
“หนูชอบเตนและรองเพลงมากคะ” ลอลาตอบอยางชัดถอยชัดคำ 
นั่นคงเปนเหตุผลวาทำไมเราจึงรูสึกไดถึงพลังและความกระตือรือรน 
เวลาดูเธอแสดง หลายๆ ครั้งที่เรามักจะเห็นลอลาอยูบนเวที ทั้งรอง 
ทั้งเตนหรือแมกระทั่งรำไทย ซ่ึงทุกคร้ังเราจะเห็นเธอมีความสุขท่ีไดทำส่ิงน้ี

ใชคะ เด็กผูหญิงท่ีเราพูดถึงคนน้ีคือ ลอลา นักเรียนช้ัน YEAR 4 หองครูใต 
และครูเอลิซา ลอลาเริ ่มเรียนที่โรงเรียนนานาชาติปญญาเดนในชั้น 
YEAR 3 หองของครูปอนดและครูลีอาห จนวันนี ้ผานมาหนึ่งปแลว 
จากวันแรกที ่ลอลาไมสามารถพูดหรือสื ่อสารเปนภาษาไทยไดเลย 
วันนี ้ลอลาสามารถชวยเหลือเพื ่อนคนอื่นๆ โดยการแปลภาษาไทย 
เปนภาษาอังกฤษใหเพื่อนเขาใจไดอยางคลองแคลว และลอลาก็ยังคงทำ 
กิจกรรมดานการแสดงอยางตอเนื่อง ทุกๆครั้งที่เราขอตัวแทนนักเรียน 
เพื ่อแสดงในวันพิเศษตางๆ ลอลาจะเสนอตัวเกือบทุกครั ้งไปคะ

นอกจากการแสดงที่โรงเรียนแลว ลอลายังชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเธอบอกวา “หนูชอบวิชาภาษาอังกฤษเพราะหนูทำมัน 
ไดดีคะ” นอกจากนี้ลอลายังรักการอานหนังสือ “ตอนนี้หนูอานหนังสือชื่อ AMUTULET คะ ซึ่งเกี่ยวกับเด็กผูหญิงที่ยายไปอยู 
ในบานของคุณทวดและเจอหินวิเศษ มันสนุกมากคะ”

เราถามลอลาวา ชอบมาโรงเรียนนานาชาติปญญาเดนเพราะอะไร ลอลาตอบวา “หนูชอบเวลาเลนกับเพือ่นคะ เพือ่นทีส่นิทคือ 
เอมมา เอ็น, เอมมา เอ็ม และ เทยา เราคุยกันไดทุกๆ เร่ือง อีกอยางคือ พวกเราชอบการแสดงเหมือนกันคะ”

หลังจากที่เราไดคุยกับลอลา ทำใหเรารูสึกไดถึงพลังความมั่นใจของเธอจนทำใหเราเกิดความรูสึกอยากจะ 
ลุกขึ้นมาขยับรางกายไปกับเธอบางเลยทีเดียวคะ
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THOUGHT OF THE DAY 

“Praise is a sweet taste – ‘Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day…’. Then 
suddenly, when we’re criticized or blamed, when we get a bad review, when people repre-
sent us in ways we don’t like or they misunderstand us or push us away, it’s a bitter taste – 

‘All the leaves are brown and the sky is grey…’. But we don’t have to take it personally. A 
sweet taste is empty and formless. It’s just a shape of the world. That’s all. And a bitter 

taste is empty and formless. It too is just a shape of the world. That’s all.”

Excerpt From: Ajahn Amaro. “For the Love of the World.” iBooks. 

STUDENT SPOTLIGHT

Lola- Y4



‘We moved to Chiang Mai about three years ago. Min had always wanted to go back to Myanmar after 
school to be involved and help with the changes the country is going through. When Suu was around 1 and 
a half years old, we went back and lived there for 6 months while Min did research for his dissertation. 
However, we did not really feel comfortable with the health care and school options for Suu. That's when we 
started exploring other countries around Myanmar. We visited Chiang Mai for one week exploring 
different schools and we immediately fell in love in Panyaden. We were both raised as Buddhists but it 
was very ritualistic. We knew we didn't want to raise Suu that way. When we learned about the 12 
Wise Habits, we knew that this was the school for us.’

Suu will be moving into Year 3 next year. You can often see her around the school with a big smile and 
enjoying both her lessons and playtime with her friends. 

‘Suu loves everything about Panyaden. During her Skype interview with Kru Michel, she asked him about the 
play structure at school. After the interview, he sent her a picture of the play area and she was very excited to 
get started! On her first day of school, of course, there were a few tears, but since her second day of K2 with 
Kru Anthony, she has been so happy. She has been so lucky to have her teachers Kru Haleigh (Year 1), Kru 
Rosie (Year 2) and her best friend Sunny during her time at Panyaden so far. During every school break, her 
complaint is that vacation is too long. What else do parents need when their child is so happy at school and 
learning and growing every day?’

Suu and her family often go back to Myanmar to visit family during the school breaks. 

‘We love exploring Thailand, but we also love that we are so close to Min's side of the family in Myanmar. 
Between their visits and our visits, Suu's relationship with her Burmese family has improved so much, as well 
as her Burmese language.’

Parents of Suu (Y2 Cicadas), Min and Sylvia, were happy to 
talk to us about their lives in Chiang Mai and why they 
chose Panyaden for their daughter Suu. Min and Sylvia 
lived in California, USA where Sylvia worked as a 
Computer Hardware Engineer and Min finished his PHD 
programme for Political Science before they moved to 
Chiang Mai. 
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Kru Ellisa
Y4 Homeroom Teacher and Maths Coordinator
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I was raised in Ontario, Canada in a smaller city just west of Toronto.  My academic 
background lies in the Sciences and Education, having completed Bachelor’s degrees in both, 
prior to finishing a Master’s in Educational Leadership and Administration. 

Before arriving at Panyaden, I was a teacher in Korea for several years. I worked with students 
of all ages from primary to university level. I found myself really missing the energy, creativity 
and absolute hilarity that young children bring to the classroom, and thus made the decision 
to transition back to the primary level.  

Here at Panyaden, I am a Year 4 homeroom teacher and the Maths coordinator. You might 
also catch me out on the football pitch leading clubs or coaching in the community. 

I left Korea and moved to Thailand specifically because I wanted to teach here at Panyaden. 
The school's approach to learning aligns with my own philosophy of education on nurturing 
the whole child; I value the emphasis on bilingualism, the Wise Habits, social-emotional 
development, physical challenge, and learning outside in a natural environment. I like 
working at Panyaden because of the staff and students I see every day. The staff is talented, 
caring and look amazing in a bright green t-shirt. I also love to see how happy the students 
are to come to school each day and to witness their passion for learning. I have never worked 
in a school before where the kids were so excited to know what we would be doing during 
Maths stations or what invention we would create in Integrated time. 

“ I have never worked in a school    
before where the kids were so 

excited to know what we would be 
doing during Maths stations or what 

invention we would create in 
Integrated time.”

TEACHER SPOTLIGHT



UPCOMING EVENTS

“แรกเร่ิมอาน”

เชนดียวกับรูนี ่ นักเรียนชั ้น K2 BUSY ANTS ที ่ความสนใจในการอานของนอง 
เกิดจากการที ่คุณพอชอบเลาเรื ่องเกี ่ยวกับความรู รอบตัวใหฟง

“คุณพอผมอานหนังสือเรื ่องอาณาจักรอียิปต เรื ่องเกี ่ยวกับนักบินหรือภูเขาไฟให 
ฟงครับ ผมเลยชอบเรื ่องราวเหลานั้น และพอดูในหนังสือเห็นรูปภาพสวยงามก็       
เลยชอบอานหนังสือครับ”

สำหรับหนังสือที ่รูนี ่เลือกใหเปนขวัญใจในการเริ ่มตนฝกอาน คือ ซีรีส MAGIC 
SCHOOL BUS ซีร ีสที ่ใหความรู ทางวิทยาศาสตรและความบันเทิงสำหรับเด็ก  

BOOK
WORMS

Runi, K2-Busy Ant s 

ความสนใจในสิ ่งรอบตัวโดยเฉพาะเรื ่องราวของวิทยาศาสตรม ัก 
เปนจุดเริ่มตนที่ทำใหเด็กๆ รักการอาน เพราะพวกเขาอยากหาคำตอบ 
ในเรื่องที่ชวนสงสัย ไมวาจะเปนเรื่องของสัตวตางๆ สิ่งของที่มนุษย 
สรางขึ้นอยางรถ เครื่องบิน ปรากฏการณธรรมชาติ ทั้งภูเขาไฟ ทะเล 
ไปจนถึงความเรนลับของอาณาจักรอียิปตโบราณ 

เขียนโดย JOANNA COLE และภาพประกอบโดย BRUCE DEGEN โดยมีตัวละคร  
หลัก คือ MS. VALERIE FRIZ ครูคนเกงที่พานักเรียนนั่งรถบัสวิเศษไปผจญภัยเรื่อง 
ราวตางๆ ที่มีทั้งความสนุกสนานและความรูทางวิทยาศาสตรอยางครบถวน

“ผมชอบ MAGIC SCHOOL BUS เพราะสนุก ไดความรู และมีรูปภาพสวยงามครับ 
ผมชอบอานคนเดียว บางครั้งก็อานใหคุณพอฟง หรือไมก็ใหคุณพออานใหฟงครับ”
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June 26th: Blossom day: Nursery to Year 1
June 27th: Blossom day and Lam Yai Market:        

  Year 2 to Year 7
June 28th: Parents collect student report from 
homeroom teachers  

Stay informed, visit our calendar page.
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เร ียกไดว าเต ิบโตดวยกันมาเลยก็ว าได  ระหวางคูก า ส ุน ัข 
พ ันธ ุ  ไทยส ีน ้ ำตาลว ัย 11 ป   ก ับนะโม น ัก เร ียนช ั ้น  Y5
ทั ้งค ู  เป นเพื ่อนร ักร วมผูกพันกันมาตั ้งแตเด ็ก

“ผมชอบเล นก ับค ูก า แตะจม ูก ล ูบขน ว ันเสาร   อาท ิตย   
ก ็พาไปเด ินเล นคร ับ ปกติค ูก าชอบกินสปาเก ็ตต ี ้และชอบ 
ทักทายดวยการเล ียคร ับ” นะโมพูดถ ึงเพ ื ่อนร ักส ัตว เล ี ้ยง 
ต ัวโปรดดวยความภาคภูม ิใจ

การมีคูกาเปนเพื ่อนรวมโตดวยกันมา ทำใหชีว ิตของนะโม 
ไม เหงา ม ีเพ ื ่อนเล นดวยตลอด ยิ ่งม ีน องนะมามิ ช ั ้น K2 
HONEY BEES มารวมแกงคดวยอีกคน ก็ยิ ่งเติมเต็มความรัก 
และเส ียงหัวเราะในบานหลังน ี ้ ให อบอุ นมากยิ ่งข ึ ้น

10 ปที่รัก: นะโม Y5

คูก า

LIVE AND LEARN 

Kru Dokmai

How to deal with your teenager 
bY Head of Thai
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I’d like to share what I read about how to deal with teenag-
ers. As many of you know I have 2 children. They are 11 
and 6 years old. For the older girl, I imagine it will be easy 
to deal with her when she is an adult, but it’s not easy at this 
age (11-12 years old). The way I treated her before doesn’t 
work anymore! This article helped me to understand teen-
agers more, and is helping me learn how to deal with my 
own pre-teen.

As your kids go into their teen years, many things will begin to change. To get along and help 
your teen develop in a positive direction, you'll need to change your expectations and develop 
empathy, all the while establishing boundaries. Creating a safe, supportive, structured, and 
loving environment is as important for you as it is for your teen…Read more, click here.

https://www.panyaden.ac.th/blog/liveandlearn_krudm39/


As an architect Kru Praew 
wanted to share her 
knowledge with students 
to help them to learn 
simple design theory, like 
branding using colour 
and shape. So she began 
the Young Designer after 
school club. 

Archery-Kru Anthony
Kru Anthony led Archery after school on Fridays. 
They practised improving their shooting technique 
along with obeying the rules of the archery range in 
order to keep themselves and others safe.

Baking-Kru Pond
Kru Pond runs two after school baking clubs. On 
Mondays Bake’s Dozen is for primary children to 
learn how to read recipes, measure, mix and bake. 
On Thursday Kindergarten learn to measure and 
mix follow a set of instructions. Kru Pond is 
inspired to help teach children “ The art of baking is 
not about the end result, but about the journey the 
process of taking relatively basic ingredients and 
transforming them into something wonderful.”

Young Designer-Kru Praew

Their project was designing a small shop with logo 
and floor plan. They will finish by creating a 3D 
model. In the picture children are creating to scale 
the floor plan for their shop. 
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During Panyaden's Reading Week and Poetry 
Evening, students enjoyed the beauty of 
languages by different forms of poetry in their 
Thai and English classes. They read rhyming 
couplets, shape poems, acrostic poems, Haiku, 
limericks and then became little poets.

Once a year, Panyaden Year 2-7 students have 
a chance to impress their parents and teachers 
by poems performed in both Thai and English. 
Parents and teachers either read their own 
poems or their favourite one written by another 
poet in a variety of languages. It was an 
amazing evening filled with applause.
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It's a Celebration of a Love of 
poetry and poems! 

After School Club
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Y7 Graduation trip: reflections from 
representative student s 

“Helping prepare the elephants’ food wasn’t easy. The elephants are old 
and their digestive systems aren’t that good, so they needed our help. We 
had to carry the bananas, peel them, and then mash them with our 
hands. We also peeled the trunk of the banana tree and put the pieces 
into a wood chipper to produce small pieces of banana trunk chips. Then 
we added tamarind and mixed it all together and... done!”

“In our time volunteering at BEES, we helped the staff, the elephants and 
ourselves. We helped the staff do their work and they taught us how to 
care for elephants.” By Cream 

“The weather was hot, but the water in the river was refreshing. 
Sophia and Nicolai collected rocks and I helped a little bit. 
Cream got bit on her toe by a bug that looks like a watermelon 
seed. I fell down a few times and scraped my leg.  Pi Burm 
showed us a leaf that you can open and use the liquid to blow 
bubbles. I really enjoyed helping the BEES staff. I felt 
accomplished helping them and learning different ways to care 
for the elephants.”  By Josephine
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K1 Caterpillars 

K1 Butterflies 

หอง Nursery เรียนเกี่ยวกับสัตวทะเลชนิดตางๆ เด็กๆ 
ไดเรียนรูการเรียกชื่อสัตวทะเลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นชวยสงเสริมความสามารถของเด็กทั้งการพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็ก เชน การตัด การรอยเชือก การใชพูกันระบายสี 

และการพัฒนากลามเนื้อมัดใหญ เชน การวายน้ำ  

หอง K1 Butterflies 
ไดเรียนเกี่ยวกับไดโนเสาร 

และมีกิจกรรมเกี่ยวกับไดโนเสารที่สอด 
คลองกับทักษะตางๆ ใหเด็กๆ 

ไดเลือกทำและเลนสนุกไปพรอมๆ กัน 
เชน ทำงานศิลปะที่เกี่ยวกับไดโนเสาร 

และขุดดินหาฟอสซิลไดโนเสาร 

For their ‘Little Explorers’ topic, 
K1 Caterpillars went on a trip to 

explore and learn about the 
dinosaur age! They were able to 

explore and climb their way 
around the park and went to visit 

the farm animals too!

K2 Busy Ants have been finishing 
their ‘Little Explorers’ unit by 

learning about different kinds of 
objects from all over the world. 

They also enjoyed designing  
and making their own traditional 

Thai clay pots!
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K2 Honey Bees ไดเรียนเกี่ยวกับสัตว 
ทั้งรูปลักษณะ เสียงรอง อาหารที่กิน ถิ่นที่อยู 

มีกิจกรรมแยกตามกลุมวิชาตางๆ เชน 
วิชาภาษาไทยเรียนคำศัพทเกี่ยวกับ 

ชื่อสัตวชนิดตางๆ วิชาคณิตศาสตรเรียนการ 
นับอวัยวะสัตว การบวกลบโดยใชสัตวเปนสื่อ 
และยังมีมุม Small World Discovery และ 
Role Play เพื่อทำการจำลองโรงพยาบาล  
สัตว ใหนักเรียนเรียนรูการดูแลสัตวและ 
ปฐมพยาบาลสัตว และมุม Water เด็กๆ 
เรียนเกี่ยวกับสัตวทะเลผานของเลนสัตว    

ทะเลชนิดตางๆ

STUDENT WORKS
& ACTIVITIES

Nursery

K2 Busy Ants K2 Honey Bees
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Y1 Dragonflies
เด็กๆ เรียนรูเรื่องประวัติศาสตรเมือง 

เชียงใหม ตั้งแตเมื่อ 723 ปที่แลว 
โดยทำกิจกรรม Chiangmai Lapbook 
ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงใหม  
และยังไดไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ 
ประวัติศาสตรเชียงใหม และหอศิลป 

และวัฒนธรรมเชียงใหมอีกดวย 

Y1 Ladybirds 
In their unit, “Time Travellers,” Year 1 has been 
learning about historical events. We took a field 

trip to the “Chiang Mai City Arts and Cultural 
Center” and learnt about the history of Chiang 

Mai. The children enjoyed visiting the three kings
monument and each of the 5 gates of Old City.

เด็กๆ เรียนรูเรื่องทวีป ประเทศ หมูเกาะและทะเลตางๆ 
ทั่วโลก โดยรูจักการเดินเรือของโจรสลัดในสมัยกอน 

การใชดวงดาวในการหาทิศเหนือของชาวประมง 
ประเภทของเรือ สวนประกอบของเรือ 

การอานแผนที่กับเข็มทิศในการหาสมบัติ 
และไดออกแบบและวาดแผนที่หาสมบัติของตนเอง 

การทดลองการจม การลอยและการสรางเรือโจรสลัด        
ของตนเอง การใชชีวิตและอาหารการกินของโจรสลัด 

โดยทดลองชิมอาหารที่ใชวิธีการถนอมอาหาร           
ดวยเกลือ น้ำสมสายชู และผลไมอบแหง

Year 2 Grasshoppers have 
been enjoying practicing 

some mindfulness 
activities both inside and 
outside their classroom. 

Recently, they used 
natural objects such as 

sticks, leaves and rocks to 
carefully create images and 

patterns on the floor, 
developing their 

concentration and 
creativity at the same time! 

. 

For their Integrated unit, Year 3 have been busy 
making models of the Solar System using 

materials of their choice. They have been learning 
the different parts of the solar system and the 
names of the planets. They even used Oreo 

cookies to show different phases of the moon!

STUDENT WORKS
& ACTIVITIES

Y2 Grasshoppers

Y3
Y2 Cicadas 
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Active Planet เปนหนวยการเรียนรู เกี ่ยวกับแผนดินไหวและ 
ภูเขาไฟ เด็กๆ ไดเรียนเกี ่ยวกับการกำเนิดของภูเขาไฟ 

และไดออกแบบแผนผัง ร.ร.นานาชาติปญญาเดนใหเปน 
ศูนยฟ นฟูผู ประสบภัย รวมถึงการจำลองสถานการณ 

การรายงานขาวแผนดินไหวที่เชียงใหม 

Year 5 has been learning about ‘Fascinating 
Forces’. To find out about air resistance and gravi-

ty, students worked in groups and designed a 
parachute for an egg that they dropped from the 

upper floor of the assembly hall.

เด็กๆ ชั้น Year 6 
ไดเรียนรูเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร 
ของประเทศไทย เอเชีย และยุโรป  
โดยไดรวมกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 
ทั้งการประดิษฐแผนที่ของประเทศ 
ไทย นำเสนองานและอภิปรายเกี่ยว 

กับสภาพภูมิศาสตรทั่วไปของ 
ประเทศที่นักเรียนไดเลือกศึกษา 

ขอมูลดวยตนเอง

In the unit ‘Adaptability’, Year 7 
students have been exploring the 

ways human beings and their 
environments shape each other. 

The unit began with an inquiry into 
weather, where students examined 
how humans across the globe cope 

with different types of weather

STUDENT WORKS
& ACTIVITIESY4

Y6

Y7
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