team tryouts where students compete in Thailand and abroad.

 The PHS High School Challenge is a debate tournament organized to support the development of 
novice debaters. Local Thai schools and some teams from outside of Bangkok participated in this 
one-day event, developing basic debate and adjudication skills.

 Panyarat High School also hosted an international debating competition: The 10th annual intervarsity 
Asian Schools Debating Championship. Schools from five countries participated in this event including: 
the Philippines, Malaysia, Bangladesh, Mongolia and Thailand. The event was based upon Asian                          
parliamentary rules and spanned seven days, culminating in an impressive championship debate 
between two teams from the Philippines.
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WORLD
SCHOLAR'S 
CUP 
 Students interested in improving their academic skills are also 
encouraged to join our headline global academic program, ‘the World 
Scholars Cup’, and take part in both the Bangkok and International 
rounds of competition. The World Scholar's Cup has attracted what it 
calls "a global community of future scholars and leaders", and 
promotes that it allows participants to "discover strengths and skills you 
never knew you had". It focuses on bringing students from different 
cultures together to discuss issues and ideas relevant to today.

 The 2019 World Scholar’s Bangkok round was held at Brighton 
College International School. Nine students organized into three teams 
represented Panyarat High School and brought back dozens of                             
individual medals and team trophies. One middle school team took 2nd 
place in the overall finals. All three teams that participated in the                  
Bangkok round also qualified for the Global round that takes place in 
Beijing in June.

WORLD
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School
Activity Clubs

 PHS holds weekly activity clubs to promote alternative academic pursuits, including 
photography, music, computer programming, robotics, chess, sports and multimedia. This 
year saw the return of PHS radio, where students rotate to present news and music on the 
morning radio show. The sports clubs are always full and in demand, including futsal, 
table-tennis and basketball. Photography is another popular activity, and PHS offers three 
different levels of engagement; ranging from beginners to more advanced photography 
classes. Student Council meetings also take place in activity periods. During 2018-19, our 
student president Khun Champ from M5 led the council and oversaw new ideas and 
discussion involving student rights and school policy.
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Activities
ROBOT   CS CLUB

 The Robotics Club commenced training in early June 2018, 
as students set themselves the goal of qualifying for the 2018 
World Robotics Olympiad and the 2019 First Lego League. 

Students trained with ‘ClickRobot’, a school that 
specialises in robotics coaching in preparation 
of the  competitions. PHS sent two teams to 

the regional competition in Khon Kaen, and 
although students did not qual i fy for the                               

international final round, the competitions proved to be 
a great learning experience for students and teachers 

alike. In March 2019, the school again sent two teams to the 
First Lego League competition in Bangkok and their hard work 
was finally rewarded with a silver medal in the Project Award                  
category.
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the 2018 engineering challenge, the students were 
given 90 minutes to design and build a car that 
moved via a balloon-powered propeller. The car that 

traveled the longest distance would be declared the winner. The 
students were provided with a pack of specific materials and 
access to all the tools and other materials available in the art and 
design center to manufacture their vehicles. The contest tested 
students’ ability to design and build a machine under pressure. 
The students needed to use their practical engineering skills and 
problem-solving abilities to successfully meet the challenge. 

In

NGINEERING
HALLENGE
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ART
DEPARTMENT
ART
DEPARTMENT
 Students at Panyarat High School 
had another great year in art classes, 
developing their skills and exploring 
interesting movements in art history. 
We learned about perspective, the 
elements of art, how art is used in                         
advertising, Impressionism, Cubism, 
and Pop Art. Students challenged                     
themselves and applied creative                   
problem-solving to progressively                   
complex three-dimensional creations, 
robots, vehicles, and houses. As always, 
it is a privilege and a pleasure to see the 
growth of our amazing students’                     
abilities, the increasing confidence with 
which they explore art, and the sense of 
accomplishment they achieve when 
they exceed their expectations.
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 M4 students travelled to Khao Yai National Park for their 
science, social studies, math, English cross curricular field 
trip, and once again we stayed in the national park for two 
nights. The cross-curricular academic activities were a great 
success; and included river studies, river pollution testing, 
measuring tree growth and studying the biodiversity of the 
rainforest.

CROSS
CURRICULAR
EDUCATIONAL CAMP

M4
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SkypePHS 90%SkypePHS 90%

skype exchange

Cultural Exchange with Fonda
Fultonville District School, NY State

 For the second year running, PHS connected 
with Fonda Fultonville school for an online video 
exchange. The aim is to exchange information about 
culture and lifestyles through a video call. The students 
ask and answer questions on topics ranging from 
music and food to family and friendships. This year M3 
interacted with their SKYPE club members from Fonda 
Fultonville District School, NY.



โครงการ

สูความ
เปนเลิศ

ปี 2561

โครงการ

สูความ
เปนเลิศ

ปี 2561

โครงการ

สูความ
เปนเลิศ

ปี 2561
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การแขงขันทดสอบความรูทางคณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โครงการประกายกุหลาบ
ครั้งที่ 16 ปการศึกษา 2560 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลเหรียญทอง

การแขงขันการคิดและแกปญหาทางคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ด.ช.ปณชัย  โชคถนอมทรัพย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

การแขงขันความจำชิงแชมปประเทศไทย 
และประกวดผลงาน  Mind Map
น.ส.ปุณณิศา  ลีจิตรจํา   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุนเยาวชน

การแขงขันเขียน Mind Map 
(สงผลงานประกวด)
ด.ญ.ภัทรนันท  ฤทธิ์วิชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุนเด็ก

SET Table Tennis Club 
Championships 2018
นายเจตธนาธิป จันทรเพ็ญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเยาวชน 
ทีมชายอายุไมเกิน 18 ป

SEAMO - Southeast Asian 
Mathematical Olympiad 
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) 

SIMOC - Singapore
International Mathematics 
Olympiad Contest 2018 
ณ ประเทศสิงคโปร
ด.ช.ภูริณัฐ เตชะอํานวยพร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

Singapore and Asian Schools 
Math Olympiad (ASMO 2018)
ด.ช.ปณชัย โชคถนอมทรัพย   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

การสอบแขงขันคณิตศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ณ สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ
ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) 

การแขงขัน TUGMOs 
ครั้งที่ 16 ประจำป 2561
ด.ช.ณดล  บุญพรหมธีรกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ประเภทบุคคล

Hong Kong International Mathematical 
Olympiad Final Round 2018
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

การแขงขันเศรษฐศาสตร
เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ไดรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 

Neilson Hays Young 
Writers Awards 2018
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ไดรางวัลชนะเลิศ The picture book by 
16 years and under, Thai and Bilingual School 
category พรอมไดรับใบประกาศพรอมทุนการศึกษา 
10,000 บาท 

การแขงขันทดสอบความรูทางคณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โครงการประกายกุหลาบ

เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ  

ไดรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย เปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศเปนเลิศ

การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร 
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16
ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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น.ส.อริสรา จิรชัยกิตติ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
เขารวมรายการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ และไดรับรางวัล ดังนี้
1. การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 15 
 The 15th Thailand Mathematics Olympiad
 ไดรับรางวัล เหรียญทอง 
2. IYMC Mathematica 2018 : The First Position in 
 Bingo Junior Level  ไดรางวัลเหรียญทอง 
3. IYMC Mathematica 2018 : The Gold in Math Wiz, 
 Individual Contest-Junior Level  ไดรางวัลเหรียญทอง 
4. IYMC Mathematica 2018 : The Second Position in 
 Solve-a-thon, Relay Round-Junior Level
 ไดรางวัลเหรียญเงิน
5. IYMC Mathematica 2018 : Team Activity, 
 Green Group-Championship  ไดถวยรางวัลประเภททีม

6. The 2018 World Mathematics Invitational
 ไดรับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล
7. 2018 International Math Contest ณ ประเทศสิงคโปร
 ไดรับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลถวยแชมปเปยน
8. Asia International Mathematical Olympiad 
 Open Contest  ไดรับถวยรางวัล
9. World Talent Invitational Mathematics Examinations 
 in Thailand (WMTC)  ไดรับถวยรางวัล
10. การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตรชิงถวยรางวัล
 พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16
 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

World International Mathematical 
Olympiad Final 2018 (WIMO)
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

การแขงขันการคิดและแกปญหาทางคณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฐพระนคร
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

Southeast Asian Mathematical Olympiad 2018 (SEAMO)

ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร  ประจำป 2561(TEDET)

ด.ช.ณดล  บุญพรหมธีรกุล   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
วิชาคณิตศาสตร 

ด.ช.ปณชัย  โชคถนอมทรัพย  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
วิชาวิทยาศาสตร 

การแขงขันเขียน Mind Map (วาดสด)
รางวัลชนะเลิศ รุนเยาวชน 
น.ส.ไชนา  เดนิส ว. ตัน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ด.ญ.จังคนิภา  ฉัตรศิริเวช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
น.ส.อารยา  ดีสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

การแขงขันเขียน Mind Map (วาดสด)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุนเด็ก 
ด.ญ.วสุวานี  นิศามณีรัตน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ด.ช.ฉัตรชนก  บุลสมบัติ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ด.ญ.ภัทรนันท  ฤทธิ์วิชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

การแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
ไดคะแนนผานเกณฑ
ด.ช.ณดล  บุญพรหมธีรกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ด.ช.นภัส  เตชะยืนยง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การแขงขันแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 
ด.ญ.อาเนญชะ  ประดับแกว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ไดรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ
นายสมอินทัช  เตชะวรบท  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   ไดเขาแขงขันรอบเจียระไนเพชร
ด.ญ.ญาณิษฎา  เอี้ยววงษเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ไดรับรางวัลชมเชย
ด.ช.ธีธัช  ทิพยโสดา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ไดรับรางวัลชมเชย
นายเจมมี่ เดวิด ชาโด  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ไดรับรางวัลชมเชย
นายรมธรรม  กังสวิวัฒน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ไดรับรางวัลชมเชย

การแขงขันเขียน Mind Map (วาดสด)
รางวัลชนะเลิศ  รุนเด็ก 
ด.ญ.ญาณิษฏา  เอี้ยววงษเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ด.ญ.ธัญญพรรษ  สกุลวิสิฏฐ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ด.ญ.นิชดา ชวือ หวาย เจา   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

การแขงขันเขียน Mind Map (วาดสด)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุนเยาวชน 
ด.ญ.พาสุข  ลิมปกิตติสิน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ด.ญ.วริศา  สถิตไตรภพ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ด.ญ.ปวริศา  มั่นจิตจันทรา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

การแขงขันเขียน Mind Map (วาดสด)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุนเด็ก 
ด.ญ.ปรายฟา  โตธนะรุงโรจน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ด.ญ.กานตมณี  สถิตไตรภพ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ด.ญ.พราวฟา  เลิศเฉลิมมงคล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

Australian Mathematics Competition 2018 (AMT)

ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญทอง

ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
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รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนแกวรัตนารายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุนแกวรัตนา
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 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดมีการเลือกตั้ง 
ประธานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดใชสิทธิ์ 
ในการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย ใหนักเรียนไดมีสวนรวม รูจักรับผิดชอบ 
ในหนาที่ของตน และเรียนรูการเปนผูนําสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน โดยมีผูสมัครเลือกตั้งเปนประธานนักเรียน ดังนี้
 1. น.ส.ญาณน ตั้งมั่นภูวดล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 2. น.ส.ประดิภา พัฒนกิจไพบูลย  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 3. นายกิตติพงศ เทียมชัยบุญทวี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 4. นายณัชพล นามนันทสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 หลังจากการนับคะแนนอยางเอกฉันท นายกิตติพงศ เทียมชัยบุญทวี 
ไดรับเลือกเปนประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมปญญารัตน ประจําปการศึกษา 
2561 และมีการแตงตั้งตําแหนงประธานนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 
2561

นายกิตติพงศ เทียมชัยบุญทวี (แชมป)
ประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมปญญารัตน ประจําปการศึกษา 2561

 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดมีการเลือกตั้ง 
ประธานนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดใชสิทธิ์ 
ในการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย ใหนักเรียนไดมีสวนรวม รูจักรับผิดชอบ 
ในหนาที่ของตน และเรียนรูการเปนผูนําสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน โดยมีผูสมัครเลือกตั้งเปนประธานนักเรียน ดังนี้
 1. น.ส.ญาณน ตั้งมั่นภูวดล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 2. น.ส.ประดิภา พัฒนกิจไพบูลย  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 3. นายกิตติพงศ เทียมชัยบุญทวี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 4. นายณัชพล นามนันทสิทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
 หลังจากการนับคะแนนอยางเอกฉันท 
ไดรับเลือกเปนประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมปญญารัตน ประจําปการศึกษา 
2561 และมีการแตงตั้งตําแหนงประธานนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 
2561

สงเสริม
ประชาธิปไตยประชาธิปไตย
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนเห็นความสําคัญ 
ในการสงเสริมใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะห 
จัดระบบความคิด และสื่อสารสิ่งที่ไดเรียนรูตางๆ 
ที่ไดรับออกมาอยางมีประสิทธิภาพ โครงการ 
ฝกอบรม Mind Map & Memory จึงเปนโครงการ 
ที่เปนประโยชนกับนักเรียนอยางยิ่ง ทําใหนักเรียน 
นําความรู จากการฝกอบรมไปใช ในการเรียน 
และการเตรียมตัวสอบไดอยางดี

ÍºÃÁ
á¼¹·ี่¤ÇÒÁ¤ิ´
¾ิªิµ¤ÇÒÁÊíÒเÃç¨

(Tony Buzan Mind Map)



 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการเรียนรูนอกหองเรียน ปการศึกษา 2561 
เพื่อใหสอดคลอง และสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการและพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ  จึงได ส ง เสริม 
ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู นอกหองเรียน เกิดทักษะ 
จากประสบการณจริง สามารถนําความรูตามสภาพแวดลอมที่เปนจริง 
จากประสบการณตรง ทั้งดาน วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร รวมถึงวิถีชีวิต 
ของไทยใหผู เรียนไดเรียนรู ดวยตนเอง อีกท้ังยังกระตุ นใหผู  เรียนรู จัก 
นําความรูที่ไดรับมา คิด วิเคราะห  และพัฒนาทักษะการเรียนรูไดอยาง 
เหมาะสม ซึ่งตรงตามปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณของโรงเรียนดาน 
“รักษาความเปนไทย Thainess”

มัธยมศึกษา

ปที่ 1
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ทัศนศึกษา ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) จ.ปทุมธานี 
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน 28

มัธยมศึกษา

ปที่ 2

มัธยมศึกษา

ปที่ 1

ทัศนศึกษาแหลงการเรียนรู ม.1-6ทัศนศึกษาแหลงการเรียนรู ม.1-6

ทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน 
วัดสุวรรณดาราราม วัดไชยวัฒนาราม 
วัดหนาพระเมรุราชิการาม 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561



มัธยมศึกษา

ปที่ 3

มัธยมศึกษา

ปที่ 5-6
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ทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี 
วันจันทรที่ 2 กรกฎาคม 2561

ทัศนศึกษา ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร อนุสรณสถานแหงชาติ 
สามชุกตลาดรอยป จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

ทัศนศึกษา ณ บานครูธานี จ.ปทุมธานี   
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

ทัศนศึกษา ณ วัดปาเลไลยกวรวิหาร อนุสรณสถานแหงชาติ 
สามชุกตลาดรอยป จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
สามชุกตลาดรอยป จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
สามชุกตลาดรอยป จ.พระนครศรีอยุธยา 

มัธยมศึกษา

ปที่ 4

 High School
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 จัดขึ้นในวันศุกรที่ 3 และ เสารที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดมีโอกาสศึกษาและเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสราง 
จิตสํานึกท่ีดีงาม ดานคุณธรรม จริยธรรม พรอมทั้งเรียนรู การปฎิบัติธรรม ตามแนวทางสติปฏฐาน 4 และ 
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน โดยใชสติในการพิจารณาเรื่องตางๆ ไดดี ท้ังในเร่ืองการเรียนและ 
การใชชีวิตประจําวัน

คายพุทธธรรมคายพุทธธรรม
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 มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล 
เปนสงจําเปนที่นักเรียนควรไดเรียนรู และนําไป 
ใชในชวิตประจําวันไดอยาเหมาะสม โรงเรียน 
มัธยมปญญารัตน จึงไดจัดโครงการมารยาท 
บนโตะอาหารแบบตะวันตก โดยมุ งเน นและ 
จัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง 
ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพ ทําใหนักเรียน 
ไดรับความรูที่ถูกตอง และเสริมสรางบุคลิกภาพ 
ที่ดีในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น

มารยาท
บนโตะอาหาร
แบบตะวันตก
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มหกรรม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

มหกรรม

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน ไดนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ไปทัศนศึกษาและรวมทํากิจกรรมในวันวิทยาศาสตร 
แหงชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู เห็นความสําคัญและมี 
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติเทคโนโลยีแหงชาติ
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ACADEMIC
WEEK 2018

August, PHS hosted the second annual 
Academic & Library Day; providing students 
with a nice break from normal study in the 

form of academic competitions and games. Our house 
teams, Amber, Sapphire, Ruby, and Emerald selected their 
best members to compete against each other in a friendly 
and enjoyable manner throughout the day. Competitions 
covered all academic subjects and included both individual 
and group challenges, culminating with awards for students 
who outperformed their peers. Overall it was a fantastic day 
which was enjoyed by both students and teachers. 

In
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 งานหองสมุดไดจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 

2561 โดยจัดใหมีกิจกรรมการแขงขัน Crossword, Puzzle Game, PHS Quiz Bowl ทายสํานวน 

จากรูปภาพ, ตอบคําถามความรู  ท่ัวไป และ Library Scavenger Hunt จากหนังสือที่มี 

ภายในหองสมุดข้ึน เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและเห็นความสําคัญตอการอาน 

อันจะนําไปสูการสรางนิสัยรักการอานใหเกิดกับตนเอง เพื่อประโยชนในการเรียนรูตอไป

L  BRARY DAY
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PANYARAT
GAMES 2018PANYARAT
GAMES 2018

The PHS Sports Day 2018 

     กิจกรรมการแขงขันกีฬาคณะสี 

โรงเรียนมัธยมปญญารัตน ปการศึกษา 2561
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กิจกรรมการอยูคายพักแรม 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ-ยุวกาชาด โรงเรียน 

มัธยมปญญารัตน ปการศึกษา 2561                               
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางวันที่ 

17-19 มกราคม 2562 ณ คายลูกเสือบานกลางเขาแคมป 
จ.นครนายก ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยกิจกรรมหลัก  

ที่ลูกเสือ-ยุวกาชาด ไดเรียนรูและเขารวมเชน การนันทนาการ, 
เรียนรูสัญญาณนกหวีด, ความเปนระเบียบเรียบรอย, 

วิชาชาวคาย การใชเครื่องมือ และ การประกอบอาหาร, 
การผจญภัยในตอนกลางคืน, เดินทางไกล, เงื่อนเชือก, 

การผูกแนน, ชุมนุมรอบกองไฟ, การปฐมพยาบาล 
เปนตน
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 As part of their final year at PHS, M6 students 
embarked on their last field trip as high school students 
when they set off for the Unity and Adventure Camp held 
in the seaside town of Sri Racha. The key objectives of the 
camp are to teach students about collaboration, decision 
making and undertaking new experiences in unfamiliar 
surroundings. At the camp, students complete a series of 
challenging outdoor tasks and fun-focused activities, 
including kayaking, climbing, abseiling and cycling. The 
response from students was incredibly positive, and the 
camp culminated in an outdoor cookout where students 
prepared a delicious menu of Thai seafood delicacies.

UNITY CAMP
M6
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มัธยมศึกษาปที่ 3

    ป จฉิมนิ เทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่  3 
ปการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ 
หองสมุดโรงเรียนมัธยมปญญารัตน โดย ดร.วาชิต 
รัตนเพียร ผูอํานวยการโรงเรียน ใหเกียรติเปนประธาน 
ในพิธีป จฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบ 
การศึกษา ภายในงานมีการแสดงความยินดี และใหโอวาท 
กับนกัเรียนที่จะจบการศึกษา พรอมจัดพิธีบายศรี ผูกขอมือ 
เพื่อแสดงความรัก ความผูกพันระหวางครู นกัเรียน และ 
โรงเรียน

งาน

ปจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3ปจฉิมนิเทศ



    
          เรียนมัธยมปญญารัตนจัดพิธีมอบเกียรติบัตร 
ใหแกนักเรียนที่จบการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
โดย ดร. วาชิต รัตนเพียร ผู อํานวยการโรงเรียน 
ใหเกียรติเปนประธานมอบเกียรติบัตรแดนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 25 คน 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

โรง

พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษา
ปที่

ผูสําเร็จการศึกษา

6

พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษา
ปที่

ผูสําเร็จการศึกษา

6
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 The beautiful Californian city of San Francisco was the 
destination for Panyarat High School’s end-of-year international 
English language program for M1 students held from 6th to 29th 
April 2019. The main purpose of this program was to improve 
students’ English conversation abilities and apply these skills in 
real-life situations. This year’s PHS overseas summer camp was 
attended by 63 students, accompanied by five Panyarat support 
staff who acted as mentor guardians for PHS participants, as well 
as liaising with US-based coordinators.

 The three week language and culture course was developed 
in collaboration with San Francisco's TALK English School, which 
offers specialized language courses called ‘Full Immersion Inside 
and Outside the Classroom’. For the duration of the program, 
students were split into 4 levels to accommodate learning abilities 
and proceeded to tackle challenging activities with their American 
classmates. During their attendance at TALK English School, 
students spent their morning periods studying targeted English 
language lessons, while afternoons were dedicated to educational 
field trips to famous landmarks.such as the Golden Gate Bridge, 
Alcatraz Island and Silicon Valley. To maximize the academic                  
benefits of the camp, students also made weekend visits to some 
of the USA’s top-ranked colleges, including the University of                    
California, Berkeley, and Stanford University located just south of 
San Francisco.

USA

SUMMER

IN THE
CAMP

PHS
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 Following the end of the academic year, M2-4 students 
were excited by the prospect of another life-changing                      
experience as they embarked on their international English 
language program held at Buckswood School in England from  
6th to 29th April 2019. The English language program is an                  
ongoing student development project jointly created by 
Panyarat High School and the UK-based Brighton Language 
College. The immersive language program was created to 
improve students’ English language skills in a native speaking 
environment in which students reside with an English host family 
for the duration of their stay. Apart from studying, students 
engage in a wide range of interesting excursions and activities 
designed to increase self-confidence, boost cultural awareness 
and challenge the limits of each students’ potential.

 In the first two weeks of the program, students attend 
Brighton Language College in the famous seaside resort town 
located 76 km south of the nation’s capital London. During their 
stay, students underwent an intensive IELTS (International 
English Language Testing System) preparation course taught by 
experienced English language specialists.

 In the final week, students relocated to Buckswood 
School in the City of Hastings, a safe and beautiful beach town, 
85 km southeast of London. Buckswood School is a                        
highly-regarded co-educational school with exceptional 
facilities, including laboratories, libraries, sports fields, swimming 
pools, horse riding fields,and indoor sports centers. Whilst 
attending, the students were taken on daily excursions and 
educational field trips to important cultural attractions in and near 
the city of London, including Big Ben, Buckingham Palace and 
the Harry Potter Studio.

ENGLISH
CAMP
IN THE

PHS SUMMER



แนะแนวงาน

 จัดกิจกรรมการใหคําปรึกษารายบุคคล โดยเชิญนักจิตวิทยาจาก 
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณมาใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีความสนใจเขารวม 
การใหคําปรึกษาที่โรงเรียน จํานวน 1 ครั้งตอเดือน เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพจิต 
ที่ดีและสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข

 งานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมปญญารัตน 
ไดนํานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาดูงาน 
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันตางๆ ท่ีมีชื่อเสียง 
เพื่อใหนักเรียนไดความรูและประสบการณไปใชประโยชน 
ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพ

 Healthy 
Mind

 จัดกิจกรรมเชิญผูประกอบอาชีพตามที่นักเรียนสนใจ 
และรุ นพี่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย มาให ความรู  เรื่อง 
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การเลือกแผนการเรียน 
และการประกอบอาชีพ เพ่ือใหนักเรียนสามารถกําหนดเ 
ปาหมายในการศึกษาตอ สามารถคาดการณและตัดสินใจ 
ไดอยางมีเหตุผล

     ใหความรูวิชาชีพ
เพื่อการศึกษาตอ

  เปดโลกกวาง
การศึกษา
   และอาชีพ
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Excellent
in Learning
เปนเลิศในการเรียน

EL
Innovation

พากเพียรพัฒนา

I

T
Thainess

รักษาความเปนไทย

E
Eco-
Friendliness

ใสใจสิ่งแวดลอม

Extra

Activity
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดพิธีไหวครูประจําป 
การศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 
เพื่อใหนักเรียนไดระลึกพระคุณของครูบาอาจารยที่ได 
อบรมสั่งสอนใหศิษยเปนคนที่ดี มีวิชา และเปนการ 
สงเสรมิประเพณวีัฒนธรรมอันดงีาม ที่นักเรยีนควรยดึถอื 
และปฏิบัติต อครูผู มีพระคุณดวยความกตัญูรู  คุณ 
ผูประสทิธิ์วชิาความรูใหแกศษิย 

ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง
ขาพเจาขอนอบนอมเหลานัน้ ผูใหโอวาท ผูทําใหปญญาเจรญิ

ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง
ขาพเจาขอนอบนอมเหลานัน้ ผูใหโอวาท ผูทําใหปญญาเจรญิ

ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง
ขาพเจาขอนอบนอมเหลานัน้ ผูใหโอวาท ผูทําใหปญญาเจรญิ

ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

วัน
ไหวครูไหว
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรม งานศิลปสุนทรภู 
จินตกวีศรีสยาม ประจําปการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 26 
มิถุนายม 2561 เพื่อสนับสนนุใหผูเรียนเห็นความสําคัญของกวี 
ที่ยิ่งใหญอยางสุนทรภู ที่ไดสรางสรรคผลงานอันทรงคุณคา 
ทางภาษา ใหชนรุนหลังไดเรียนรู และหวงแหนในความเปนไทย

 ภายในงานจัดใหมีกิจกรรม อาทิ การประกวดคัดลายมือ 
“หทัยเพียรเขียนกลอนสุนทรภู” การประกวดอานทํานองเสนาะ 
ในหัวขอ “ยกยองครูกวีศรีสยาม” จัดการประกวดโปสการด 
วรรคทองสุนทรภู   จัดบอร ดนิทรรศการประวัติสุนทรภู  
และการแสดงตัวละครสําคัญ “ทั่วเขตคามยังยอยศจรัสเรือง” 
ตลอดจนสงเสริมใหนําความรูที่ได ไปเผยแพรถายทอดและ 
อนุรักษณไวสืบไป

วันสุนทรภูวันสุนทรภู
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ถวายเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษา
 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา                
ณ วัดแกวแจมฟา โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวทั้งคณะครู นักเรียนไดรวมเดินรับบริจาคปจจัย 
ในการทํารวมทําบุญครั้งน้ี ซึ่งไดรับความรวมมือ จากนกัเรียน ผูปกครอง และประชาชนผูมีจิตศรัทธา 
ในการทําบุญเปนอยางมาก ในการน้ีโรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดขบวนแหเทียนพรรษาไปยัง 
วัดแกวแจมฟา เพ่ือเปนการสืบสานและทํานุบํารุงศาสนา รวมถึงเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน 
ไดทราบถึงความสําคัญของวันเขาพรรษา
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมวันแม 
แหงชาติประจําป 2561 ขึ้น เมื่อวันศุกร ที่ 10 
สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร 
ตั้งแตเวลา 8.30 – 10.10 น. โดยมีวัตถุประสงค 
ในการจัดงานคือ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความ 
จง รักภักดี  แด สม เด็ จพระนาง เจ  าสิ ริ กิ ตต  
พระบรมราชินีนาถ และเพื่อใหนักเรียนไดรําลึกถึง 
พระคุณของแม ไดแสดงออกความรักความกตัญู 
กตเวทีตอแม

ÇÑ¹áÁ‹
áË‹§ªÒµÔ

ÇÑ¹áÁ‹
áË‹§ªÒµÔ
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติไทย 
และวันพอแหงชาติขึ้น ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร  
ตั้งแตเวลา 7.40 – 9.30 น. โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานคือ เพื่อเทิดพระเกียรติและ 
แสดงความจงรักภักดีตอพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนารถบพิตร ทรงมีตอปวงชนชาวไทย และเพื่อใหนักเรียนไดรําลึกถึง 
พระคุณของพอ และไดแสดงออกถึงความรักความกตัญูกตเวทีตอพอ

ÇÑ¹¾‹Í
áË‹§ªÒµÔ

ÇÑ¹¾‹Í
áË‹§ªÒµÔ
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 ประเพณีลอยกระทง เปนประเพณีไทยที่ชาวไทยทุกคน 
ไดรวมกันสืบสานมาอยางยาวนาน  โดยมีการทําพิธีขอขมา 
พระแมคงคา และกราบไหวเพื่อขอพร ในวันขึ้น 15 คํ่า เดอืน 12 
เปนประจําทุกป  โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดเล็งเห็นถึง 
ความสําคัญของวันลอยกระทง จงึดําเนนิการจัดกจิกรรมนี้ขึ้น 
โดยมีการจําลองสถานที่และบรรยากาศ รวมถึงไดมีการ 
จัดการประกวดนางนพมาศ  การแขงขันจัดทํากระทงจากวัสดุ 
ที่สามารถยอยสลายได และแขงขันจัดทําปายนิเทศนรวมกัน 
อนุรักษวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค  
อีกทั้งยังมีการเลาเรื่องราวของกระทงทั้งสี่ภาค ซึ่งแตละภาค 
นั้นสอดแทรกความรูของประเพณีในแตละทองถิ่น เพื่อให 
นักเรยีนรวมกันสบืทอดวัฒนธรรมอันดงีามใหคงอยูสบืไป

วัน
ลอย
กระทง
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดใหความสําคัญกับกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
เพราะเด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งของประเทศชาติ เปนพลังสําคัญในการ 
พัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและมั่นคง เด็กทุกคนควรไดรับการเอาใจใส 
จากครอบครัว ชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญ 
ของเด็ก ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่ง ตอประเทศชาติและปลูกฝง 
ใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รูจักหนาท่ีของตนเองอยูในระเบียบ 
วินัย มีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีและที่สําคัญคือยึดมั่น 
ในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป นประมุข จึงได  จัดกิจกรรม 
วันเด็กแหงชาติขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมปญญารัตน 
ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2523

 “…à´ç¡µŒÍ§àÃÕÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ ÍºÃÁ¤ÇÒÁ´Õ ½ƒ¡ËÑ´ÇÔ¹ÑÂãËŒÁÕ¾ÃŒÍÁáµ‹àÂÒÇ�ÇÑÂ
¨Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞä´Œ ·Ñé§ã¹ÇÑ¹¹ÕéáÅÐÇÑ¹Ë¹ŒÒ…”

 “…à´ç¡µŒÍ§àÃÕÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ ÍºÃÁ¤ÇÒÁ´Õ ½ƒ¡ËÑ´ÇÔ¹ÑÂãËŒÁÕ¾ÃŒÍÁáµ‹àÂÒÇ�ÇÑÂ
¨Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞä´Œ ·Ñé§ã¹ÇÑ¹¹ÕéáÅÐÇÑ¹Ë¹ŒÒ…”



·íÒºØÞµÑ¡ºÒµÃ
ã¹à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹

·íÒºØÞµÑ¡ºÒµÃ
ã¹à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹

·íÒºØÞµÑ¡ºÒµÃ
ã¹à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน 

ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเทศกาลปใหม ถวายภัตตาหารเชา 
แด พระสงฆ เพื่อความเป นสิ ริมงคลและเป นการสร าง 
ความสัมพันธอันดีงามระหวางผูบริหาร คณะครู นักเรียน และ 
ผู ปกครอง สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของ 
ผู บริหาร คณะครูและบุคลากร และผู ปกครอง อีกท้ังยัง 
เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
เปนแบบอยางใหนักเรียนไดสืบสานประเพณี การปลูกฝง 
คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน 
ใหเกิดความตระหนัก เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
อยางแทจริง

 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 เปนวันครบรอบการจัดตั้งโรงเรียน 
จึงเปนวันสําคัญที่ใหนักเรียน ครูและบุคลากรไดตระหนักถึงคุณคา 
และความสําคัญของโรงเรียน รวมทั้งการศึกษา สงเสริมใหนักเรียน 
ครูและบุคลากรมีความรักในสถาบันการศึกษาและเจตคติที่ ดี 
พรอมที่จะพัฒนาตนเองและทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มภาคภูมิ 
โรงเรียนมัธยมปญญารัตน จึงไดจัดพิธีทําบุญโรงเรียนขึ้นเพื่อใหเกิด 
ความเปนสิริมงคลแกนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ÇÑ¹¤ÃºÃÍº
¨Ñ´µÑé§âÃ§àÃÕÂ¹

ÇÑ¹¤ÃºÃÍº
¨Ñ´µÑé§âÃ§àÃÕÂ¹

ÇÑ¹¤ÃºÃÍº
¨Ñ´µÑé§âÃ§àÃÕÂ¹
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 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดใหมีหลักสูตร 
การเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป ในหลักสูตรของวิชานาฏศิลปปนี้ 
จะเนนในเรื่องของการปฏิบัติทารําพื้นฐาน การปฏิบัติทารําเคลื่อนไหว 
ร างกายให เข ากับจังหวะและเนื้อเพลง เพื่อให  นักเรียนได รู  จัก 
ความเปนไทย วัฒนธรรมของไทย ผานการเรียนรู ในวิชานาฏศิลป 
และนักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดจากการเรียนวิชานาฏศิลปไทย 
ไปใชในชีวิตประจําวันได การเรียนวิชานาฏศิลปเปนวิชาที่ใหความ 

สนุกสนานและทําใหไดนักเรียนซึบซับความเปนไทย และขัดเกลา 
ใหนักเรียนเปนผูมีมารยาทดี มีความออนนอม มีความเปน 

ระเบยีบเรยีบรอย
       นอกจากนี้ทางโรงเรยีนไดสงเสรมิพัฒนาการของนักเรยีน โดยการ 
จัดใหมีการแสดงของนักเรียนที่ชื่นชอบในวิชานาฏศิลป ในงานพิธีตางๆ 
อาท ิ เชน งานวันพอ งานวันแม งานวันสุนทรภู งานวันแหเทยีนพรรษา 
งานวันลอยกระทง เปนตน อีกทั้งยังสนับสนุนใหคณะผูบริหาร ครู 
ร วมถึงนักเรียนไดร วมกันแตงชุดไทย เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย 
ในวันลอยกระทง และเพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนไทย 
และรักษาความเปนไทยใหเยาวชนรุนหลังตอไป

กิจกรรม
การเรียนการสอน

นาฎศิลป
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Panyarat
Eco-Friendly
ปลูกปาชายเลน สรางจิตสํานกึ 
เยาวชนรักษถิ่นและสิ่งแวดลอมฯ
ณ บานไมชายเลนรีสอรท คลองโคน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 
ไดรวมทํากิจกรรมในโครงการ PHS Eco-Friendly 
โดยมีกิจกรรมเชิงอนุรักษปาชายเลน เชน การปลูกปา 
ชายเลน ลองเรือชมวิถีชีวิต ของชาวประมงชายฝง 
ตําบลคลองโคน ชมการเลี้ยง หอยแครง หอยแมลงภู 
พรอมทั้งกิจกรรม ถีบกระดานเลน พายเรือคายัค 
และใหอาหารลิงแสมท่ีมีตามธรรมชาติ เพ่ือปลูกฝง 
จิตสํานึกใหรูรักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 



 Each year M5 students are tasked with a community 
support project and this year students had the honour of raising 
funds for the Nakorn Ratchasima school for the blind. As part 
of this project, students were tasked with two core goals; 
Crucially, they first needed to raise money to finance the group 
excursion and to this end, students successfully organized and 
held the ‘Panyarat FundFair’ to raise money for the camp. 
Secondly, students prepared an exciting roster of activities and 
discussions for the camp itself. This year, after a slow start and 
interruptions due to air pollution, the M5 students took to the 
task with zeal and the impressive total of 136,000 baht was 
eventually raised.  

SUPPORT CAMP
COMMUNITY
M5
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 In February, M5 hosted the annual ‘Fund Fair’ to raise funds for the Nakorn Ratchasima 
school for the blind. The students did a fantastic job cooking snacks for the rest of the school, 
while a range of exciting activities kept students and teachers entertained throughout the 
afternoon. During the day a raffle was held for a cool pair of exclusive sneakers, and the fair 
culminated with the annual dunk tank show which allowed students to soak their strictest 
teachers using the dunking machine. Special thanks to this year’s volunteer Kru David, whose 
appearance raised a valuable 10,000 baht .
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PHS
FUND

FAIR
2018



Excellent
in Learning
เปนเลิศในการเรียน

EL
Innovation

พาก
เพีย

รพัฒ
นา

I

T
Thainess

รักษาความเปนไทย

E
Eco-
Friendliness

ใสใจ
สิ่งแ

วดล
อม

Extra

Activity



โรงเรียนมัธยมปญญารัตน Panyarat High School58

 ดวยความหวังและความตั้งใจของผูที่เปนครูทุกคน ตองการที่จะเห็นอนาคตของผูที่ขึ้นชื่อวาเปน 
“ลูกศิษย” ของตนนั้น มีความเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในดานการเรียนและการงาน  
“ครู” จึงตองทุมเทเอาใจใสทั้งแรงกาย, แรงใจ เพื่อใหศิษยทุกคนประสบความสําเร็จสมดังตั้งใจ เปนบุคลากร 
ที่สําคัญของครอบครัว, โรงเรียน และของชาติตอไป
       โรงเรยีนมัธยมปญญารตัน  มีความพรอมในทกุๆดาน โดยเฉพาะในดานบคุลากรคร ู นอกจากครูประจําวชิา 
ที่ดูแลดานการสอนเนื้อหาวิชาการแลว ยังมีครูประจําชั้น ที่คอยดูแลเอาใจใสนักเรียน ติดตามงานการบาน 
ผลการเรียน ระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียนแลว ยังเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํากับนักเรียน 
ในทุกๆปญหา ตลอดจนการอภิบาลนักเรียน ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรม ใหมีความออนนอมถอมตน และปฏิบัติตนตามประเพณีอันดีงามของไทย



บริการ
วิชาการ
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน ไดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนข้ึนในวันท่ี 8 
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดแกวแจมฟา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ 
บูรณาการทักษะความรู ความสามารถทั้งดานวิชาการและกิจกรรมสรางประโยชน 
ใหกับชุมชน

A

ed
B C

e

B CA

d
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตน จัดบริการ 
ตรวจสุขภาพ ประจําป 2561 ใหกับนักเรียน 
ครู และบุคลากรของโรงเรียนโดยเชิญแพทย 
พยาบาล และผู  เชี่ยวชาญมาทําการตรวจ 
สุขภาพ ใหคําปรึกษาและฉีดวัคซีนปองกันโรค 
อาทิ HPV และไขหวัดใหญ เพื่อใหผูรับบริการ 
มีสุขภาพรางกายสมบูรณและแข็งแรง

ตรวจสุขภาพ
ประจำป
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 การจัดเมนูอาหารและเครื่องด่ืม ดวยวัตถุดิบท่ีเนนคุณภาพ 
ถูกตองตามหลักโภชนาการเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ยังเปน 
นโยบายหลักที่ถือ ปฏืบัติเสมอมา
 นอกจากการจัดบริการอาหารดีมีประโยชนตอรางกายแลว 
โรงเรียนยังเน นเรื่องความสะอาดของภาชนะอุปกรณต างๆ 
อยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหหองอาหารของโรงเรียนเปนสถานที 
ที่มีความเยี่ยมยอดในการใหบริการสําหรับนักเรียน ครูและบุคลากร
   “Food For Though” อาหารสมอง เพื่อพัฒนาทั้งทางดาน 
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมควบคูกันไป เพื่อการเรียนรู 
ที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข

Food
for

Though



 The third graduating class of Panyarat High School (PHS 3), completed their 
commencement on Wednesday February 20, 2019 in the Vijitra Rattanapian                     
Auditorium. The third graduating class consisting of 24 students, walked through 
the halls for the last time as students and were joined by their family, teachers and 
classmates at the graduation ceremony. Panyarat High School is immensely proud 
of the graduating classes’ achievements and wishes everyone the best of luck as 
they pursue their future career and academic opportunities. Congratulations!

PHS Pride! - Congratulations to
Our 3rd Graduating Class
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¹.Ê.»ÃÒÞªÅÕ ÊØ¾ÕÃÀÑ·Ã
Bachelor of Arts Program 

in Economics
ที่ Chulalongkorn University

156003
àÍÁ

¹ÒÂ¡ÃÔ¹·Ã� ¡¹¡ÇÅÕÇ§È�
Business and Information 

Technology ที่ Monash University, 
Australia

156005
¤Õ̧

¹ÒÂÇÈÔ¹ ÊÑ¹µÔÇÔ±ÙÃÇ§È�
International School of

Engineering 
ที่ Chulalongkorn University

156011
º�Íº

¹ÒÂà¨µ¸¹Ò Ô̧» ¨Ñ¹·Ã�à¾çÞ
 Naval Architecture and Marine 

Engineering, International Maritime 
College ที่ Kasetsart University,

Si Racha Campus

156020
¿ÒâÃË�

¹.Ê.ÀÒ¡ÁÅ ÍÔ¹·¹ÔÅ
Bachelor of Arts and Science in 

Integrated Innovation 
ที่ Chulalongkorn University

156022
ºÕÁ

¹ÒÂ¾ÅÀÑ·Ã ÀÑ·Ã¾Ä¡É�
International School of Engineering

ที่ Chulalongkorn University

156023
á¹·

¹.Ê.»³Ô´Ò ÊØÃÕÂ�ªÑÂ¹ÔÃÑ¹´Ã�
Bachelor of Business Administration 

ที่ Ritsumeikan Asia Pacific
University, Japan 

156024
à¹Â

¹.Ê. Ņ̃¹Â�ª¹¡ âÊµÐ¨Ô¹´Ò
 Faculty of Medicine

ที่ Mahidol - Hrh Princess Chulabhorn 
College of Medical Science

156038
µŒ¹¹íéÒ

¹.Ê.ÀÑ·Ã¹ÔÉ°� ‹́Ò¹ÇÔäÅ¡Ô¨
Bachelor of Management, 
International Hospitality 

Management ที่ Mahidol University 
International College

156039
ÅÕè

¹.Ê.«×Í-Ë¹Ô§ ÂÇ¹
Bachelor of Science in Applied 

Chemistry International Program ที่ 
Chulalongkorn University

157043
·Ô¿¿Ò¹Õè

¹ÒÂ¨Íª à¾ÍÃ�ÃÕè
Bachelor of Science, Major in 
Computer Science ที่ Mahidol 

University International College

159009
¨Íª

¹ÒÂÊØªÑÂ àµªÐàÅÔÈÍíÒä¾
Bachelor of Business Administration, 

Major in Marketing ที่ Mahidol 
University International College

159017
ºÔê¡

¹.Ê.ª‹Íá¡ŒÇ ÃÑµ¹äªÂÒ¹¹·�
Bachelor of Sciences, Information 

Technology for Design 
ที่ Silpakorn University

159043
ª‹Íá¡ŒÇ

¹ÒÂªÂ¾Ñ· �̧ ÇÃËÒÃ
Bachelor of Arts and Science in 

Integrated Innovation
ที่ Chulalongkorn University

159057
ÍÑè§à»Ò

¹ÒÂÈØÀÇÔªÞ� µÑ¹¡ÔµµÔÇÑ²¹�
Bachelor of Business Administration, 

Major in Marketing ที่ Mahidol 
University International College

159072
â¿¹

¹ÒÂä¡Ã¾Ô·Â� ·ØŒÂá»
Bachelor of Business Administration, 

Major in Marketing ที่ Mahidol 
University International College

159078
¡ÒÂ

¹.Ê.¾ÔÃÞÒ³� àÇÕÂ§ Õ̧ÃÇÑ²¹�
Kyoto Institute of Culture and 

Language ที่ Kyoto University of Art 
And Design, Japan 

156013
¾ÔÁ

¹.Ê.à¬Íª¹Á� ÇÔÃÔÂÐÇÑ²¹Ò
The Bachelor of Arts Program in 

Language and Culture 
ที่ Chulalongkorn University

156014
á¡ŒÇ

¹ÒÂ Õ̧Ã�·ÑÈ¹� ¨Ö§Á³ÕÃÑµ¹�
Joint International Psychology 
Program, Faculty of Psychology 

ที่ Chulalongkorn University

156019
â·ÁÑÊ

¹.Ê.³Ñ°¬Ò µÑ¹µÔÇ³ÔªÂ�
Bachelor of Economics, International 

Program ที่ Thammasat University

156021
¹Ø‹¹

¹.Ê.ÀÑ·ÃÁ¹ ¨Ô¹µÇØ²Ô¾§È�
Bachelor of Business Administration, 

Major in Marketing ที่ Mahidol 
University International College

157042
¾Ñ¹«�

¹ÒÂÍÑ¤Ã¾ÑªÃ� ÈÔÅÒ
Bachelor of Business Administration 

Program in Culinary Arts and 
Restaurant Management 
ที่ Dusit Thani College

159030
à¤¹

¹ÒÂÀÑ¯ ¨ÔµÇÑ²¹ÀÑ¡´Õ
College of Management, 
Department of Business 

Administration 
ที่ Cheng-Shiu University, Taiwan

159032
ÂÙ¡Ô

¹ÒÂ¤³Ô· Ô̧ ÇÕÃºØµÃ
Bachelor of Political Science Program in 

Politics and International Relations 
(English Programme) 

ที่ Thammasat University

159076
ÀÒÁ

¹.Ê.»ÇÕ³�¹Øª ¤ÅÑ§áÊ§
Bachelor of Business Administration, 

Major in International Business 
ที่ Mahidol University 
International College

159079
Ž̈Ò
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ผลการศึกษาตอ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6ผลการศึกษาตอ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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¤ÃÍº¤Ã
ÑÇ

»˜ÞÞÒÃÑµ¹


¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§¡ŒÍ§

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§á¾ÁÁÕè

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.ª. ¸Õ Ņ̃ª àÅÔÈÊÔ¹¸Ø�ÀÑ¡ Ṍ («Õ) »ÃÐ·Ñºã¨¹Ñ¡àÃÕÂ¹¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� µÑé§áµ‹ ÇÑ¹áÃ¡·Õè¤Ø³áÁ‹ÁÒÃ ‹ÇÁ§Ò¹ Open house à ḉ¡æ Â¡Á×ÍäËÇŒ ÊÇÑÊ Ṍ¼Ù Œ»¡¤ÃÍ§. áÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁãÊ‹ã¨ ¡ÒÃÍºÃÁ »ÅÙ¡½˜§ ¤ÇÒÁ¹Íº¹ŒÍÁ ÊÑÁÁÒ¤ÒÃÇÐµ‹Í¼ÙŒãËÞ‹ ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¤Ø³¤ÃÙ.   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹¢¹Ò´àÅç¡ ·íÒãËŒÁÕ¤ÇÒÁ ã¡ÅŒªÔ´¡Ñ¹·Ñé§à ḉ¡æ áÅÐ¤Ø³¤ÃÙ . àËÁ×Í¹ÍÂÙ ‹¡Ñ¹à» š¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ.    ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ Club ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ µÒÁ¤ÇÒÁªÍº¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹.  ã¹´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¤Ø³áÁ‹àÍ§ ä´ŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ¤³Ð¤ÃÙã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃµ‹Íà¹×èÍ§. àª‹¹ àÁ×èÍ»‚ 2561  µÍ¹¹ŒÍ§«Õà¢ŒÒàÃÕÂ¹ªÑé¹ Á.1 ·‹Ò¹¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ ¶Ö§¡ÒÃÃÔàÃÔèÁ·´ÅÍ§¡ÒÃáº‹§ËŒÍ§àÃÕÂ¹ã¹ÇÔªÒËÅÑ¡ - Maths & English. â´ÂãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§µÑÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹.  «Öè§¤Ø³áÁ‹àËç¹´ŒÇÂ¡Ñºá¹Ç¤Ô´ Ñ́§¡Å‹ÒÇ. ·íÒãËŒ¤Ø³¤ÃÙÊÒÁÒÃ¶à¹Œ¹¤ÇÒÁ à¢Œ¹¢Œ¹¢Í§à¹×éÍËÒ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ä´ŒµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¡ÅØ‹Á¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÅÙ¡·Ñé§ÊÍ§¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ ·ÕèÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹�

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ. ÀÑ·Ã¹Ñ¹·� Ä· Ô̧ìÇÔªÑÂ (á¾ÁÁÕè)

 ¹ÑºµÑé§áµ‹à¢ŒÒÁÒàÃÕÂ¹·ÕèâÃ§
àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ÊÔè§áÃ¡ 

·Õè»ÃÐ·Ñºã¨¤×Í àÃ×èÍ§ÁÒÃÂÒ·
 àÁ×èÍà ḉ¡æ àËç¹¼ÙŒãËÞ‹á»Å¡Ë¹ŒÒà¢ŒÒÁÒ 

¨ÐÁÕ¡ÒÃËÂØ´áÅÐÊÇÑÊ Ṍ·Ñ¡·ÒÂ «Öè § à» š¹ÊÔè §·Õè Ṍ áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ 

¡çÁÕ¡ÒÃà¹Œ¹ÂíéÒÍºÃÁà ḉ¡æÍÂÙ ‹àÊÁÍ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¤Ø³¤ÃÙ·Ñé§ºØ¤ÅÒ¡Ã 

¤ÃÙä·ÂáÅÐ¤ÃÙµ‹Ò§ªÒµÔ ¤Ø³áÁ‹¾ºÇ‹Ò ¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡·‹Ò¹ÁÕ¡ÒÃ Ù́áÅ 

àÍÒã¨ãÊ‹à ḉ¡æà»š¹ÍÂ‹Ò§ Ṍ ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÇÔªÒªÕÇÔµáÅÐ 

·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÊÑ§¤Á à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹âÃ§àÃÕÂ¹àÅç¡æ
 ·íÒãËŒ¤Ø³¤ÃÙÊ‹Ç¹ãËÞ‹ 

¨´¨íÒª×èÍ¢Í§à ḉ¡æä´ŒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊ¹Ô·Ê¹Á¡
Ñºà ḉ¡æ ¤Ø³¤ÃÙà»�´âÍ¡ÒÊ 

ãËŒà ḉ¡æ¤Ô´áÅÐµÑé§¤íÒ¶ÒÁ´ŒÇÂµÑÇ
àÍ§ ËÒ¤íÒµÍº´ŒÇÂµÑÇàÍ§ àÁ×èÍà ḉ¡ 

äÁ‹à¢ ŒÒã¨¡ç¨Ðà¢ ŒÒÁÒª‹ÇÂ 
àÁ×èÍÊ§ÊÑÂ¡çÊÒÁÒÃ¶ÊÍº¶

ÒÁ¤Ø³¤ÃÙä´Œ 

áÅÐ¤Ø³¤ÃÙ¡ç¤‹Í¹¢ŒÒ§¨ÐÃÙ Œ¨Ñ¡à ḉ¡Ç‹Ò à ḉ¡¤¹äË¹¶¹Ñ´ËÃ×ÍäÁ‹¶¹Ñ´
 

ã¹àÃ×è Í§ÍÐäÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé âÃ§àÃÕÂ¹ÁÕ§Ò¹ÍÐäÃ ¤Ø³¤ÃÙ¨ÐÁÒ 

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹â´ÂäÁ‹ä´ Œ¤Ñ´àÅ×Í¡áµ‹à ḉ¡·Õè à¡ ‹§ 

áÅÐ·ÕèÅÙ¡ªÍºÁÒ¡¤×ÍÇÔªÒ
á¹Ðá¹Ç«Öè§à» š¹ÇÔªÒ·ÕèÊÍ¹·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ 

¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒáÅÐ¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñº
µÑÇàÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ ´ŒÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ 

¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡
ÒÃá¢‹§¢Ñ¹µ‹Ò§æ Debate ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁ 

Í×è¹æ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹¡çÊ‹§àÊÃÔÁáÅ
ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à ḉ¡æà»š¹ÍÂ‹Ò§ Ṍ ¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒ 

ÃÙŒÊÖ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèä Œ́à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ»
˜ÞÞÒÃÑµ¹�¤‹Ð

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.ª.ÀÒ¤Ô¹ »ÃÐÀÒÊÐÇÑµ (¡ŒÍ§)
 áÁ‹áÅÐÅÙ¡æ ÃÑºÃÙŒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ 
ã¹¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò´Õ
¢Í§¤³Ð¤ÃÙ·ÕèÁÕµ‹Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÊÁÍÁÒ

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ. ¾Ø· Ô̧´Ò Ç§ÈÒâÃ¨¹� (äÍÍÔ) âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� à»š¹âÃ§àÃÕÂ¹·ÕèÅÙ¡à»š¹¤¹µÑ´ÊÔ¹ã¨ àÅ×Í¡ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºÁÑ¸ÂÁ ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹à»š¹á¤‹¼Ù ŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ Ṍã¨·ÕèÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃÁÒàÃÕÂ¹ ª×è¹ã¨·ÕèÅÙ¡ ÁÕ¤ÇÒÁÁÒ¹Ðã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ Œ ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾·Ñé§´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙ Œ Œ́Ò¹ÊÑ§¤Á ´ŒÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ´ŒÒ¹¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè Ṍ ÍÕ¡ËÅÒÂÍÂ‹Ò§ àª‹¹ ÁÒÃÂÒ· ¨ÔµÍÒÊÒ ÍÕ¡·Ñé§Ã‹Ò§¡ÒÂ·Õèá¢ç§áÃ§áÅÐ¨Ôµã¨·Õè ṌáÅÐà¢ŒÁá¢ç§  ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ »ÃÐ·Ñºã¨àÃÔèÁ µÑé§áµ‹à¢ŒÒÁ.1 ÃÃ ÁÕ¹âÂºÒÂ ·Õè ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ äÁ‹ãª‹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ áµ‹à»š¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒã¹àËÁÒÐÊÁ¡Ñº ÃÐ Ñ́º ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ áÅÐ¾ÂÒÂÒÁ µ‹ÍÂÍ´ãËŒáµ‹ÃÐ Ñ́ºÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ª×è¹ªÁ¡Ñº ÃÃ ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ‹Ò§æ ·Ñé§ Œ́Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂ ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÕ¡·Ñé§´ŒÒ¹âÀª¹Ò¡ÒÃÍÒËÒÃ ·ÕèÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ Ê‹§àÊÃÔÁàÃ×èÍ§ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃãªŒàÊÕÂ§ áÅÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÒÁÑÞÊíÒ¹Ö¡ ã¹¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾ ÊíÒ¹Ö¡ µ‹Í Ê¶ÒºÑ¹ËÅÑ¡ ¤×Í ªÒµÔ ÈÒÊ¹Ò áÅÐ ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ� ÍÕ¡·Ñé§ ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾áÅÐ ¤ÇÒÁ¡µÑÞ�Ùã¹ÇÑ¹¤ÃÙ ÃÇÁ·Ñé§ â¤Ã§¡ÒÃ·Õè Ṍæµ‹Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õèµ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¡ÒÃä»àÃÕÂ¹µ‹Ò§»ÃÐà·È¡Ñº ÃÃ ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ¢Í§ ÃÃ «Öè§à»š¹âÍ¡ÒÊ·Õè Ṍ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ã¹¡ÒÃ·ÕèÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹à»š¹¡íÒÅÑ§ã¨ãËŒ áÅÐ µŒÍ§¢Í¢Íº¤Ø³âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ ¤ÃÙ ÍÒ¨ÒÃÂ� ·Ø¡·‹Ò¹·Õèä´Œ¾ÂÒÂÒÁ ¤ÍÂ Ù́áÅ áÅÐ·Ø‹Áà·à¾×èÍÍ¹Ò¤µ·Õè Ṍæ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ áÅÐ¤Ò´ËÇÑ§ã¹¡ŒÒÇ·Õè Ṍ¢Öé¹µ‹Íæä» à¾×èÍÊÃ ŒÒ§Í¹Ò¤µ¢Í§»ÃÐà·È·Õè Ṍ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ·Ñé§ Œ́Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¤ÇÒÁÃÙŒ Œ́Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾ Ã‹Ò§¡ÒÂ ¨Ôµã¨·Õè Ṍ§ÒÁ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢ãËŒÅÙ¡ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐ »ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹ÊÔè§·Õè½ ˜¹ÊíÒËÃÑºÍ¹Ò¤µáÅÐã¹ÃÐ Ñ́ºµ‹Íä»´ŒÒ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐÍÒªÕ¾µ‹Íä»

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§äÍÍÔ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§«Õ
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¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§ÂÔéÁ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§¿ÅÍàÃ¹«�

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.ª. ¨ÑµµÃÕÇØ²Ô ÊÑÁÁÒÇØ²ÔªÑÂ (àº) Ố©Ñ¹ ÇÔÀÒÇÕ »ÃÑªÞÒªÃÑµ¡ØÅ à»š¹áÁ‹¢Í§ ´.ª. ¨ÑµµÃÕÇØ²Ô ÊÑÁÁÒÇØ²ÔªÑÂ ÅÙ¡ªÒÂ 
·ÕèµÑé§áµ‹àÅç¡ ÊØ´áÊ¹¨Ð·ÐàÅŒ¹ Ã‹ÒàÃÔ§ áµ‹¾Íà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ ¡ÅÑº¡ÅÒÂà»š¹à ḉ¡ 
·Õèà¡çºµÑÇà§ÕÂº ¢Ò´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ ¨Ò¡¡ÒÃÊÑ§à¡µ áÁ‹ÃÙŒáÅŒÇÇ‹ÒáÁ‹µŒÍ§ËÒâÃ§àÃÕÂ¹ãËÁ‹ãËŒÅÙ¡ 
âÃ§àÃÕÂ¹·Õè Ṍ ·ÕèÁÕ¼Ù ŒºÃÔËÒÃáÅÐ¤Ø³¤ÃÙ·Õè àÍÒã¨ãÊ‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹·Ò§·Õè¶Ù¡ ¹Ñé¹¤×Í ËÑÇã¨  
áÁ‹¾ÂÒÂÒÁËÒâÃ§àÃÕÂ¹·Õè¨Ð·Ø ‹Áà·ãËŒà ḉ¡ ¤Ô´à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§à ḉ¡æ ·Õè¨ÐàµÔºâµ 
ÍÂ‹Ò§ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ áÅÐà»š¹¤¹ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ÍÍ¡ä»ÊÙ‹ÊÑ§¤Á Ñ́§¹Ñé¹âÃ§àÃÕÂ¹¤×Í¤ÇÒÁËÇÑ§¢Í§áÁ‹ 
âÃ§àÃÕÂ¹·Õèª‹ÇÂËÅ‹ÍËÅÍÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õè ṌãËŒ¡ÑºÅÙ¡¢Í§áÁ‹ ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
âª¤ Ṍ¢Í§¨ÑµµÃÕÇØ²Ô ·ÕèáÁ‹ËÒâÃ§àÃÕÂ¹¹Õéà¨Í¡‹Í¹¨ÐàÃÔèÁàÃÕÂ¹ ÅÙ¡¡ÅÑÇÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÕèÍ‹Í¹áÍ 
à¤ ŒÒ¨ÐàÃÕÂ¹ÃÍ´äËÁ ÁÕáµ ‹ ¤¹àÃÕÂ¹à¡ ‹§·Ñé §¹Ñé¹ áÁ‹µ ŒÍ§¤ÍÂãË Œ¡íÒÅÑ§ã¨ÅÙ¡àÊÁÍ 
áÁŒÃÙŒÇ‹Ò¨Ðª‹ÇÂÍÐäÃäÁ‹ä´ŒÁÒ¡¹Ñ¡ à¾ÃÒÐµÍ¹¹Ñé¹Ë¹ÙÂÑ§äÁ‹àª×èÍÁÑè¹ã¹µÑÇàÍ§ 
 äÁ‹¹Ò¹ ÅÙ¡¢Í§áÁ‹¡çà»ÅÕèÂ¹ä» ÅÙ¡à¨Í·Õè¢Í§ÅÙ¡ ÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÅÙ¡à Ố¹µÑÇµÃ§ 
ÅÙ¡ÍÂÒ¡ä»âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞÅÙ¡àÃÔèÁàÅ‹ÒàÃ×èÍ§âÃ§àÃÕÂ¹ãËŒáÁ‹¿˜§ ¶Ö§¨ÐäÁ‹º‹ÍÂáµ‹·Ø¡¤ÃÑé§ 
·ÕèàÅ‹Ò ÁÑ¹¤×Í¡ÒÃ¾Ù´¶Ö§¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡ÑºÊÔè§·Õèà¤ŒÒà¤Âà¨Í áÁ‹ÊÑÁ¼ÑÊä´ŒÇ‹Òà¤ŒÒ¡íÒÅÑ§¾Ù´¶Ö§ 
¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹¢Í§¤Ø³¤ÃÙ·ÕèÁÕµ‹Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÊÔè§·Õèà¢ÒàËç¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ·íÒ·Ø¡ÇÑ¹ ÊÔè§·Õè¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡¤¹ 
¡íÒÅÑ§¾ÂÒÂÒÁ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙ Œ ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õéâ´¹ã¨à¤ŒÒ áÅÐà¤ŒÒÃÙ ŒÊÖ¡ Ṍ¡ÑºÊÔè§µ‹Ò§æ¹ÕéÁÒ¡ 
ÅÙ¡¤§äÁ‹ÃÙŒÇ‹ÒÊÔè§·ÕèÅÙ¡¡íÒÅÑ§àÅ‹ÒãËŒáÁ‹¿˜§ÍÂÙ‹¹Õé ·íÒãËŒáÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡¢¹Ò´äË¹
 ÇÑ²¹¸ÃÃÁ Ṍæ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹ä´Œ¶‹ÒÂ·Í´ ·Ñé§àÃ×èÍ§âÀª¹Ò¡ÒÃ ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ¤ÇÒÁà»š¹ 
ÃÐàºÕÂº ¡ÒÃäËÇŒ ¡ÒÃä»ÇÑ´ã¹ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ ¤ÇÒÁÁÕáººá¼¹ÁÒµÃ°Ò¹ áµ‹äÁ‹ÂÖ´µÔ´¡ÑºÊÔè§àÅÔÈËÃÙ 
áÅÐâ´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ ¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡¤¹ ·Õèä´Œ»¯ÔºÑµÔµ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂ´ŒÇÂ¹Ñé¹ ä´ŒáÊ´§ 
à»š¹áººÍÂ‹Ò§ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹àËç¹ä Œ́à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ Ố©Ñ¹¢Í¢Íº¤Ø³·‹Ò¹¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§âÅ¡ÊÃŒÒ§ÊÑ§¤Á 
·Õè¹‹ÒÍÂÙ ‹ãËŒ¡ÑºÅÙ¡ªÒÂ¢Í§ Ố©Ñ¹ Ố©Ñ¹¨ÐàÅÕéÂ§ Ù́à¢ÒãËŒá¢ç§á¡Ã‹§áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ãËŒÇÑ¹Ë¹Öè§ 
ã¹Í¹Ò¤µà¤ŒÒä´ŒºÍ¡ã¤ÃæÇ‹Òà¤ŒÒä´Œ Ṍà¾ÃÒÐà¤Âà»š¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� 
Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ ¢ÍãËŒ·Ø¡·‹Ò¹ÂÖ´ÁÑè¹ã¹ÊÔè§·Õè ṌáÅÐ¾Ñ²¹ÒãËŒÂÔè§ Ṍ¢Öé¹ä» áÅÐ¢Íà»š¹¡íÒÅÑ§ã¨ 

ãËŒ¤Ø³¤ÃÙ·Ø¡·‹Ò¹´ŒÇÂ¤‹Ð

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ.ª¹¹¹¹� ÇÕÃÐäÇ·ÂÐ (áµ§âÁ)

 ÊíÒËÃÑº¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒáÅŒÇ ÊÔè§·ÕèÊíÒ¤ÑÞäÁ‹¹ŒÍÂä»¡Ç‹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ 

¡ÒÃÊÍ¹·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂáÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾·Õè¨Ð·íÒãËŒÅÙ¡ä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤Ç
ÒÁÊÒÁÒÃ¶

áÅŒÇ¡ç¤×ÍÊÀÒ¾ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ
´ÅŒÍÁ·Õè Ṍ âÃ§àÃÕÂ¹·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹ ÃÇÁ·Ñé§ 

·ÑÈ¹Ð¤µÔ·Õè- ṌáÅÐ¡ÒÃà»�´¡ÇŒÒ§¢Í§¤Ø³¤ÃÙáÅÐÃÐºººÃÔËÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

·íÒãËŒà ḉ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ ŒÁÒ¡
¢Öé¹ àÁ×èÍà¤ŒÒä´ŒãªŒ¤ÇÒÁ¤Ô´ 

¢Í§µÑÇàÍ§áÅÐÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ÍÍ
¡¶Ö§µÑÇµ¹¢Í§à¤ŒÒä´Œ ÁÑ¹¨Ð·íÒãËŒà¤ŒÒ 

ÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹Í×è¹æä»ã¹àªÔ§ºÇ¡ÁÒ¡¢Öé¹ÍÕ¡´ŒÇÂ 

Ë¹Öè§» ‚·Õè¼ ‹Ò¹ÁÒÅÙ¡ä´ ŒÃÑº¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐ¤ÇÒ
ÁàÍÒã¨ãÊ ‹¨Ò¡¤Ø³¤ÃÙ 

ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙ Œà¾×èÍ¹æ¶Ö§áÁŒ¨ÐÁÕ·
Ñé§¤ÇÒÁàËÁ×Í¹áÅÐ¤ÇÒÁáµ¡µ

‹Ò§¡Ñ¹ 

áµ‹¡ç·íÒãËŒä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇ·
Õè¨ÐÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ Ṍ ÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 

·Õè¨Ðä»âÃ§àÃÕÂ¹ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁ½˜¹¶Ö§ÊÔè§ÍÂÒ¡·íÒã¹Í¹Ò¤µ 

·Õè¡ÇŒÒ§ÁÒ¡¢Öé¹ àË¹×ÍÊÔè§Í×è¹ã´·Õè¤Ø³áÁ‹ËÇÑ§µÍ¹¹Õé¡çá¤‹ÍÂÒ¡ãËŒà¤
ŒÒ 

ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹·Ø¡æ ÇÑ¹·ÕèÁÒâÃ§àÃ
ÕÂ¹

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ. ª¹ÔÊÃÒ ÊØ·¸Ô¡ÒÞ¨¹Ç§È� (¿ÅÍàÃ¹«�)   ¤Ø³áÁ‹ÃÙ Œ Ñ̈¡âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹�ÁÒµÑé§áµ‹»‚áÃ¡·Õè¡‹ÍµÑé§ÃÃ. à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÙ¡ÊÒÇ¢Í§à¾×èÍ¹àÃÕÂ¹à»š¹ÃØ‹¹áÃ¡ä´Œ¡Å‹ÒÇªÁàªÂ¶Ö§ÃÃ. ãËŒ¿˜§ àÊÁÍÁÒ àÁ×èÍÁÕâÍ¡ÒÊ¤Ø³áÁ‹ä´Œà¢ŒÒÁÒàÂÕèÂÁªÁÃÃ.ã¹ÇÑ¹ Open House ¡çÃÙŒÊÖ¡»ÃÐ·Ñºã¨ÁÒ¡ àÁ×èÍàËç¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÒá¹Ð¹íÒ¾ÒªÁâÃ§àÃÕÂ¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁ ÁÑè¹ã¨ ¡ÅŒÒ¾Ù´ ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ ÍÂ‹Ò§ÁÕÁÒÃÂÒ·¡Ñº·Ø¡¤¹    ËÅÑ§¨Ò¡ ¿ÅÍàÃ¹«� ä Œ́à¢ŒÒÁÒÈÖ¡ÉÒ ¤Ø³áÁ‹¡çà¡Ô´¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ÂÔè§¢Öé¹ àÁ×èÍàËç¹Ç‹ÒÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃÁÒâÃ§àÃÕÂ¹·Ø¡ÇÑ¹ ¼ÙŒºÃÔËÒÃÁÕÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¹íÒÊÔè§ãËÁ‹æ ÁÒ¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹àÊÁÍ ÃÐºº¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹·Ñ¹ÊÁÑÂ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹ŒÍÂ ¤Ø³¤ÃÙ Ù́áÅÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§ ãËŒâÍ¡ÒÊà ḉ¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ ä´Œ¡ÅŒÒ¤Ô´ ¡ÅŒÒ·íÒ ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ à»š¹âÃ§àÃÕÂ¹ EP ·ÕèÍ¹ØÃÑ¡É� ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡ÑºâÀª¹Ò¡ÒÃ·Õè ṌÁÒ¡æ ÁÕªÁÃÁµ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁµÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè Ṍ ÊÍ¹ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÃÙ Œ¨Ñ¡¡ÒÃáº‹§»˜¹ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé¤Ø³áÁ‹àËç¹ÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃÁÒâÃ§àÃÕÂ¹ ·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò “¡ÒÃÅ§·Ø¹ãËŒ¡Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÅÙ¡¤×Í ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ·Õè¤Ø ŒÁ¤‹Ò·ÕèÊØ´” âÃ§àÃÕÂ¹ÁÑ¸ÂÁ»˜ÞÞÒÃÑµ¹� à»š¹âÃ§àÃÕÂ¹¢¹Ò´àÅç¡ ·ÕèÊÃŒÒ§à ḉ¡ãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ä´Œ

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§´.Þ. Ņ̃ÞÞ¾ÃÃÉ Ê¡ØÅÇÔÊÔ¯°� (ÂÔéÁ)

     ªÍºâÃ§àÃÕÂ¹»˜ÞÞÒÃÑµ¹�ÁÒ¡ ·ÕèãËŒÅÙ¡ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ 

·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æÁÒ¡ÁÒÂË
ÅÒ¡ËÅÒÂ ·Ñé§ÂÑ§Ê‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 

ãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃá
¢‹§¢Ñ¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ·ÕèäÁ‹ãª

‹ÇÔªÒ¡ÒÃ

àª‹¹ ÈÔÅ»Ð, Mind Map ·íÒãËŒÅÙ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒ ¤ÇÒÁÁÒ¹Ð 

¾ÂÒÂÒÁ ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ÁÒ¡¢Öé¹ ÊÔè §·ÕèªÍºÁÒ¡ÍÕ¡ÍÂ ‹Ò§¤×Í
 

¡ÒÃà»š¹âÃ§àÃÕÂ¹¢¹Ò´àÅç¡
·Õè¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂ� Ù́áÅàÍÒã¨ãÊ‹¹

Ñ¡àÃÕÂ¹ 

ÍÂ ‹ Ò§·Ñè Ç¶Ö § áÅÐ¾Ã ŒÍÁÃÑº¿ ˜§¤í Òá¹Ð¹íÒ¨Ò¡¼Ù Œ»¡¤ÃÍ§ 

à¾×èÍ¹íÒä»»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹ãËŒ ṌÂÔè§¢Öé¹ÍÂÙ‹àÊ
ÁÍ

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§àº

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ.ª¹¹¹¹� ÇÕÃÐäÇ·ÂÐ (áµ§âÁ)

 ÊíÒËÃÑº¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒáÅŒÇ ÊÔè§·ÕèÊíÒ¤ÑÞäÁ‹¹ŒÍÂä»¡Ç‹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ.ª¹¹¹¹� ÇÕÃÐäÇ·ÂÐ (áµ§âÁ)

 ÊíÒËÃÑº¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒáÅŒÇ ÊÔè§·ÕèÊíÒ¤ÑÞäÁ‹¹ŒÍÂä»¡Ç‹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§ ´.Þ.ª¹¹¹¹� ÇÕÃÐäÇ·ÂÐ (áµ§âÁ)

 ÊíÒËÃÑº¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒáÅŒÇ ÊÔè§·ÕèÊíÒ¤ÑÞäÁ‹¹ŒÍÂä»¡Ç‹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ 

¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¹ŒÍ§áµ§âÁ



เพลงแกวรัตนา
เนื้อรอง : อาจารยวิภาวี ไชยยงค
ทํานอง : อาจารยเรวัต จันทรตระแสง
ผูควบคุมการผลิต : Timothy Peter

 แกวรัตนา กาวไกล สูโลกกวาง
คณิตวิทย นําทาง สัมฤทธิผล
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เรียนสุขลน
ประพฤติตน เทิดไทยรัก สามัคคี
กตัญู ชูชาติ ศาสนกษัตริย
พูนพิพัฒน ภาคภูมิ มั่นศักดิ์ศรี
เรียนรูจริง จิตอาสา สรางสิ่งดี
สายสัมพันธ นองพี่ ประจักษใจ
นํ้าเงินทอง ธวัชหมาย คุณความดี
ปญญารัตน เกียรติทวี ชื่อเสียงไสว
แหลงศึกษา คุณภาพ ลํ้าเกรียงไกร
แกวรัตนา คือหัวใจ ของผองเรา

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  0 2635 6130-3  โทรสาร 0 2234 5789
www.panyarathighschool.ac.th

panyarathighschoolinfo@panyarathighschool.ac.th panyarathighschool


