


บรมราชาศิรวาท

 ขอเดชะสมเด็จพระวชิรเกลาฯ ขาพระพุทธเจา ปญญารัตน แหลงศึกษา
ผคมบาทสํานึกในพระเมตตา พระกรุณาธิคุณพูนบําเพ็ญ
 พระขวัญชาติจอมไผททหารกลา วิสัยทัศนพระปรีชาเจนชัดเห็น
ทรงสรางจิตอาสาผสานใจไทยรมเย็น  เทิดงามเดนภูมิเอกราชปราชญเอกลักษณ
 ทรงมุงมั่นดําเนินบรมราโชบาย  กุศลฝายอาณาจักรพุทธจักร
บรมราชานุเคราะหราชูปถัมภอารีรักษ ถวนพสกทรงพิทักษหลากวิธี
 ทรงแกลวกลาเพ็ญพิริยะอุตสาหะ ทรงแนนหนักเนื่องพระขันติวิถี
ผองพาลพายพระสัตยาโดยธรรมครองปถพี  เพื่อประโยชนสุขีปวงราษฎร
 คราโรคระบาดกลํ้ากรายทําลายลาง    ธ ทรงสรางขวัญชนสุขสโมสร
พระราชทานพระราชทรัพยแพทยอุปกรณ    สิ่งสุนทรสาธารณสุขเอื้อประชา
 เนื่องหนุนเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน แกผองชนหนวยงานแพทยดูแลรักษา
พระราชกระแสหวงใยทรงนําพา ฉายพระราชหทยาจะผานวิกฤติไปดวยกัน
 ดวยไตรรัตนานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์   ขอ ธ ทรงสัมฤทธิ์พระพรชัยมงคลสรรพ
พระบุญญาบารมีผองโสภัณ ครองไอศวรรยเรืองโรจนโสตถิเทอญ ฯ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร ครู นักเรียน 

และบุคลากรโรงเรียนมัธยมปญญารัตน

ผูประพันธ : อาจารยวิภาวี ไชยยงค

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดการเรียน การสอนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย 
วิชาสังคมศึกษา เฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับบริบทไทย อาทิ ประวัติศาสตร์ไทย กฏหมายไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย ดนตรี 
นาฎศิลป์ และวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต และทักษะการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานของไทย เช่น การงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น 
มุ่งเน้นความรู้ และทักษะด้านวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัย และพัฒนา

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

“ดอกแก้วรัตนา”
ดอกไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

THE ELITE HIGH SCHOOL OF MATHEMATICS AND SCIENCE 
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

รูปโล ทรงสี่เหลี่ยม มุมลางซายและขวามน มีริบบิ้นทองเปนฐานรองรับ 
โคงไปตามความโคงของโล ก่ึงกลางริบบิ้น ด้านบน ปรากฏ 
ชื่อโรงเรียน เปนภาษาไทย สีนํ้าเงิน ด้านล่าง ปรากฏชื่อโรงเรียน 
เปนภาษาอังกฤษ สีนํ้าเงิน กรอบโล่ สีน้ําเงิน เดินขอบทอง 
ภายในโล่ แบงออกเปน 4 สวน

เครื่องหมายโรงเรียน  

• โล่ เปรียบเสมือน พลังและการปกปอง

• หนังสือ เปรียบดังปญญา ความรูและความจริง
 ของผูที่เปนเลิศในการศึกษาเลาเรียน

• เครื่องหมายอนันต์ (Infinity) เปรียบถึงการพัฒนา
 อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและสถาบัน

• หน้าจั่วทรงไทย เปรียบกับการปลูกฝงจิตสํานึกตอคุณคา
 ของวัฒนธรรมไทย และความเปนไทยอันเจริญเติบโต
 ควบคูกับนักเรียนและสถาบัน

• ลูกโลก ประดุจจุดมุงหมายของนักเรียน และสถาบัน
 ที่มีสวนรวมในการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมของประเทศ 
 สูสังคมโลก

• แถบริบบิ้นสีทอง มีชื่อโรงเรียนกํากับเพื่อแสดงอัตลักษณ
 ของโรงเรียน

ความหมายของเครื่องหมายโรงเรียน 

สีประจําโรงเรียน

ต้นแก้ว เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เชื่อกันวาสถานที่ใด 
ปลูกตนแกว บุคลากรจะมีจิตใจบริสุทธิ์  มีความเบิกบาน เปนคนดี 
มีเกียรติคุณขจรไกล สมดังคุณสมบัติของดอกแกว ซึ่งมีสีขาวสะอาด 
ละมุนตา และสงกลิ่นหอมนวลไปไกล
คําว่าแก้ว  (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

หมายถึง ความจริง 
และความจงรักภักดี

หมายถึง จิตวิญญาณ และ
การยกระดับทางความคิด

ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

  คติพจน์ (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

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

 สนับสนุนในการพัฒนา เสริมสรางบุคลากรผูมีความเปนผูนําทางสังคม 
ดวยจิตใจที่มีความเปนวิทยาศาสตรในดานความคิดวิเคราะห เพื่อที่จะได 
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ประกอบกับความออนนอมถอมตนตาม 
แบบวัฒนธรรมไทยสูสังคมโลก                                                                                                                                                                                                             

พันธกิจ (MISSION)

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

นํ้าเงิน

ทอง

 เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เชื่อกันวาสถานที่ใด 

ดอกไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เชื่อกันวาสถานที่ใด 
ปลูกตนแกว บุคลากรจะมีจิตใจบริสุทธิ์  มีความเบิกบาน เปนคนดี 

ดอกไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

หมายถึง จิตวิญญาณ และ

ดอกไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 เปนไมมงคลของคนไทยมาแตโบราณกาล เชื่อกันวาสถานที่ใด 

02
ปัญญารัตน์
PHS



ารจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย ในฐานะการเปนพลเมือง 

ของโลก เปนพันธกิจที่โรงเรียนมัธยมปญญารัตนใหความสําคัญเปนลําดับแรกในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน โดยมุงเนนการจัดการเรียนรูดวยการปลูกฝงวัฒนธรรมในตัวผูเรียน ใหรู จัก 
คิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีความมั่นใจในตนเอง รูจักแสวงหาความรูและรูเทาทัน 
สารสนเทศในการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงความเปนเลิศ อดทน ทํางานไดเปนทีม 
รับผิดชอบตอสวนรวม คํานึงถึงสังคม มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรมและมีจริตความเปนไทย  
ภายใตแนวคิดในการจัดการเรียนรู  น้ี โรงเรียนจึงไดส งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและ 
โครงการตางๆ ท่ีจะชวยพัฒนาและเสริมสรางทักษะกระบวนการเรียนรู อยางรอบดาน 
ใหกับนักเรียนอยางเต็มศักยภาพตลอดทั้งปการศึกษา

 ปการศึกษา 2562 นับเปนปที่โรงเรียนมัธยมปญญารัตน ไดเปดดําเนินการเปนปที่ 9 และ 
มีนักเรียนไดสําเร็จการศึกษารวม 4 รุน ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถสอบเขา 
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยช้ันนําทั้งในประเทศและตางประเทศไดทั้งหมดทุกคน 100 % นับเปน 
ปที่ 4 ติดตอกัน ซ่ึงถือเปนความภาคภูมิใจย่ิงของโรงเรียน ทั้งนี้ ก็ดวยความมุงมั่น ทุมเท 
ความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจจากคณะผูบริหาร คณะครู รวมถึงการสนับสนุนอยางดีจาก 
ทานผู ปกครอง ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับศิษยทุกคน และขอขอบคุณทุกทานที่ได 
รวมแรงรวมใจในผลสําเร็จนี้

 PHS Vol.9 เลมนี้ ไดประมวลเรื่องราวตางๆ ตลอดปการศึกษา 2562 ที่จะสะทอนใหเห็น 
ถึงความสําเร็จของบุตรหลานเยาวชนไทย ที่จะไดมีรากฐานทางปญญาที่แข็งแรงพรอม 
ที่จะเปนตนกลาที่งดงาม สมบูรณ แข็งแรง สรางคุณประโยชนใหกับประเทศชาติในอนาคตตอไป

 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะครู บุคลากร และผูปกครองที่รวมใหการสงเสริม สนับสนุน 
และรวมพลังกายพลังใจ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง 
สืบตอไป

ก

จากผู้อํานวยการ
สาร

ดร.วาชิต รัตนเพียร
ผู้อํานวยการ
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บุคลากร
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

Kru Michael  Lynch Kru Luke Alphonse  Ruedisueli Kru Johannes Lodewyk Pieterse

Kru Gary Hideo Sakuma Kru Nigel Thomas Mahon Kru Michael Khanh Nguyen

ครูอรวีร  รัตนเพียร
ผูจัดการ

ดร.วาชิต   รัตนเพียร
ผูอํานวยการ

ครูศิรวรรณ เขียนอุบล
ครูประจําชั้น ม.1/101

ครูปวิณี วิไลรัตนกุล
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  เรจินา วิจารณ
ครูประจําชั้น ม.4

ครูนิตยา  เประนาม
ครูประจําชั้น ม.3/303

ครูปยะนุช  อุดมศรี
ครูประจําชั้น ม.5

ครูนิภาวัล  หาญสันเทียะ
ครูประจําชั้น ม.6

อ.วิภาวี  ไชยยงค
ที่ปรึกษา

Dr.Thomas Edward Holden
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหาร

ครูประจําชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ครูสิริขวัญ  สิงหเกลี้ยง
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ดร.สาคร  ใจเด็จ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

Kru John Joseph Michael III
ผูประสานงานดานการเรียนการสอนครูตางชาติ

Kru Chainarong Yokoyama
งานปกครองนักเรียน



ครูเอกรัตน  สายทิ
งานแนะแนว

ครูวรัทยา  แซแต
งานหองสมุด

ครูศักดิ์กรินทร  แกวสุขโข
งานคอมพิวเตอรสารสนเทศ

ครูปทุมมาศ  ศรีนอก
งานธุรการ

ครูรุจาภา  สีหบัณฑ
งานทะเบียน / วัดผล

ครูณัฐธิตา  จันทรนิยม
งานพยาบาล

ครูรัตนาภร  แตงคํา
งานประสานงานทั่วไป

ครูเสาวรัตน  ตุมอยู
งานประสานงานทั่วไป

ครูมินตรา   นารถกานตง
งานประสานงานทั่วไป

Kru John Joseph Michael III Kru James Francis Jackson Kru David Anthony Ryder Kru Beau Michael La Mont Kru Neil Phillip Pennington Kru James Michael Harris

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูเกตุวดี  นวตการ
ภาษาจีน

ครูธัญวรรษ  สนธิรัตน
ดนตรีสากล

ครูนวลจันทร  รณวิชญ
ประวัติศาสตรไทย

ครูไพชยนต  กานตประถม
ภาษาไทย

ครูวรรณรัตน  ตั้งสกุล
การงานอาชีพ ม.1-3

ครูเสาภาคย  อุดมวิชัยวัฒน
ดนตรีไทย

ครูพิเศษ

Kru Rhudene Jenine Barnard
สุขศึกษา

ครูวิวัฒน  เจริญศรี
พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Kru Clifford Alan Rawley
ศิลปะ

ครูสุมิตตา  อวมอินทร
นาฏศิลป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนาฏศิลป์

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
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Kru Chad Christian Duby Kru James Weston Piper JR. Kru Danny Philip Cleverly Kru Kirsty Jennings ครูทัฬหธร  ศรีบุญรอด ครูธีรวุฒิ  สังขใหญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Kru James Thain Calder Kru Damian Rodbard-Bean Kru Jimmy Rowley Pow Kru Chainarong Yokoyama

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Kru Allan John Sinclair McDonald
คอมพิวเตอร

Kru Graham Michael Roemmele
การงานอาชีพ ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



ด.ญ.ญาณภา จิรภาสุขสกุล

162011
ณภา

ด.ญ.กันตา โพธิโภคสัมพันธ

162012
กัน

ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น

162022
เพยเพย

ด.ช.ศิริชัย  ประภาวรรัตน

162024
นอธ

ด.ช.วัทน ชินประดิษฐสุข

162047
เคน

ด.ช.ณัฏฐ เสรีเสถียรทรัพย

162017
ปงปง

ด.ญ.อภิสรา สัจจะไพบูลย

162021
จีนนี่

ด.ญ.รมณีย บุพพารัมณีย 

162057
ธารใส

ด.ญ.พิชาวีร วิจิตรัตนภาคิน

162061
อุม

ด.ช.พิฏฌเยนน คุณะนิติสาร 

162063
ซีนาส

ด.ญ.ฮารคุณ จําป

162070
ฮารคุณ

ด.ช.เศรษฐฐภูมี แสงเฟอง

162076
ภูมิ

ด.ช.สิตธนา ตันตระสุวรรณ

162084
ผิง

ด.ช.นิธิศ คงยิ่งยง

162077
นาย

ด.ช.ภูรินท สมาธิวัฒน 

162064
ภู

ด.ญ.ภิญญาพัชญ ยุทธนาระวีศักดิ์

162065
แพท

ด.ญ.นันทภากรณ โพธิ์นทีไท

162009
เอินเอิน

ด.ช.ตฤณ ศรีโรจนภิญโญ

162010
กัน

ด.ญ.รักติบูล มยุระสาคร

162007
ลีริค

ด.ญ.ปยากร เกียรติกังวาฬไกล

162006
นํ้าหวาน

ด.ญ.ณิชาภา กรรณลวน

162050
บันจี้

ด.ช.พีรดนย มโนภินิเวศ

162053
ถัง ถัง

ด.ช.สิรวัชน ศิริเธียรวานิชกูล

162046
ปกปอง

ด.ช.กฤษณะพล ธรรมโชติดํารง

162041
ฟฟา

ด.ญ.พลอยปภัส พิทักษชาติวงศ

162048
จัสมิน

103
ม.1

06
ปัญญารัตน์
PHS

ด.ญ.ชนัญญา วังศิริไพศาล

162004
ญา

ด.ช.บุลเสฏฐ เมฆศรีสุวรรณ

162051
ทีม

101ม.1



ด.ช.พัสกร สิงหฤกษ

162005
เอิรท

ด.ช.อาทิช ชัยพานิช

162008
พีม

ด.ญ.ปภาดา วรรธนวหะ

162003
เนเน

ด.ช.สิปปวิชญ กิจเจริญไพศาล

162001
เน็กกี้

ด.ญ.ณัฐชา อัศวานุวัตร

162018
ชาชา

ด.ญ.พราวนภัส พฤกษพัฒนรักษ

162016
พราว

162014
ทีม

ด.ช.ยศพนธ สัณฐิติวัฒนกูล

ด.ช.ยศพัทธ สัณฐิติวัฒนกูล

162015
แทค

ด.ญ.พิสชา ปทมดิลก

162026
พรีม

ด.ญ.ณัฏฐกันย อรรถมงคลชัย

162025
มินนี่

ด.ญ.สุประวีณ เดชพระธรรม

162020
เพลง

ด.ญ.กัญญชิสา วรพัทธโภคิน

162023
ขวัญ

ด.ญ.มธุรส เอลลี่ เฟองจินดาวงศ

162056
หวาน

ด.ญ.ชินนิชา จุฬาพงษวนิช

162054
ชินนี่

ด.ญ.ภัทรวีร วสุนันทรัตน

162038
พิมมี่

ด.ช.ณฐนนท เกรียงสันติกุล

162049
เอ

ด.ญ.ไปรยา กาดานี

162067
คิตตี้

ด.ญ.พิทยาภรณ เกียรติฐิตินันท

162081
แพนเคก

ด.ช.นรภัทร ธรรมทรงศนะ

162062
นาย

ด.ช.สงศักดิ์ โพธิสิริสกุลวงศ

162059
แบงค

ด.ช.ชนาเมธ จันพรม

162060
ยูชิ

ด.ญ.ปุญญิสา อติอานนท

162036
จิ

ด.ช.ฐิติ หงษกิตติยานนท

162037
นภ

ด.ญ.บุญญิสา กังสวิวัฒน

162035
ซี

ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ

162013
พรีม

ด.ญ.สิตา วัชรโชคเกษม

162019
จิน-จิน
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ด.ช.พชรพงศ จิระเจริญพร

162082
แอรเพลน

ด.ช.พันธุธัช ติยะวัชรพงศ

162069
อารตี้
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ด.ญ.ปรายฟา้   โตธนะรุ่งโรจน์   มัธยมศึกษาปีที่ 1
ด.ญ.กานต์ธีรา  ธรรมถิวัธ         มัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ญ.อาเนญชะ ประดับแก้ว       มัธยมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.ณัฐณิชา  ชุนหชัย         มัธยมศึกษาปีที่ 4
นายกิตติพงศ์  เทียมชัยบุญทวี  มัธยมศึกษาปีที่ 5
นายพลภัทร   ภัทรพฤกษ์        มัธยมศึกษาปีที่ 6

ทุนดอกแก้วรัตนา เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย ท่านอาจารย์ วิจิตรา รัตนเพียร
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจกับนักเรียนที่สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได้สูงสุดในแต่ละการศึกษา 

โดยจําแนกตามระดับชั้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นแบบอย่างในการขยันศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุกคน

TOP
CLASS
OF THE
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TOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOP

ด.ญ.ปรายฟา้   โตธนะรุ่งโรจน์   มัธยมศึกษาปีที่ 1
ด.ญ.กานต์ธีรา  ธรรมถิวัธ         มัธยมศึกษาปีที่ 2
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previously reported, we introduced streaming for M1 students in the 2018 academic year. This 
was then extended to M2 students at the beginning of 2019 and will be offered to all M1 to M3 

students later in 2020. The students have a total of two streamed classes per week where they are grouped 
based on ability. Work and exercises are then tailored to suit each of the stream's learning needs.
 Further to the above, during the other 4 regular maths classes each week, we also offer a ‘Fast Track’ 
program for gifted students. Some students show a level of mathematical understanding beyond their age 
group. To have them study the regular Thai curriculum with the other students for their given year, could 
potentially stifle their development.
  At the beginning of a new unit, such students can elect to take the unit test during the first week. If they 
are able to demonstrate a mastery of the materials, then they would be exempt from things such as: teacher 
examples, lesson preparations, video notes, basic class exercises, etc. This allows them both more class 
time and time at home to work on more advanced problems. During class, while other students are making 
notes on the fundamentals of the topic, fast track students are directed to problems more aligned to their 
ability. In addition, since they don’t have to prepare their notes at home, they can use this extra available time 
to further advance their knowledge of mathematics. They are then encouraged to share the alternative work 
with the teacher and other fast track students.
 The final element of differentiation for all students in M1 to M3 is the ALEKS software. This offers artificial 
intelligence software that tailors to the individual student’s learning needs, providing them with examples and 
exercises based on their ability.

MATHEMATICS
As
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 Building upon the success of the previous year, 2019 saw 
every grade in PHS tested on their lab practical skills at the end of 
each semester. Lower school was tested on basic concepts of 
precision, accuracy and measurements, while upper school 
students had to complete full investigations into concepts 
explored in their regular classroom lessons. Feedback from 
students was overwhelmingly positive and teachers are looking 
forward to designing more interesting lab based challenges in the 
years to come.

 Our M5 students continued to impress when completing their 
Science Research Project module. Every year students are                           
encouraged to choose a topic based on their interests and 
current affairs.  This year saw one group investigate the validity of 
claims made by low fat and fat free food products. Students spent 
some time doing background research and then applied                             
knowledge and skills learned in chemistry and biology class to 
design a controlled experiment to accurately test the contents of 
each food product. Inspired by a worldwide shift away from                                        
chemical fertilisers, another group chose to investigate the                      
optimum conditions for producing natural compost using the 
leftovers and food scraps from the school canteen. Once the 
students had settled on their best formula, they were then able to 
use the compost they had made to grow vegetables in the school 
garden.
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printing enables students’         
learning and experience to 
reach new levels as they 

create a design and watch their vision become 
a reality as a 3D printed object.  This creates 
both excitement and a deeper understanding 
of the design process. It helps promote 
students’ creativity which helps develop their 
passion for original thinking and innovation as 
well as developing their self-confidence.

 Last year 3D printing was introduced to the 
M4 curriculum at PHS, and also as one of the 
activity clubs. This year we plan to expand this 
to other grade levels. The 3D printing process 
allows students to design and implement their 
own creations using 3D computer Aided 
Design (CAD) software. Their creations are 
then translated into real life objects using the 
school’s 3D printer, which prints a reproduction 
of their creations exactly as they were 
designed.

EDUCATION
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Written by  Yanitta Lewwon (Krapook) M.3

 Approximately ten students participated in the 
Neilson Hays Library Young Writers Award 2019 
picture book competition, and two students 
successfully made it into the finals. The finalists 
were invited to participate in the writer’s workshop; 
students gained valuable knowledge about the 
craft of writing and also received detailed personal 
feedback on their picture books. Students then 
submitted their final version, and first prize went to 
Panyarat High School M2 student Pattaranan 
Ritwichai.

M1 vs M2 
Stream Competition

English Language

 This competition is a perfect opportunity for 
s tudents  to  co l labora te and manage a 
school-wide event with guidance from some                                   
teachers. Not only do some of the upper-stream 
students get to plan and organize sections of the 
event, but everybody in these streams had a 
chance to participate in the unique activities and 
learn from their peers. With a sprinkle of creativity 
mixed with speculative elements, creative                                  
storytelling and writing went successfully. While 
students who participated in the spelling bee 
learned a myriad of new words, and those who 
debated came to a fair conclusion. Everyone left 
the auditorium satisfied with the event and learned 
something new.

English
Language
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social studies department has maintained its focus on enabling students to understand 
the world around them by challenging them to think critically about a wide variety of issues 
in society.

 Students have done this through the prism of the traditional five disciplines in social studies;                       
history, economics and business, religion, geography and civics. Individual courses continue to change 
and improve and incorporate modern day topics such as human rights, media literacy, digital marketing 
and sustainable development as well as the fundamentals of the traditional disciplines.

 All courses provide numerous opportunities for students to develop 21st-century learning skills 
and students have collaborated on creating a variety of media including video production, facebook and 
instagram online marketing campaigns, infographic posters, as well as oral presentations and report 
writing. Students enjoy working with cutting-edge technology to express themselves and show their 
creativity.

 In addition to work in the classroom, the social studies department has run a number of activities 
to support classroom learning and enable students to connect to the world around them at a more 
concrete level. Students in M3 and M4 participated in a Skype exchange with students in New York 
where they discussed issues affecting them today and in the future Students in M3 visited the Stock 
Exchange of Thailand (SET) to see how the stock market works and discover a little more about the 
history of the Thai economy. M4 students practiced their research and fieldwork skills on the trip to Khao 
Yai. M5 students worked in the community and at school to raise money for the blind students                      
culminating in running a weekend camp for the said students. In January social activist, Parit                           
Wacharasindhu (Itim) came to PHS to talk with the students about democracy and human rights in 
Thailand.

The

Social Studies
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Work
 The upper-mathayom Work Education courses have a strong emphasis towards STEM (science, 
technology, engineering, maths) education philosophy. Many of these hands-on projects focus on the                        
principles of design and encourage teamwork and collaboration. Our well-equipped Art and Design Center 
on the ground floor contains various materials and tools for the students to use once they have completed 
their training in safe usage. Students are encouraged to be creative and to actively use the design process 
to develop problem-solving abilities.

In M4, students completed a 
joint Work Ed / Maths project to 
create scale models of famous 
structures. Students learned 
how to calculate and draw to 
scale, how to make precision 
cuts with cardboard and how 
to assemble and decorate 
detailed architectural scale 
mode ls  us ing  the i r  own 
blueprints.

 In preparation for the M5 
community Support field trip, 
students were challenged to 
redesign or invent games that 
would be suitable to play with 
v isual ly impaired or bl ind 
students. Our students collabo-
rated to create ten different 
games adapted for the blind 
including jigsaws, matching 
activities, mazes, dominoes, 
connect-4, snakes and ladders 
and more which we then 
p layed w i th  the  v i sua l l y 
impaired students during the 
camp at Sattahip.

Our M6 students were busy 
working as teams on their 
hydraulic arm project in term 2; 
the challenge being to create a 
robot arm with 4 degrees of 
movement to lift a cup over a 
20-40 cm high wal l .  The 
hydraulics are simple systems 
made with syringes and tubing, 
however the assembly and 
cutting of precision shapes out 
of wood is a very challenging 
group project that involves the 
use of power tools such as the 
scroll saw, jigsaw, belt sander 
and more. All groups achieved 
the final goal with many even 
exceeding expectations.

Education

M4 M5 M6
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 Another fantastic year was had by all 
levels of Panyarat High School students in their 
Art courses. Learners challenged themselves 
and expanded their figurative and creative 
problem solving skills while having fun with 
their peers. Students learned how to identify 
the various elements of an artwork, refine their 
skills in linear perspective, carve printing 
blocks then print them, and practice three- 
dimensional composition using a variety of 
materials. The students at Panyarat created 
long term projects utilizing the design process. 
They first brainstormed ideas, sketched                     
concepts and developed a plan to build a                      
prototype and then reflected on and refined 
their design before executing the final version 
of their construction. It is always inspiring to 
see the growth  in the students’ creativity and 
confidence in their artwork.
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หลักสูตรการเรยีนการสอน

ในรายวชิานาฏศลิป ในหลักสูตร 
ปการศกึษา 2562 

จะเนนเรื่องของความรูความเขาใจ
องคประกอบนาฏศลิป, 

การแสดงออกทางนาฏศลิปอยางสรางสรรค, 
การใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศลิป, การวเิคราะห วพิากษ วจิารณ 

คุณคานาฏศิลป, การถายทอดความรูสกึ ความคดิอยางอสิระ, การสรางสรรค 
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ, การประยุกตใชนาฏศลิปในชวีติประจําวัน, 

การเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศลิปกับประวัตศิาสตร วัฒนธรรม

โรงเรยีนมัธยมปญญารัตน เปดโอกาศใหนักเรยีนที่มคีวามกลาแสดงออก
ไดโชวความสามารถดานนาฏศลิป ในวันสําคัญตางๆ 

เพื่อสบืสานความเปนเอกลักษณของชาตไิทย 
ที่มคีวามงดงามวจิติรบรรจง 

เปนศลิปะที่มคีุณคา
ควรแกการอนุรักษสบืตอไป

 

Thai Dance
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Health
 The health courses for M1 to M6 are designed to 
teach students that health is multidisciplinary and are 
geared towards enabling students to think more critically 
about the makeup of the human health triangle - physical, 
psychological, and sociocultural factors are equally                        
contributing determinants of health. We focus on                             
deconstructing topics to better understand the factors that 
impact health with the aim of creating an attitude that 
promotes prevention rather than treatment where                          
problems have already manifested.

 To reinforce learning, topics require self-research, 
team research, and class discussions. This is with the aim 
of empowering students to apply their knowledge                       
creatively and meaningfully in a project-based learning 
environment.

 Topics are kept relevant to current issues in the world and material is frequently updated 
to reflect the most recent developments in health-oriented fields of study. Topics are also 
selected based on age-appropriateness and skillset, as well as relevance to their own                 
developments at that given time.

       One example is the M1 introduction unit, which focuses on better understanding             
stress - more specifically how it manifests, factors that contribute to it, and how to better 
manage stress going forward into this new chapter of their lives and development. This aids 
them in understanding the increased pressures and responsibilities that come with getting 
older, and how to better manage those in order to not let it negatively impact their health, 
growth and cognitive development.

 In 2019, M1 students collaborated in groups to research different elements of stress 
and stress management, which they had to build into a presentation for their classmates over 
a period of two weeks. Students had creative licence to choose their own topics from a long 
list of possibilities (or create their own stress-focussed topic) and to choose their own method 
of presentation. Some groups chose to create Slides presentations, some made future 
boards or brochures for display, some created videos, and others chose to put on a                   
performance to demonstrate their ideas and research in that way. They had an excellent 
opportunity to work together and get to know each other better that way, as well as the                     
opportunity to learn from one another about stress (since it affects all their lives in one way or 
another) and how to better cope with it.
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 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว 
ได้นํานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
ในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 งานแนะแนวได้จัดกิจกรรมเชิญผู้ประกอบอาชีพตามที่นักเรียนสนใจ 
สถาบันทางการศึกษา และรุ่นพ่ีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เรื่อง 
การเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถกําหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อ สามารถคาดการณ์และ 
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟา้จุฬาภรณ์ และ สถาบัน Ignite

Guidance

 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว 

เปิดโลกกว้าง
การศึกษา
และอาชีพ

ให้ความรู้
วิชาชีพเพ่ือ
การศึกษาต่อ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟา้จุฬาภรณ์ 

สถาบัน Ignite

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Debate Society 's  main goa l  is  the                             
development of cognitive thinking and 
persuasive argumentation, both in a                               

competitive and non-competitive environment. The competition 
focuses on articulate presentations based on logic and                      
reasoning, as well as applying current data from around the 
world. The students compete in English. The goal of these 
competitions is to have students represent their schools, to 
bond with other debaters, and for a select few, to participate in 
the Thailand National Debate Team; students also compete in 
the World School Debating Championships held annually 
against sixty-four other countries.

 The highlight of the year happened at the European Union 
Debate Championship, where our students battled against 
both high school and university students, eventually breaking 
into the competition playoffs. The teams were—PHS1: 
Theethad Thipsoda (JJ)  in M3, Tienwadee Tungkaplin (Dew) in                                                           

DEBATE HIGHLIGHTS

The
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M3, Tienwadee Tungkaplin (Dew)  in M3, and  Prawan Chiewpanich  
in M4; PHS2: Yanitta Lewwongcharoen (Krapook) in M2,                        
PRAIFAH-Praifah Totanarungroj (Praifah) in M2, and KAN-Kanta 
Tokamolthum in M2; PHS3: Thumma Srithavaj na ayudhaya (Thum) 
in  M3, Nikolas Chung (UFO) in  M3, and Krit Tharacheewin (Yeen) 
in M4; PHS4: Pattaranan Ritwichai (Pammy) in M2, Siravit Sriboonjar-
eanchai (Euka) M2, and Witawin Sittisirinukul (Tor) in M2; PHS5: 
Bulaseth Meksrisuwan (Team) in M1, Pimorn Satdhabudha (Preme) 
in M2, and Nithid Tharacheewin (Yang) in M2. PHS1 and PHS3 
made the playoffs, losing in the quarterfinals, while PHS4 lost in the 
Rookie semifinals.

 The Asian World Schools Debating Championships is an                            
international debate tournament featuring National teams from 
various countries such as Hong Kong, China, Singapore, Malaysia, 
Scotland, and others. It represents a great challenge for our 
students to see how strong debaters are at the World level.                         
Participants were: Denise Tan (Chynna) in M5, Kittipong                                 
Thiamchaiboonthawee (Champ) in M5, and Natchapol                                
Namnanthasith (Chuan) in M5. Chynna became a member of the 
Pool for Thailand National Team, which consists of the top twelve 
debaters in the country.

 It was a very good year of debate activities, and we are looking 
forward to more development and future.
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WORLD
SCHOLAR'S
CUP 
 In June 2019, nine students flew to Beijing, China for the 
World Scholar's Global Round. Several students achieved bronze, 
silver and gold medals. PHS Team 654, including Theethad                    
Thipsoda, Tienwadee Tungkaplin and Yanitta Iewwongcharoen 
placed 31st in the Team Challenge out of several hundred teams; 
this team won a team gold medal for this accomplishment.

 Middle school and high school students prepared to 
compete with others from around the globe at the World Scholar's 
Cup 2020 Brighton Round; however, this event was cancelled 
due to the covid 19 situation. This year's theme was "A World 
Renewed," and featured a number of exciting sub themes 
about major shifts and changes in the past. Students prepared for 
this event by online classes that included the development of 
study guides, notes and debate speeches. Students also                               
developed their knowledge through extensive reading on many 
topics and responded to complex questions with essay writing.
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August 2019 saw our third annual PHS Academic & Library Day. Students are given                       
a break from the normal class schedule by spending a day participating in 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. Overall it was a fantastic day which was enjoyed by both students and teachers culminating 
with awards for students who outperformed their peers.

14
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DayDay

Library 
Day

Library Library 
Day

Library Library 
Day

Library Library 
Day

Library Library 
Day

Library Library 
Day

Library Library 
Day

  กิจกรรม Library Day ประจําปี 2562 
จัดขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรม 
การแข่งขัน 2 รายการ คือ การแข่งขัน      
Crossword และ PHS Quiz Bowl  
  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมเพ่ือปลูกฝัง 
อุปนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ผ่านการ 
เล่นเกม Library Scavenger Hunt และ 
Picture Caption เป็นการหาคําตอบจาก 
หนังสือ ภายในห้องสมุด



 Students from PHS linked up again with the 
students at Fonda Fultonville Central Schools 
Skype Club in New York State.

 Each year M3 and M4 students get the 
chance to have a video chat with students from 
a school in the United States. This was started 
by Fonda Fultonville School as a way to broaden 
their global cultural understanding. The PHS 
students and US students ask and answer                       
questions on a range of subjects ranging from 
school, social life, fashion, food and clothing right 
through to politics.

 One of the highlights of this year’s exchange 
was a live video tour of the Soi 20 market, given 
by Thum (M3) and Green (M4). They showed 
and explained the wide variety of food and goods 
available in the market, many of which the US 
students had never seen or experienced.

 The teachers, Sean and Danielle set up the 
video exchange to take place at 7.30 am                               
Bangkok time, 7.30 pm US time. Both classes 
had a good hour of chat and exchange before 
classes started at 8.30.

 This is the 4th year of this exchange and we 
are so glad to be able to retain this warm                               
friendship with Fonda-Fultonville Central School.

 Students from PHS linked up again with the 

skype
exchange

 They were talking a mile a minute about 
how much fun it was and all the things 
they learned…. it really is amazing how 
much of an impact these teleconferences 
have on students. -Sean Thompson  
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7th THAILAND  MATHEMATICS  CONTEST : TMC 2019
น.ส.อริสรา จิรชัยกิตติ ไดรับรางวัล เหรียญทอง 
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ ไดรับรางวัล เหรียญทอง  
ด.ช.วิธวินท   สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.สิรวิชญ   ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
นายกฤษฎ   ธาราชีวิน ไดรับรางวัล ชมเชย
ด.ญ.ณฐมน   มานะบริบรูณ ไดรับรางวัล ชมเชย

Australian Mathematics 
Competition : 2019 AMT
ด.ช.นิธิศ  กาญจนนราวดี      ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ช.สิรวิชญ   ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.วิธวินท   สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
นายกฤษฎ   ธาราชีวิน ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
น.ส.ณัฐณิชา   ชุนหชัย    ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง

Hong Kong International Mathematical 
Olympiad Final Round 2019 : HKIMO 2019
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล

Thailand International
Mathematical Olympiad 
Heat Round 2019-2020 : TIMO
ด.ช.วิธวินท   สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญเงิน

International Talent Mathematics 
Contest : ITMC 2019
น.ส.อริสรา   จิรชัยกิตติ ไดรับรางวัล เหรียญทอง 
ด.ช.วิธวินท   สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง   
ด.ช.ติณห   บุญมี   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล ชมเชย 
ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล ชมเชยACADEMIC

2019
EXCEL

LENCE

American Mathematics 
Olympiad : AMO 2019
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญทอง

การแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฏ 
ครั้ง ที่ 21 ปีการศึกษา 2562
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล ชมเชย
น.ส.อริสรา  จิรชัยกิตติ ไดรับรางวัล ชมเชย

การแข่งขัน การเขียน Mind Map หัวข้อ รักษ์โลก ประเภททีม
น.ส.กานตธีรา  ธรรมธิวัธ      ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภททีม
น.ส.รดา   รัศมีสุนทรางกูล     ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภททีม
น.ส.ธันยา   วิชิตธนาฤกษ     ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภททีม
ด.ญ.เธียรวดี   ตุงคะผลิน    ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภททีม
ด.ญ.ภัทรนันท  ฤทธิ์วิชัย     ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประเภทเดี่ยว

การแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 
ประจําปี 2019 โดย ASMO THAI
น.ส.อริสรา  จิรชัยกิตติ ไดรับรางวัล เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร
ด.ญ.รักติบูล  มยุระสาคร   ไดรับรางวัล เหรียญเงิน วิชาอังกฤษ
ด.ญ.อาริสา   วงศรุง    ไดรับรางวัล เหรียญเงิน วิชาอังกฤษ
ด.ช.ติณห   บุญมี   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร
ด.ช.ณฐนนท  เกรียงสันติกุล  ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ญ.ภัทรวีร  วสุนันทรัตน  ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ช.ธีธัช   ทิพยโสดา  ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ

ACADEMIC

EXCEL
LENCE

ด.ช.ติณห   บุญมี   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ภูริณัฐ   เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล ชมเชย 

ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล

ACADEMIC
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การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี 2562 
สพฐ (รอบแรก) วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ศุภวิชญ  สุธัญญวินิจ ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ญ.ณฐมน   มานะบริบรูณ  ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.ติณห   บุญมี   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง

Southeast Asian Mathematical 
Olympiad : SEAMO 2019
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน

การแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้ง ที่ 14 ปีการศึกษา 2562
ด.ญ.ญาณิษฏา  เอี้ยววงษเจริญ ไดรับรางวัล ชมเชย

World Talent Invitational Mathematics 
Examinations : 2019 WORLD TIME
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทบุคคล

รายการแข่งขันธนู ESAN ARCHERY OPEN 2019 
ประเภท Compund รุ่น CADET WOMAN
ด.ญ.กานตธีรา  ธรรมถิวัธ  ไดรับรางวัล ที่ 3 เหรียญทองแดง รอบเก็บคะแนน
   ไดรับรางวัล ที่ 3 เหรียญทองแดง รอบแพคัดออก

LINE Hackathon Thailand  2019 
นายธีธัช  เจริญงามพิศ ไดรับรางวัล เหรียญเงิน

The 2019 World Mathematics 
Invitational : WMI 2019
น.ส.อริสรา  จิรชัยกิตติ  
ไดรับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล 

Hong Kong International Science 
Olympiad Heat Round 2019 -2020 
ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย  ไดรับรางวัล เหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ และ ทักษะการคิด ประจําปี 2562 
น.ส.พัณณิน  นิมิตรวานิช  ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล

2019 IMC -International 
Mathematics Contest 
น.ส.อริสรา  จิรชัยกิตติ 
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล

Singapore International Math  
Olympiad Challenge 2019 : SIMOC 2019
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทบุคคล

การแข่งขันชิงแชมป์การคิด และ แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 20 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.วิธวินท  สิทธิศิรินุกูล ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ช.สิรวิชญ  ศรีบุญเจริญชัย ไดรับเกียรติบัตรชมเชย

รายการแข่งขันธนู ESAN ARCHERY OPEN 2019 

World International  Mathematical 
Final 2019 : Tokyo,Japan
ด.ช.ภูริณัฐ  เตชะอํานวยพร   ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง



    เรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และมีความตระหนักรัก 
ในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน ทั้งทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจ มีแนวทางในการดําเนินชีวิตและการศึกษาต่อในอนาคตต่อไป

โรง
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ปจฉิมนิเทศ 
มัธยมศึกษามัธยมศึกษา

ปที่
มัธยมศึกษามัธยมศึกษา

ปที่3



    เรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีให้แก่ 
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จํานวน 27 คน 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

โรง
29
ปัญญารัตน์
PHS

พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
ผูสําเร็จการศึกษา

6มัธยมศึกษา
ปที่



ผลการผลการ 66ศึกษาตอศึกษาตอ
ขอแสดงความยินดีกับนกัเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ขอแสดงความยินดีกับนกัเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 

ที่ ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได 100%ที ่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได 100%

ของนกัเรียนของนกัเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

น.ส.อัจฉริยา จริงวาจา
College of design,

Fashion Design
ที่ Rangsit University

157010
เจนนี่

น.ส.พิชชาพร เวียงธีรวัฒน
Faculty of Engineering, 
Major Robotics and AI

ที่ King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang

157013
แพรว

น.ส.ศศิณา เจนศิริพาณิชย
International College

of Innovation
ที่ National Chengchi University, 

Taiwan

157014
แจน

นายณัชพล นามนันทสิทธิ์
Faculty of Political Science,
Politics and Global Studies
ที่ Chulalongkorn University

157020
ชวน

นายอติรุจ อุดมโภชน
Phramongkutklao College

of Medicine

157022
รุจ

น.ส.ธัญนันท วิวัฒนะประเสริฐ
Bachelor of Arts and Science in 

Integrated Innovation
ที่ Chulalongkorn University

157027
มิว

นายฐากร โจว
Bachelor of Science in

Applied Chemistry
ที่ Chulalongkorn University

157035
ทิม

น.ส.ญาณน ตั้งมั่นภูวดล
Faculty of Dentistry
ที่ Mahidol University

158003
เลมอน

นายดิฎชพงศ สิวะพิริยะวงศ
International Program in Design

and Architecture
ที่ Chulalongkorn University

158054
ขิง

นายนิธิพจน สืบพานิช
International School

of Engineering
ที่ Chulalongkorn University

158057
แพททริค

น.ส.ธนิศรา ธานะวาทิก
Bachelor of Business Administration, 

Major in International Business
ที่ Mahidol University
International College

158062
จู

นายศุภวิชญ สโรชนันทจีน
Bachelor of Business Administration 

Programme in Professional
Culinary Arts  

ที่ Dusit Thani College

159011
เอ็กซ
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นายเจมมี่ เดวิด ชาโค
Thammasat English Programme of 

Engineering (TEPE)
ที่ Thammasat University

159045
เจมมี่

นายกิตติพงศ เทียมชัยบุญทวี
College of Engineering
ที่ Cornell University,

United States

160048
แชมป

น.ส.ศุภิสรา ฉันทพงศ
Bachelor of Business Administration 

International Program
ที่ Thammasat University

160061
มายด

น.ส.ศุภิสรา ทินกร ณ อยุธยา
 Faculty of Agro-Industry, 

Major Biotechnology
ที่ Kasetsart University

160080
แม็กกี้

น.ส.ภคมน นิษฐเนตร
Bachelor of Science in 

Applied Chemistry
ที่ Chulalongkorn University

160090
มีมี่

น.ส.ธีรวรา ธีระกุล
Faculty of Medicine

ที่ King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang

160095
ไนซ

นายนันทวัจน ธีรดิษฐานนท
Bachelor of Science Program 

in Biotechnology
ที่ Chulalongkorn University

160097
ซัน

น.ส.ศิรินฎา ฉันทชัยวัฒน
Faculty of Medicine Siriraj

Hospital
ที่ Mahidol University

160101
เซียง-เซียง

น.ส.ศิรดา ศรไชยธนะสุข
Faculty of Dentistry 
ที่ Mahidol University

161108
เดียร

นายณภัทร รัตนสุนทร
Bachelor of Economics,
International Program

ที่ Thammasat University

157038
แนท

นายพิชุตม เอี่ยมวัฒนศิลป
Bachelor of Economics,
International Program

ที่ Thammasat University

158009
จอรจ

นายปณพงศ สกุลศรีประเสริฐ
Bachelor of Business Administration 

International Program 
ที่ Thammasat University

158029
แมว

น.ส.สิตานัน ตระกูลสืบชัย
International Program in Design 

and Architecture
ที่ Chulalongkorn University

160054
อุน

นายจิรมินทร จิระเสวีจินดา
Bachelor of Arts Program in 
Economics - Chulalongkorn 

University
ที่ Chulalongkorn University

160108
อารเธอร

น.ส.พิชญา นรกิจวิชาการ
Visual Communication Design
ที่ Zhejiang University, China

160040
เบล
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) ประจําปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดในทุกรายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้แก่

O-NET

M.3 ONET 
Result 2019 M.6 O

NET 

Resu
lt 2

019
School Average
OPEC. Average (Sor Chor)
Thailand Average

Thai
Social

 Stud
y

English
Mathematics

Scienc
e

29.241.37

37.67

50.28

73.33

53.3 53.7

28.55

34.43
42.21

25.41

25.06

39.59

29.2

31.21

ด.ญ.ณฐมน มานะบริบูรณ

Thai

English

Mathematics
Science

73.96

81.41

41.08

52.88

29.98

30.07

55.14
33.25

73.96

26.73
27.14

36.02
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Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent
in Learning

in Learning

in Learning

in Learning

in Learning

in Learning

in Learning

in Learning

in Learning

เป็นเลิศในการเรียน

เป็นเลิศในการเรียน

เป็นเลิศในการเรียน

เป็นเลิศในการเรียน

เป็นเลิศในการเรียน

เป็นเลิศในการเรียน

Inn
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พากเพี
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ฒนา

Eco-
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dlin
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ใส่ใจ
ส่ิงแ

วดล้อม

Thainess

Thainess
รักษาความเป็นไทย

รักษาความเป็นไทย

รักษาความเป็นไทย

รักษาความเป็นไทย xtr
a

ctiv
ity

ctiv
ity
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดการอบรม Mind Mapping 
ใหกับนกัเรยีนใหมทุกระดับช้ัน ในวนัองัคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
ณ หอประชุมวิจิตรา รัตนเพียร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหความรู 
และเทคนิคการจัดการความคิด ความจํา เสริมสรางทักษะ 
ในการคดิวเิคราะห และการส่ือสารท่ีมปีระสิทธภิาพ เพือ่เปนประโยชน 
ในการเรียนและการทํางาน ทั้งในปจุบันและอนาคต

ÍºÃÁá¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´
¾ÔªÔµ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

MindMindmappinG mappinG 
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การประกวด Mind Map Festival 2019 หัวขอ “รักษโลก” ประเภททีม
1. น.ส.กานตธีรา ธรรมธิวัธ       ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
2. น.ส.รดา รัศมีสุนทรางกูล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3. น.ส.ธันยา วิชิตธนาฤกษ   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
4. ด.ญ.เธียรวดี ตุงคะผลิน     ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวด Mind Map Festival 2019 
หัวขอ “รักษโลก” ประเภทเดี่ยว
ด.ญ.ภัทรนันท ฤทธิ์วิชัย 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 



เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี 
เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทางโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มีนโยบายมุ่งเน้น 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
จึงได้นํานักเรียนเข้าร่วมทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์์ 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
เห็นความสําคัญสร้างแรงบันดาลใจ 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถ 
นําไปสู่การแก้ปญหาอย่างสร้างสรรค 

ในชีวิตประจําวันได้
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มหกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
และและ แหงชาติแหงชาติเทคโนโลยีเทคโนโลยี
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 The Robotics Club started training in early June 2019, aiming to                      
qualify for the international final rounds of the 2019 World Robotics                            
Olympiad and the 2020 First Lego League. Students trained with                        
‘ClickRobot’, a school that specialises in robotics coaching in preparation 
for the competitions. PHS sent two teams to the regional competition at 
King Mongkut's Institute of Technology in Ladkrabang, and although 
students did not qualify for the international final round, the competition 
proved to be a great learning experience for the students. In January 
2020, the school sent a team to the First Lego League competition 
in Bangkok and their hard work was rewarded with the prestigious 
Core Values Inspiration Award. They had to do a project with 
the theme of “Smart Cities”, and the students came up with 
the idea of automated rubbish collection and sorting for 
recycling. The students did not qualify for the international 
final round, but were delighted with the award and had a 
fun-filled learning experience. 
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  กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 
ปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
ที่ ไ ด้ รั บ  เ ช่ื อม โยง กับการ เรี ยน ใน ห้อง เรี ยน 
มีการวางแผนในการทํางานร่วมกัน ทําให้เกิด 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่น และ เห็นคุณค่า  
รู้ จั กการอนุ รั ก ษ์  สืบสาน ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ซึ่ งสอดคล้อง และสนองนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ
áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ Á.1-6áËÅ‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ Á.1-6

ทัศนศึกษา ณ แหลงเรียนรู  
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ( อพวช.) 
จังหวัดปทุมธานี
วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 

ทัศนศึกษา ณ แหลงเรียนรู วัดไชยวัฒนาราม 
วัดใหญชัยมงคล พิพิธภัณฑเจาสามพระยา 
และหมูบานโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 

ปที่ 1

มัธยมศึกษา

ทัศนศึกษา ณ แหลงเรียนรู อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 
และสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562ปที่ 3

มัธยมศึกษา

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

ปที่ 2

มัธยมศึกษา
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ทัศนศึกษา ณ แหลงเรียนรู พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย และ 
ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนาไทย (นาเฮียใช) จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

ปที่ 5

มัธยมศึกษา

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา   
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 

ปที่ 6

มัธยมศึกษา

ปที่ 4

มัธยมศึกษา
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 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ืออาชีพขึ้น 
ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน 
ทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจ 
ถึงความสําคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบั ติให้ คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จาก 
แหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ ช่วย 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการ 
ของผู้เรียนได้ในอนาคต

ทัศนศึกษาทัศนศึกษา ม.3ม.3เพ่ืออาชีพ
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 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดพิธีไหวครูประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบด ี                            
ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหนักเรียนไดระลึกพระคุณของครูบาอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอน 
ใหศิษยเปนคนดี มีวิชา และเปนการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่นักเรียนควรยึดถือ 
และปฏบิัตติอครูผูมพีระคุณดวยความกตัญูรูคุณตอครูผูประสทิธิ์วชิาความรู

 ขาพเจาขอนอบนอมเหลานัน้ ผูใหโอวาท ผูทําใหปญญาเจรญิ
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ปญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรม งานศิลปสุนทรภู 
จินตกวีศรีสยาม ประจําปการศึกษา 2562 ในวันพุธท่ี 26 
มิถุนายน 2562 เพื่อสนับสนุนใหผู  เรียนเห็นความสําคัญ 
ของกวีที่ ย่ิ งใหญ อย างสุนทรภู   ที่ ได สร  างสรรค ผลงาน 
อันทรงคุณคาทางภาษา ใหชนรุนหลังไดเรียนรู และหวงแหน 
ในความเปนไทย ภายในงานจัดใหมีกิจกรรม อาทิ การประกวด 
คัดลายมือ “หทัยเพียรเขียนกลอนสุนทรภู” การประกวด 
อานทํานองเสนาะในหัวข อ “ยกยองครูกวีศรีสยาม” 
การประกวดโปสการดวรรคทองสุนทรภู  บอรดนิทรรศการ 
ประวัติสุนทรภูและการแสดงตัวละครสําคัญ “ทั่วเขตคาม 
ยังยอยศจรัสเรือง” ตลอดจนสงเสริมใหนําความรูที่ได 
ไปเผยแพรถายทอดและอนุรักษไวสืบไป
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   โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเมื่อวันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562                        
ณ วัดแกวแจมฟา ถนนสี่พระยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับ 
ความสําคัญของประเพณีแหเทียนพรรษา และเพื่อใหนักเรียนไดอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม 
อันดีงาม อีกทั้งยังเปนการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน ทั้งนี้ ไดรับ 
ยอดเงินรวมทําบุญจากผูปกครองและประชาชนในพื้นที่ชุมชนสีลมจํานวน 102,327 บาท

ถวายเทียนพรรษา
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  จัดขึ้นในวันศุกรที่ 2 และ เสารที่ 3 สิงหาคม 2562                      
ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดมีโอกาสศึกษา 
และเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสราง 
จิตสํานึกที่ดีงาม ดานคุณธรรม จริยธรรม พรอมทั้ง 
เรียนรู หลักการคิด ความเขาใจความเปนไปของสภาวะ 
สังคมปจจุบัน การปฎิบัติธรรม ตามแนวทางสติปฏฐาน

  จัดขึ้นในวันศุกรที่ 2 และ เสารที่ 3 สิงหาคม 2562                      

คายพุทธธรรม
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ หองประชุม วิจิตรา รัตนเพียร โดยมี ครูอรวีร รัตนเพียร ผูจัดการโรงเรียน 
เปนประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนมัธยมปญญารัตนจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันที่ 
26 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม วิจิตรา รัตนเพียร โดยมี ดร.วาชิต รัตนเพียร 

ผูอํานวยการโรงเรียน เปนประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
และถวายพระพรชัยมงคลบรมราชาศิรวาท แดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2562

46
ปัญญารัตน์
PHS



โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
ประจําป 2562 ขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 9 สิงหาคม 2562                           

ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร โดยมี ดร. วาชิต รัตนเพียร 
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมปญญารัตนเปนประธานในพิธี 
รวมกับคณะผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผูแทน 

คุณแมของนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น  
  
ภายในงานมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลแดพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด 
เขียนเรียงความ การดวันแม และการจัดบอรดวันแม 
การแสดงจินตลีลาจากนักเรียนชมรมนาฎศิลปไทย 

การกลาวรําลึกพระคุณแมภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน การขับรองบทเพลงพระคุณแม 

และพิธีกราบรําลึกพระคุณแม

วันแมวันแมแมแมแมแมแมแมแม
แหงชาติแหงชาติ
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โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ ประจําป 2562 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 
ณ หองประชุมวิจิตรา รัตนเพียร โดยมี ครูอรวีร รัตนเพียร ผูจัดการโรงเรียนมัธยมปญญารัตนเปนประธานในพิธี 

รวมกับคณะผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผูแทนคุณพอของนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น 

ภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9    
พิธีถวายพระพรแดรัชกาลที่ 10 และมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ 

การดวันพอ และการจัดบอรดวันพอ การกลาวรําลึกพระคุณพอ ภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
การแสดงรําอาเศียรวาท การแสดงจินตลีลา และการขับรองบทเพลง Flashlight และพิธีกราบรําลึกพระคุณพอ

วันพอวันพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอ
แหงชาติแหงชาติ
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 ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ของทุกป เปนประเพณีที่ดีงามของไทยที่มีการสืบทอด 
ถือปฏิบัติกันมาเปนเวลาอันยาวนาน ตั้งแตบรรพชนจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนการอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณอีันดงีามใหคงอยูสบืไป
 โรงเรยีนมัธยมปญญารัตนจงึไดจัดงานประเพณลีอยกระทงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ โดยมกีารแสดง 
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวันลอยกระทง การแขงขันจัดทําโปสเตอรคําขวัญรณรงควันลอยกระทง เพื่อสืบทอด 
ประเพณอีันดงีามของไทยที่มมีาแตโบราณใหคงอยูสบืไป

วันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันวันลอยกระทงลอยกระทง
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  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจัดพิธี 
ทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2563 เพื่อความเปน 
สิริมงคล ให แก ผู บริหาร คณะครู นักเรียน และผู ปกครอง 
ไดปฏิบัติตนตามหลักอันดีงามของพุทธศาสนิกชน  ดวยการสืบสาน 
ประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป 
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  วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 โรงเรียนไดจัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตร 
เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งโรงเรียนเปนประจําทุกป 
เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลแกครู บุคลากรและนักเรียน 
ตระหนักเห็นคุณค าและมีความรักในสถาบันการศึกษา 
ของตนเอง อันจะนําไปสูความภาคภูมิใจ พรอมพัฒนาและ 
ปฎิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มภาคภูมิ
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AIRQuality Policies

part of our pursuit in providing a nurturing 
learning environment, the quality of the air 
we breathe is just as important to the 

success of our students as any other and specifically 
their health. The air has worsened over the years due to 
many factors both within and beyond our control. In 
addition to tackling the problem head on by installing air 
purifiers in every classroom, Panyarat High School has 
committed to making sure our community is                                     
empowered with as much information as possible. An 
IQAir monitoring station has been installed at the school 
and is connected to an international network that sends 
live updates to the public. Since its installation, the 
Panyarat High School monitoring station is currently 
being followed by over 1 Million people both through the 
Airvisual application and online. Anyone that follows the 
station can get uptodate measurements of the air                      
quality and make decisions about when to open 
windows, go outdoors, and importantly take measures 
to clean the air within the classroom by turning on air 
purifiers. Additionally, at PHS, we have instituted                           
a system of announcements to make everyone aware of 
the air quality, be it by alerts or a visual flag, that quickly 
informs anyone whether or not it is safe to participate in 
outdoor activities that day. 

As
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 At PHS, eco-friendliness is an important value of 
the school. Innovative projects bring environmental 
issues to the forefront. Reusable bags for 7-11 and 
the market offer students and staff the chance to 
reduce their use of plastic bags. Plastic garbage in 
the ocean is a serious issue in Thailand and it has a 
detrimental impact on sea creatures. Students and 
teachers can pick up a reusable non-plastic bag and 
return it after their use.

Eco
friendliness

 The school management team joined in 
to reduce the plastic and paper use in 
school. Paper cups for the water coolers 
were removed, and all students and staff 
were issued with a special personal plastic 
water cup. This initiative  was continued with 
a movement to reduce paper use in school 
by promoting paperless administration.

STOP
USING

PLASTIC
STRAWS
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STOP USING

PLASTIC ST
RAWS

Plastic straws also are a serious issue 
in the oceans, after a survey through 
the school, the student body chose to 
no longer have plastic straws at the 
school. This was a dramatic move by 
PHS students.
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  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ได้ร่วม ทํากิจกรรม PHS Eco-Friendly โดยมีกิจกรรม 
เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน เช่น การปลูกป่าชายเลน

ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่ ง ตําบลคลองโคน 
ชมการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ พร้อมทั้งกิจกรรม 
ถีบกระดานเลน พายเรือคายัค และให้อาหารลิงแสม 

ที่มีตามธรรมชาติ เพ่ือปลูกฝั่ งจิตสํานึกให้รู้รักธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

Panyarat
Eco-Friendly

ปลูกปาชายเลน
สรางจิตสํานกึเยาวชนรักษถิ่น

และสิ่งแวดลอมฯ

ณ บานไมชายเลนรีสอรท คลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม
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 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้มีการเลือกต้ัง 
ประธานนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2562 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้สิทธิ์ 
ในการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 

โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนทั้งหมด 3 คน ได้แก่
เบอร์ 1 นางสาวปารัช ตรีวัฒนา (เค้ก)  นักเรียนระดับชั้น ม.5
เบอร์ 2 นายธนัท ภักดีสันติสกุล (จ้า)   นักเรียนระดับชั้น ม.5
เบอร์ 3 นางสาวไชน่า เดนิส ว. ตัน (ไชน่า)  นักเรียนระดับชั้น ม.5
 หลังจากการนับคะแนนอย่างเอกฉันท์ ผลปรากฏว่า นางสาวไชน่า เดนิส ว. ตัน 
(ไชน่า) เบอร์ 3 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน ์
ประจําปีการศึกษา 2562 

น.ส
.ไชน่า เดนิส ว. ตัน (ไชน่า) เบอร์ 3

56
ปัญญารัตน์
PHS

ส่งเสริม
ประประ ไตยไตยชาธิปชาธิป



วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพ

การเรียนรูเรื่องการเขาสงคมแบบสากลนั้น
เปนสงที่นักเรียนควรไดรับการพัฒนา 
และนําความรูไปใชในชวิตประจําวัน

เพื่อปรับตัว และอยูรวมสงคมกับผูอื่นไดอยางดี 
ดังเชน การมีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดี 
เมื่อรวมโตะอาหารกับผูอื่น ก็เปนสงหนึ่ง

ในการสรางสมพันธภาพ และความรูสกที่ดี
ตอผูพบเห็น ซงอาจนําไปสูโอกาสที่ดีตาง ๆ 

ตอผูที่ไดรับการอบรม
และฝกฝนมาแลวอยางดี
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TABLE MANNER

มาร
ยาทบนโตะอาหารแบบตะวนัตก 
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คายลูกเสือคายลูกเสือ ยุวกาชาดยุวกาชาด

กิจกรรมเขาคายพักแรม
ของลูกเสือสามัญรุนใหญและยุวกาชาด

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
จัดขึ้นระหวาง

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 
ณ คายวังรีแคมป วังรี รีสอรต

จ.นครนายก 



 M4 took part in the annual cross-curricular 
educational field trip to Khao Yai between 21-23 
November 2019 National Park, Pak Chong, 
Nakhon Ratchasima. The fieldwork includes geog-
raphy and science field study, which is a vital part 
of education, while English and Math are used                                 
extensively in the data handling and presentation.

 The students completed river surveys. They 
measured depth and speed of flow to determine 
discharge of the river and also studied the                       
streamlife to analyse pollution levels. After the 
work was done, the students had fun playing in 
the river. This also included a visit to the                                
impressive Haew Suwat waterfall.

Cross
Curricular

Day1

 An early start and the students completed 
biodiversity surveys and tree measurements in the 
forest , the morning also included a walk through 
the rain-forest to learn more about the                                       
biodiversity of this valuable resource. In the                           
afternoon, they also visited a second river site to 
compare the changes to the river as it passes 
through human settlements… and had another 
play in the water!

Day2

 The final day is about tourism in the area. 
Students studied the impact of tourism on the 
environment at the Ban Tha Chang Natural 
Spring… and had another swim! They then survey 
tourists' opinions of the area at the Palio.
 This was a fantastic trip and enjoyed by                         
everyone. Not only did the students have a great 
time working in groups, they learned a great deal 
about the natural environment in Thailand.

Day3

Educational Camp

M.4
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 PHS 5 took to this with incredible zeal! The market visits were a huge success, as were the 
lunchtime sales. Bubble tea proved to be a favourite. The PHS Fundfair, held on the 12th February 
2020, which is final push of the fund-raiser, was incredible. The club room alone raised over Baht 
30,000. The food and drinks made by the students of M5 are sold and all money is contributed 
to the fund. Their total this year was an amazing 310,000 Baht.

 Each year, M5 students are tasked with a community support project. This year PHS 5 had the 
task of raising funds for the Bangkok school for the Blind. 

1
Raise money to 
take a group of 
blind students 
on camp with 

them.

2
Host the
Panyarat

FundFair to 
raise money 

for the camp.

3
Organise 

activities for 
the blind

students on 
the camp.
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They had to complete 3 tasks:



 Due to availability of the schools, the camp was with the 
students from Pattaya School for the Blind. The PHS students 
met them at Sattahip, Chonburi between 15-16 February 2020. 
The camp was a huge success, with beach games and activities, 
sea kayaking was by far the most fun. In the evening, there was 
an incredible art show where the PHS students presented their 
'art for the blind' and the blind students sang and played 
songs for PHS students.

CommunityM.5
Support Camp
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 The following day our students presented their games and activities, which had been specially 
designed for the blind. The final activity of the day was a trip to  a local horse riding centre. The 
students from the blind school were able to touch and feel farm animals, learn about different 
farm techniques and ride the horses! It all ended with the traditional ice creams and emotional 
goodbyes!



 PHS 4 headed off to Ko Si Chang, Chonburi for 
their final PHS field trip between 18-19 February 
2020. This trip is a time for the group to cement 
their friendships and relax after the rigours of 
High School as well as an opportunity to develop 
new skills. The camp involved team building 
games, quizzes, tasks and lots of new outdoor 
activities like kayaking and climbing.

 The students worked in groups to complete a 
series of tasks to show their skills in teamwork and 
unity. Their first task - to finish a plate of insects, 
before heading off to Kayak on the ocean, present 
beach art, or walk up to cave temples. The walks 
were demanding and students were soon                                                  
exhausted in the hot sun. The kayaking was 
enjoyed the most as the students were able to 
jump in and cool down in the sea. The beach art 
had the students work as a team and create some 
‘interesting’ exhibits.

 After a busy day, most of the students headed 
to the sea for a splash. In the evening the students 
played games, had a barbecue, and didn’t seem to 
want to sleep! The next day was more intense and 
students definitely needed their wits about them, 
with hill walking, cliff climbing and fishing, before 
coming together for somtam and fried chicken!

UnityM.6
Adventure

Camp
and

It was a fantastic trip
and everybody had an incredible time
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  เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญมาก 
ของประเทศชาติท้ังในปจจุบันและอนาคตเปนพื้นฐานของ 
การบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โรงเรียนมัธยมปญญารัตนไดจึงไดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติขึ้น 
ในวันศุกรที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อใหนักเรียนมีความสุข 
เห็นคุณคาของตนเอง ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ สามารถ 
พัฒนาตนเองไปสูจุดหมายของชีวิตสงเสริมใหกลาคิด กลาทํา 
และรวมทํากิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอยาง 
สรางสรรคเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมือง 
ใหเจริญกาวหนาและมั่นคงสืบไป

แหงแหงชาติชาติ
วันวันเด็กเด็ก
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 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาคณะสี

ประจําปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬา และออกกําลังกาย 
มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา 

รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
ทั้งนี้ ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด 

กองเชียร์และลีดเดอร์เพ่ือเพ่ิมสีสันความสนุกสนาน 
ให้กับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

PA
NYARAT

20 19

G A M E S
P H S
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LeadershipLeadershipCampCamp

 PHS students took part in the first PHS Leadership Camp, held in Kanchanaburi between 16-18 
March 2020. This was a new addition to the calendar and students from M2-M5 were able to sign 
up for this voluntarily. The students took part in a number of teambuilding and leadership activities 
designed to improve their communication, self-confidence, decision making and team-leading skills. 

 On the first day, students learned how to communicate using two-way radios and, in another 
activity, how to communicate to complete tasks. Others learned about the importance of wilderness 
awareness and how to deal with heat in outdoor activities. The bike ride warmed them up for the 
other physical activities.
 In the evening, students relaxed at the resort, and ordered their choices from the delicious 
menu…before joining their team to choose their own menus for the wilderness factor. A quick                   
supermarket run to buy their team’s food and the students were ready for the wilderness!

 On day 2, the students were taken to a forest camp beside the river. They were taught standup 
paddleboarding and wilderness first aid. At the end of the day, they had to cook their own food and 
put up their own tents for sleeping. This was the most fun, as students got creative and worked                   
together to make some excellent food and erect some interesting tents!

 On the final day, all the skills they had learned were assessed  with an orienteering hike and 
accident scenario activity, followed by fast flowing river SUP in teams along the River Kwae.
 It was an intense experience for everyone that required commitment, perseverance and hard 
work from all. Everybody showed great motivation from the start, and all took active roles in the                   
expedition. Paddleboarding was the most popular, and everybody enjoyed the bush cooking and 
camping! Everybody achieved new skills and abilities on this exciting camp.
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 On Friday 6th September 2019, Dr Wachit Rattanapian 
and Kru Graham welcomed Mr Will Baxter to talk to the 
students in M4-M6 about his diverse career as a writer, 
editor and photojournalist.

 Will presented his interesting work about social 
issues, conflict, human rights and development-related 
issues whilst taking questions from our students about 
the stories he has covered, how he got into the career and 
the pros and cons of freelance work. He then explained 
how media outlets such as Newsweek, The Wall Street 
Times and Al Jazeera have used his work in print and 
digital media.

 Finally, Will signed a copy of the book he co-edited 
'A Call to Action, Thailand and the Sustainable Develop-
ment Goals', which is a key textbook in the M4 Social Stud-
ies course this academic year.

By Mr. Will Baxter

GUEST
SPEAKERS 
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 On Wednesday 8th January 2020, Panyarat High 
School's Social Studies Department was pleased to 
invite Khun Itim (พริษฐ์ วัชรสินธุ) - Parit Wacharasindhu 
to come and speak to our students about social 
issues!

 The event was well received by staff and students 
alike, and hopefully our goal of publicizing the                          
importance of social issues was successful.

 The event was the culmination of many months’ 
planning by Social Studies teacher Kru Damian, and 
dozens of M2, M3, M4 students led by Khun Dew and 
Khun JJ from M3.
 The three topics discussed covered
 1. Youth and Human Rights
 2. Youth and Democracy
 3. Education and Leadership

 The academic objectives for 
the event were:
 • To educate and inspire students to 
  believe in social issues. 
  เพ่ือที่จะให้ความรู้และสร้างแรงบันดาล
  ให้เด็กมีความเชื่อเกี่ยวกับปัญหาสังคมต่าง ๆ
 • To raise awareness of the link between 
  education and leadership.
  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความเชื่องโยง
  ระหว่างการศึกษาและการเป็นผู้นํา
 • To motivate students to exploit their 
  personal potential.
  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับศักยภาพ
  ของตนเอง

By Itim Parit

NEXT
GEN
FORUM



  โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน                        
ณ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟา้ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้นักเ รียนประยุกต์  และบูรณาการความรู้  ทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียน 
ใช้ศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนได้รู้จัการเสียสละความรู้ 
ความสามารถของตนช่วยเหลือและให้ความรู้แก่คนในชุมชน ในขณะเดียวกัน 
นักเรียนจะได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเกิดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

วิชาการ
บริการบริการ
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 งานแนะแนะได้จัดกิจกรรมการให้คําปรึกษารายบุคคล โดยเชิญ 
นักจิตวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาให้คําปรึกษาแก่นักเรียน 
ที่มีความสนใจเข้าร่วมการให้คําปรึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี 
สุขภาพจิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
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  ทุกวันนี้โลกของเรามีปัจจัยเส่ียงในการรับเชื้อโรคมากมาย ซึ่งปัจจัย 
เสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึง 
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลต่อระบบ 
ภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพเบ้ืองต้นและ 
สร้างระบบภูมิคุ้มกันพ้ืนฐานแก่ร่างกาย  ทางโรงเรียนเห็นถึงความสําคัญ 
ของสุขภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน เมื่อวันพุธท่ี 3 
กรกฎาคม 2562 จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี โดยเชิญ 
แพทย์ พยาบาลผู้เช่ียวชาญ มาทําการตรวจสุขภาพและให้คําปรึกษา 
พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค เช่น HPV ไข้หวัดใหญ่ฯ 
เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากร มีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง
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  โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ยังคงมุ่งเน้น 
การจัดสรรเมนูอาหาร ทั้งคาวหวาน ด้วยวัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพสูง ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
ดังเช่นทุกปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ียังให้ความสําคัญ 
กับความสะอาด ถูกสุขลักษณะของภาชนะ 
อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ เ พ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดี 
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

Thought 
Food

for
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ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

 เดิมไมเคยรูจักโรงเรียนนี้เลยคะ  มารูจักเพราะหลานชาย 

เรียนอยู วันที่ไดมา Visit ก็รูสึกพอใจมากเพราะ 

 1. ครูตางชาติทั้งหมดเปน Native Speaker

 2. นักเรียนแตละหองมีจํานวนไมมาก 

 3. มีจัดคอรสไปเรียนตางประเทศในชวงปดเทอม

 4. มีการจัดอาหารกลางวันและอาหารวางใหนักเรียน 

  ซึ่งเปนอาหารที่มีคุณคาและคุณภาพ

 เมื่อตัดสินใจใหเพย มาเรียนท่ีน่ี ตอนแรกเพยไมอยาก 

มา เ รียนที่ น่ี ค  ะ  พอได มา เ รียนแล ว  เพ ยมีความสุข 

กับการมาเรียนมาก อยากมาโรงเรียนทุกวัน และอยากทํา 

หนาที่ brand ambassador ใหโรงเรียนทุกป นอกจากนี้ 

แมรูสึกวาเขาถึงครูไดงาย คุณครูที่นี่เอาใจใสนักเรียนดีมากคะ 

ผูปกครองของ ด.ช.ศิริชัย ประภาวรรัตน (นอธ) 

 กอนอื่นขอยอนไปกอนที่ลูกชายจะยายมาศึกษาที่แหงนี้ วัยประถมเคยเรียน 

ในสถาบันที่มี ช่ือ เสียง มีพื้นที่กว  าง แต ด วยความใหญ ไม  ได ตอบโจทย  

ของคุณพอคุณแม พอมีเพื่อนที่เคยสงลูกมาศึกษาที่โรงเรียนแหงนี้แนะนําวา 

ให ลองมาท่ีรร.มัธยมปญญารัตน ที่ น้ันน าจะตอบโจทยได  เรารีบมาทันที 

และไดเข ามาคุยที่ห องแอดมิน ซึ่งตอนท่ีมานั้นงาน Open house ทั้ง 3 

รอบไดผานไป เหลือสอบรอบสุดทายเรารีบสมัครและใหมาสอบตามวันที่นัดหมาย 

ซึ่งลูกชาย ก็สอบผานไดเขามาศึกษาที่สถาบันแหงนี้      

 ความประทับใจท่ีมีตอสถานศึกษาแหงนี้ เริ่มจากทานผูอํานวยการและคณะ 

ครูอาจารยทุกทาน ทุกคนมีอัธยาศัยดี มีความเปนกันเอง ย้ิมแยมแจมใส ดูแล 

เอาใจใสเด็กๆดี และที่สําคัญรักลูกของเราเหมือนลูกของคุณครู หลักสูตร 

การเรียนการสอนทันสมัย ครูผู  สอน ครู ไทย ครูต  า งชาติมี เพียงพอ 

กับจํานวนนักเรียน และที่สําคัญเหมาะสมกับคาเทอมที่ทางผูปกครองเสียไป

 หลังจากที่ลูกชายไดเขามาศึกษาตลอดระยะเวลาหนึ่งป คุณแมขอขอบพระคุณ 

ครูทุกทานท้ังที่ไดเขาสอนและไมไดเขาสอนที่ไดอบรมชี้แนะส่ิงที่ดีใหกับลูกชาย 

ซึ่งส่ิงท่ีคุณแมสังเกตไดชัดเจน คือ ลูกชายมีความกลาแสดงออกทั้งดานความคิด 

ความเปนผู นํา กลาซักถามในสิ่งท่ีสงสัย มีความกระตือรือร นในทุกอยาง 

ที่ไดรับมอบหมาย สนใจในการเรียนมากขึ้น คุณครูผู สอนแนะนําและสราง 

แรงบันดาลใจใหลูกชายคนหาตัวเอง มีเหตุมีผล ทําทุกส่ิงดวยตนเอง ทําใหลูก 

เชื่อมั่นวาทุกอยางเราตองลงมือทําเองและภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองทําขึ้นมา 

    
ซึ่งสิ่งเหลานี้ตอบโจทยคุณพอคุณแมตั้งแตวันแรกที่เราไดเขามาพูดคุยในตอนแรก 

และเราก็ม่ันใจวาโรงเรียนมัธยมปญญารัตนจะดูแลลูกของเราไดดีและจะเติบโต 

เปนผูใหญที่ดีในอนาคต

ครอบครัว นองนอธ

ผูปกครองของ ด.ญ.ปยากร เกียรติกังวาฬไกล (นํ้าหวาน)
 คุณแมชอบระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนคะ ที่มีประสิทธิภาพ และทันทวงที มีความใสใจ 

และดูแลเอาใจใสนักเรียนและผูปกครองในทุกๆดาน ดีมากเลยคะ ระบบการเรียนการสอนของ ร.ร. 

สําหรับครอบครัวเราคือดีมากค ะ ท้ัง คุณครูที่ป รึกษาประจําห องที่ ดูแลนักเ รียน คุณครู 

ที่เปนชาวตางประเทศและคุณครูไทยทานอื่นๆท่ีสอนในวิชาไทยตางๆ ครอบครัวเรามีความประทับใจ 

ในความใสใจในการเรียนการสอนของคณะครูคะ โดยการดูแลเอาใจใสเด็กๆ ดีมากคะ ทั้งที่ลูกๆทั้ง 2 คน 

ไมไดจบชั้นประถมมาจากแผนก English Program มากอนแตทั้งคู ก็สามารถปรับตัวในการเรียน 

การสอนและสามารถเรียนตอ ในระบบ English Program ที่นี่ไดอยางดีและมีความสุขคะ

ผูปกครองของ ด.ช.นรภัทร ธรรมทรงศนะ (นาย)
 คุมคากับการตัดสินใจยายโรงเรียนมาที่นี่ ชอบระบบการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัย ภาษาอังกฤษดี วิชาการแข็ง อาหารอรอย และ เรียนสนุก

ครอบครัว นองนาย

ครอบครัว นองนํ้าหวาน

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ผูปกครองของ ด.ญ.เปยมสิริขวัญ ทรัพยเย็น (เพยเพย)

ครอบครัว นองเพยเพย
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ผูปกครองของ ด.ช.พีรดนย มโนภินิเวศ (ถังถัง)      ความรูสึกของนองที่ไดอยูในครอบครัวของโรงเรียน มั ธยมป ญญารั ตน  ตลอด 1  ป  ที่ ผ  านมา  ถั งถั ง มีความสุขทุกครั้ งที่ ได มาโรงเรียน ได  เจอเพื่อนที่ดี  คอยชวยเหลือกันระหวางเรียน คุณครูประจําช้ันใจดี      ดูแล เอาใจใสดีมาก เปนกันเอง ชวยเหลือทุกอยาง  มีสนามบาสใหไดเลนกีฬา ออกกําลังกายยามวาง รวมกับ รุนพี่และเพื่อนๆ ทางดานวิชาการเขมขน สนุก ไมเบื่อ Teacher และคุณครูใจดี แมการบานจะเยอะบาง บางวิชาแตก็ฝ กใหน องรู จักแบงเวลา ปรับตัว และ ตั้งใจเรียนมากขึ้นคะ โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย ไดไปทัศนศึกษา นอกสถานที่กับเพ่ือนๆคุณครู กิจกรรม ลูกเสือสนุกมาก กีฬาสี ประทับใจทุกอยางไดแขงกีฬาบาส รวมกับพ่ีๆ ไดแตงชุดหลอๆ ซอมเชียรหลีดเดอรกับรุนพี่ ไดเห็นถึงความพยายาม ทุมเทและตั้งใจในการฝกซอม รวมกัน ชอบและรักโรงเรียนนี้คะ

ผูปกครองของ ด.ญ.ชินนิชา จุฬาพงษวนิช (ชินนี่) คุณพอคุณแมรู  สึกประทับใจในโรงเรียนมัธยมปญญารัตน มาก 
รูสึกประทับใจในวิสัยทัศน ระบบการเรียนการสอน รวมถึงผู บริหาร 
บุคลากร และคุณครูทุกทานในโรงเรียน ที่ดูแลเอาใจใสนักเรียนทุกๆคน 
เปนอยางดี  นอกจากจะใหความรูทางดานวิชาการ คุณครูทุกทานยังดูแล 
ใหความรักความเอาใจใสเปนอยางดี พรอมที่จะชวยเด็กๆทุกคน เมื่อเด็ก 
พบเจอปญหา อุปสรรคตางๆ หลังจากที่ไดมาศึกษาในโรงเรียนมัธยมปญญารัตนเปนเวลา 1 ป คุณพอ 
คุณแมไดเห็นถึงความเปล่ียนแปลงในตัวนองชินน่ี นองชินน่ีมีความ 
เปนผู  ใหญมากขึ้น รู จักรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองในทุกๆดาน 
เด็กๆมีความสุขมากในการไปโรงเรียน สัมผสไดจากรอยยิ้มบนในหนา 
ของเด็กๆทุกคน

ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)

 ตั้งแตวันที่ตัดสินใจจะใหโรงเรียนมัธยมปญญารัตน ดูแล 

การศึกษาและอนาคตของลูกสาวท้ังสองคน ครอบครัวของเรา 

ไมเคยรูสึกผิดหวังเลย โรงเรียนมัธยมปญญารัตนเปนโรงเรียน 

ท่ีมีความทันสมัย มีวิธีการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับโลก 

ในยุคปจจุบัน สอนใหเด็กกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา แตยังคง 

ความเปนไทย มีความออนนอม และมีมารยาท

 ในทุกครั้งท่ีได เข าประชุมผู ปกครองรู  สึกไดว า โรงเรียน 

พยายามพัฒนาไปสูความเปนสากลอยางตอเนื่อง มีการสราง 

เครือขายกับโรงเรียนในตางประเทศ มีการแลกเปลี่ยนในมิติตางๆ 

และสรางโอกาสใหเด็กเพิ่มขึ้น และสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราเห็นไดคือ 

ลูกสาวท้ังสองดูมีความสุขท่ีจะมาเรียน มาเจอเพ่ือนและสังคม 

ของโรงเรียน 

 จนถึงวันนี้ เราดีใจที่ไดเปนสวนหน่ึงของครอบครัวมัธยม 

ปญญารัตน เรามั่นใจวาลูกสาวท้ังสองจะเติบโตเปนคนที่มี 

ความคิดดี มีความทันสมัย กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

มีอนาคตที่สดใส และยังคงความออนนอมตามแบบไทย

ผูปกครองของ ด.ช.บุลเสฏฐ เมฆศรีสุวรรณ (ทีม)

 สําหรับเรามีลูก 2 คน ซึ่งเคยไดเรียนอยูในโรงเรียนขนาดใหญมากอน ทําให 

เห็นไดวาการบมเพาะคุณลักษณะในดานตางๆของเด็ก จากบุคลากรครูของ 

ทางโรงเรียนมีสวนสําคัญเปนอยางมาก อีกท้ังทางครอบครัวยังใหความสําคัญ 

กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการเรียน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลังจากนํานองเทมส (คนโต) มาเรียน 

ที่ปญญารัตน จึงทําใหเห็นไดวานองมีการเปลี่ยนแปลงในดานการเรียนรูตางๆ 

อยางมากมาย
 สําหรับนองทีม หลังจากที่ไดเข ามาเรียนที่ป ญญารัตน 1 ป ทําใหเห็น 

การเปล่ียนแปลง ในดานวิชาการ เพราะครูผูสอนในรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 

โดยครูชาวตางชาติที่มีคุณภาพ ทําใหนองเกิดทักษะการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห 

ในเชิงวิพากษ มีความสนุกและสนใจใฝการเรียนรู ไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ 

ของทางโรงเรียน ไมวาจะเปนการ Debate กีฬาสี การเปนแอมบาสเดอรในงาน 

Open House การรวมกิจกรรม Academic Day ทําใหนองมีความมั่นใจ 

กลาแสดงออกมากข้ึน อยากมีสวนรวมและสนุกในกิจกรรมตางๆ ที่ทางรร.จัดขึ้น 

เพื่อสงเสริมเด็กๆใหเกิดกระบวนการเรียนรูทักษะ ทางสังคม อารมณ สติปญญา 

โดยคํานึงถึงการอนุรักษความเปนไทยเปนสําคัญ  

 เนื่องดวยจํานวนนักเรียนตอหองที่ไมมากเกินไป ทําใหเด็กๆไดรับการดูแล 

เอาใจใส  เป นอย  างดี  มี โอกาสได รับการพัฒนาความรู ทาง วิชาการที่ ดี  

มีการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ ทั้งน้ีเด็กๆสามารถเขาพบคุณครู เพื่อปรึกษา 

ปญหาเรื่องการเรียน โดยคุณครูทุกทานพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเปนอยางดี 

ขอเพียงแคเด็กๆเดินเขาไปหาครูเทานั้น

 คุณแมตองขอขอบคุณครูและบุคลากรของทาง รร.ทุกทานจากใจจริงคะ 

ท่ีทําใหรร. เปนบานที่2 ที่อบอุนและปลอดภัย สําหรับเด็กๆ ทําใหลูกอยากมารร. 

อยางมีความสุขในทุกๆวัน

ครอบครัว นองทีม

ครอบครัว นองถังถัง

ครอบครัว นองชินนี่

ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)
ผูปกครองของ ด.ญ.อรภัชชา เขมาภิรักษ  (พรีม อรภัชช)

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

panyarathighschoolinfo@panyarathighschool.ac.th panyarathighschool

 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

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

เพลงแก้วรัตนาเพลงแก้วรัตนา


