สารจากผูอำนวยการ

ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ซึง่ รวมไปถึงดานการศึกษาลวนมีอทิ ธิพลตอการดำเนินชีวติ ความรูส กึ
ความเปนอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น นโยบายทางการศึกษาที่ตอง
สรางใหเยาวชนเปนผูม คี วามรอบรูค วบคูก บั คุณธรรม เปนพลโลกทีม่ คี วามสุข
และสามารถพัฒนาศักยภาพของแตละคนไดอยางสูงสุด เปนหนาทีข่ องโรงเรียน
ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองรวมกันดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดพัฒนาความพรอมทุกดานเพื่อเตรียมขับเคลื่อนเขาสูประชาคมอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งทำใหเราชาวบดินทรเดชาตองรวมพลังในการทุมเททุกสรรพกำลังในการสรรสรางใหลูกบดินทรเดชามี
ความพรอมในทุกๆ ดานใหมากที่สุด
ปการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผานมาโรงเรียนของเราอยูในลำดับที่ ๔ ของโรงเรียนในประเทศไทยที่ดีที่สุด โดยวัดจาก
ผลการสอบเอนทรานซ โควตารับตรง โอลิมปกวิชาการ และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน LAS (Local Assessment System) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่สามารถ
เขาศึกษาตอทั้งระบบสอบตรง โควตา และระบบ Admission ในคณะและสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนจำนวนมาก
ผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏอันเปนเกียรติประวัติที่นาชื่นชมนี้ เกิดจากการบริหารจัดการที่ไดรับความรวมมือรวมใจจาก
บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน จึงทำให “บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)” สถาบันที่ทรงเกียรติแหงนี้ประสบความสำเร็จ
อยางสูงสุด เราชาวบดินทรเดชาจะตองพัฒนาใหบดินทรเดชากาวหนาตอไป
ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว
ผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ วารสาร “นิลุบล” นี้ เปนฉบับตอนรับผูอำนวยการ
ทานใหม รองผูอ ำนวยการทานใหมและเปนฉบับตอนรับปใหม พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งมาพรอมกับ ความเคลื่อนไหวดานการพัฒนาบุคลากร ผลงานดาน
วิชาการของนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประโยชน
ตอผูอานยังคงเต็มเปยมเชนเคย ไมวาจะเปนสาระนารูจากกลุมสาระ
การเรียนรูต า งๆ รางวัลอันทรงเกียรติจากหนวยงานภายนอก เมือ่ นักเรียนจีน...
เยือนถิ่นบดินทรเดชา เที่ยวเมืองริมโขง : จากนครพนมสูแขวงคำมวน
สปป. ลาว และสาระอื่นๆ อีกมากมาย
สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกๆ ทานที่ใหขอมูล ขาวสาร บทความ
คำปรึกษา และสนับสนุนการจัดทำนิลุบลจนสำเร็จดวยดี ขอใหมี
ความสุขตลอดป ๒๕๕๖ สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการ
คมเดช พรมนาค

นิลุบล
ฉบับที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๔๐ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร ๐–๒๕๓๘-๓๙๖๔ www.bodin.ac.th
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร. อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว
นางสาวพรพชร สุนทรนนท
นายรื่น หมื่นโกตะ
วาที่รอยโทอุดม ถุงทรัพย
ั น
นางสาวสรวงรัตน กังสวิวฒ
คณะกรรมการดำเนินงาน
วาที่รอยโทอุดม ถุงทรัพย
นางนันทา กมลประเสริฐสุข
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนางานทุกงาน
บรรณาธิการ
นายคมเดช พรมนาค
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ผูอำนวยการโรงเรียน
รองผูอ ำนวยการกลุม บริหารงบประมาณ
รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล
รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมแผนงาน
รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป
หัวหนางานประชาสัมพันธ

กองบรรณาธิการ
นางสุปรารถนา ยุกตะนันทน
นางเสาวณี จันทรเพ็ญ
นางสาวธัญญพัทธ มิตรศรัณยภัทร นางเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย
นายรชต ทองสมบูรณ
นางสาวจรินพรรณ ศรีสวาง
นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
ภาพ
นายกวีชาติย จันทรแพง
นายปราเวศ บัวอุไร
นายศรายุทธ จอยเล็ก
พิมพที่
บริษัทมิสชั่น มีเดีย จำกัด
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเผยแพรขาวสาร กิจกรรมของโรงเรียน เผยแพรเกียรติ
ประวัติของคณาจารย นักเรียน และโรงเรียน เปนสื่อกลางและเสริม
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน นักเรียน และผูปกครอง
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สารบัญ
หนา
เรียงรอยดวงใจ มอบใหทานผูอำนวยการ
ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว สูถิ่นบดินทรเดชา
ยินดีตอนรับทานรองผูอำนวยการ สูบานหลังใหม
คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร
รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๔
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมแผนงาน
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู
แสงเทียน แสงธรรม
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานหองสมุด
งานแนะแนว
พิพิธทัศนา
แฟชั่นโชว ๒๐๑๒
เที่ยวเมืองริมโขง : จากนครพนมสูแขวงคำมวน สปป.ลาว
คิดนั้นสำคัญไฉน
บอกกลาว...เลาเรื่องวิจัย
คนเกง...เพชรน้ำงามในโครงการ พสวท.
เมื่อนักเรียนจีน...เยือนถิ่นบดินทรเดชา
บันทึกยอประจำฤดูกาล
รูเขา รูเรา เตรียมพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
เรื่องราวแตหนหลัง
นิลุบลพนน้ำงามบรรเจิด
สบาย สบาย สไตลบดินทรเดชา

๔
๘
๑๐
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๓
๒๔
๒๖
๒๘
๓๐
๓๒
๓๔
๓๖
๓๘
๔๐
๔๒
๔๔
๔๖
๔๘
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๖
๕๘
๕๙
๖๐

หนา ๔

หนา ๑๐

หนา ๑๙

หนา ๒๑
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เรียงรอยดวงใจ
ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว
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มอบใหผูอำนวยการ
สูถิ่นบดินทรเดชา
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ประวัติผูอำนวยการ

ชื่อ
ตำแหนง

นางอารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว
ผูอำนวยการโรงเรียน
วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ประวัติสวนตัว
เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม
สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

พ.ศ. ๒๔๙๗

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนำทางการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๓๔
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๕
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อาจารย ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด
อาจารย ๑ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
อาจารย ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส แขวงบางคอ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
อาจารยใหญ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “ พัฒน สายบำรุง ” ตำบลกระแชง
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนชัยสิทธาวาส “ พัฒน สายบำรุง ” ตำบลกระแชง
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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๒๕๔๕

ผูอำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๒๕๔๘
ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจันทรหุนบำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
๒๕๕๐
ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2555 - ปจจุบัน ผูอำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) แขวงพลัพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน การบริหารจัดการศึกษาหรือการเปนผูนำทางการศึกษา
***** A principal is like the captain of a ship as he/she guides his/her school toward its goal, that is,
to provide good education to its students. The captain is responsible for charting the course of the voyage
as well as the fate of everyone on the ship. He/She does not only need to know where to go, but also how
to get there on time.***** (TEACHeXCELs MODULE 6 : Facilitate the Teaching-Learning Process , SEAMEO
INNOTECH, 2010 )
…ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนกัปตันเรือคือมีภาระหนาที่นำพาโรงเรียนไปสูเปาหมายที่วางไว
นั่นก็คือ
การจัดการศึกษาที่ดีที่สุดใหกับนักเรียน กัปตันเรือมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนการเดินทางและตอชะตากรรมขอ
งทุกชีวิตในเรือ เขาหรือเธอไมเพียงแตตองรูเปาหมายการเดินทางแตยังตองสามารถนำพาเรือไปถึงจุดหมายปลายทาง
ใหทันเวลาดวย ...
***** Successful leaders work to maximize the academic success of students. *****
...ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จคือผูที่ทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จอยางสูงในดานการเรียน
การศึกษา ...
***** Teacher success will lead to student success and, ultimately, to a principal success. *****
( What Every Superintendent and Principal Needs to Know : School Leadership for the Real World, 2003 by
Jim Rosborg, Max Mcgee, and Jim Burgett )
...ความสำเร็จของครู จะนำไปสูความสำเร็จของนักเรียน...และ...นำไปสูความสำเร็จที่ยิ่งใหญของผูบริหาร
โรงเรียน ...
( อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว – แปล )
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ยินดีตอนรับทานรองผูอำนวยการ

วาที่รอยโทอุดม ถุงทรัพย สูบานหลังใหม
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปเกิด
ภูมิลำเนาเดิม
คุณวุฒิ
ตำแหนง

วาที่รอยโทอุดม ถุงทรัพย
๑ เมษายน ๒๕๐๐
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศบ. วิชาเอก ฟสิกส-คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ศศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประวัติการรับราชการ
อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)
พ.ศ. ๒๕๒๓
พ.ศ. ๒๕๔๙
รองผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
วิทยฐานะ รองผูอำนวยการชำนาญการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
รองผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
วิทยฐานะ รองผูอำนวยการชำนาญการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
รองผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
วิทยฐานะรองผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๕
รองผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
วิทยฐานะรองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเดน
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- รับเกียรติบัตรครูปฏิบัติหนาที่ดีเดนประจำป ๒๕๒๖ ของกลุมโรงเรียนสามัญศึกษา
กลุมที่ ๗/๔ จากฯพณฯ ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- รับแหวนทองคำ จากการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)
จากรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
- รับโลประกาศเกียรติคุณผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน จากเจากรมการรักษาดินแดน
(ผูบัญชาการหนวยกำลังสำรอง) กองทัพบก
- รับประกาศเกียรติคุณ ครูแกนนำวิทยาศาสตร จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา
- รับโลผูบริหารดีเดน จากสหวิทยาเขตเสรีไทย

2/10/13 11:46:26 AM

ยินดีตอนรับทานรองผูอำนวยการ
พรพชร สุนทรนนท สูบานหลังใหม

ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปเกิด
ภูมิลำเนาเดิม
คุณวุฒิ
ตำแหนง

นางสาวพรพชร สุนทรนนท
๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๓
จังหวัดตรัง
กศบ. วิชาเอก ภาษาไทย
วิชาโท แนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ร.ปม. การบริหารรัฐกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
รองผูอำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ตำแหนง ครู ๒
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๓๖
ตำแหนงอาจารย ๒ โรงเรียนสะเดา
“ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” อ.สะเดา จ.สงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๔
ตำแหนงรักษาการในตำแหนงผูชวยผูอำนวยการ ระดับ ๗
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง
พ.ศ. ๒๕๔๖
ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการ ระดับ ๗ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ตำแหนงรองผูอำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตำแหนงรองผูอำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตำแหนงรองผูอำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ผลงานเดน
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-

รองผูอำนวยการดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาคมรองผูอำนวยการแหงประเทศไทย
รองผูอำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
รองผูอำนวยการดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำป ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

2/10/13 11:46:39 AM

คุรุปูชนีย...

โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนี ) เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมมาตลอดระยะเวลา
๔๐ กวาป มีบุคลากรรุนแลวรุนเลา ที่ไดชวยกันอบรมบมเพาะ ใหลูกบดินทรเปนผูที่มีความประพฤติดีและมีความรู
นาเสียดายที่ปการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ มีบุคลากรที่ตองเกษียณอายุราชการถึง ๑๓ ทาน และเกษียณอายุราชการกอนกำหนด
๑๑ ทาน ทานเหลานี้มีความโดดเดน มีความสามารถแตละดานที่ไมเหมือนกัน เมื่อไดมารวมอยูในบดินทรเดชา ทำ
ใหเรามีบุคลากรที่มีคุณคาเหนือกวาที่อื่น ๆ ซึ่งนับวาเปนโชคดีอยางมาก ตลอดเวลาที่ทานไดปฏิบัติงานมา ทานไดทุมเท
ทั้งกำลังกายและกำลังใจ เพื่อบดินทรเดชา คอยชี้แนะสนับสนุนชวยเหลือ เอื้ออาทร เปนอยางที่ดีในการทำงานจนทำให
บดินทรเดชา คงความเปนโรงเรียนยอดนิยมอยางตอเนื่อง
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สรางความดีคูบดินทร

ภาพบรรยากาศของงานเกษียณยังประทับไวกับใจไมรูลืม เริ่มตั้งแตพิธีมุทิตาจิต หนาอาคาร ๑ แมสายฝนโปรย
ปรายก็ไมเปนอุปสรรคตอการแสดงความรักที่นักเรียนมีตอคุณครูผูเปนที่รัก พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ บริเวณพิพิธภัณฑ
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) การแสดงดนตรี “ดนตรีนี้...เพื่อนองพี่ นอยกวานี้ไดอยาไร” และงาน คุรุปูชนีย...
สรางความดีคูบดินทร ซึ่งการจัดงานในวาระเกษียณนี้ ชาวบดินทรเดชาไดรวมแรงรวมใจจัดขึ้นเพื่อเปนเกียรติและ
ตอบแทนคุณูปการที่ทานผูเกษียณไดพากเพียร รวมสราง รวมวางรากฐานใหบดินทรเดชาเปนโรงเรียนแนวหนาของ
ประเทศที่สงางาม
บุคลากรทั้งหลายนี้ไดเกษียณอายุราชการแลว ซึ่งก็เปนไปตามครรลองของชีวิตของการปฏิบัติหนาที่ในการ
ตอบแทนคุณแผนดินซึ่งชาวบดินทรเดชาทุกคนจะจดจำทานเหลานี้ไวเปนแบบอยางที่ดี ที่ตองปฏิบัติตามเชนทาน
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คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท

ผูอำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
วัน/เดือน/ป เกิด
ที่อยูปจจุบัน

๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๕
๖๓๔ ซอยมิตรภาพ ๑๕ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (นักเรียนทุนรัฐบาล) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทุนอุดหนุนการวิจัย (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล นครราชสีมา

รอยเรียงผานภาษา ทุกวาจาจากดวงใจ

โรงเรียนในเครือบดินทรเดชาทุกโรงเรียนไมมีใครชวยพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดดีเทากับพวกเราชาวบดินทรรวมแรง
รวมใจกัน และผูที่ทำรายและทำลายไดดีที่สุดก็คือเราชาวบดินทรเชนกัน
การพัฒนาในอดีตถึงปจจุบนั เราใชคนเปนผูข บั เคลือ่ นโดยมีวฒ
ั นธรรมของการทำงานหนักอยางทุม เท คนใดไมไดทำงาน
หรือไมไดรับความไววางใจมอบโอกาสใหทำงานจะรูสึกเปนทุกข รูสึกวาเราไมใชคนสำคัญของโรงเรียน แตในปจจุบันกลับตรง
กันขามกลายเปนวาผูที่ไมไดรับมอบหมายใหทำงานเปนผูที่โชคดี นี่คือความรูสึกที่จะเปนวัฒนธรรมใหมของเรา

ขอคิด
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เราชาวบดินทร ควรคิดใหมไดแลววา เราควรพูดกันเรื่องความสำนึกในสังคมปจจุบันนี้
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คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร
นางสมบูรณ บุศยศิริ

รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ
รอยเรียงผานภาษาทุกวาจาจากดวงใจ

วัยศึกษาเลาเรียน เพียรเขียนอาน
๑๐ ผอ. ทานสอนสั่ง ทั้งใหใจ
พาศึกษา ดูงาน เชี่ยวชาญยิ่ง
ทุกหนวยงาน ในบดินทร ไดยินยล

วัยหวานผาน มาเปนครู ดูสดใส
ปลูกฝงให “เปนงาน” สืบสานบดินทร
ประสบการณจริง นำมาขยาย ไดเห็นผล
เกียรติสูงสง จารึกไว ใหบดินทร

นายเกษม หวงทอง

รองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป
รอยเรียงผานภาษา ทุกวาจาจากดวงใจ

“ บดินทรเดชา เปนสถานที่มีพระคุณอันยิ่งใหญสำหรับชีวิตและครอบครัวของผม ”

นายเริงวัฒน สุจริต

รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ
รอยเรียงผานภาษาทุกวาจาจากดวงใจ

บดินทรเดชาเปนและใหทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมีทั้งทุกข-สุข แตเปนทุกขและสุขที่
เต็มใจรับและเต็มใจทำ และนับตั้งแตวันเริ่มเขามาบดินทรเดชา จนถึงวันที่ตองจากไป ถือวา
ตัวเองทำทุกสิ่งทุกอยางอยางเต็มที่ เต็มศักยภาพเพราะวาเราคือลูกหลานทานเจาพระยาฯ
และจะเปนตลอดไป
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คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

ครูบุญลักษณ เอี่ยมสำอางค

ครูดรรชนี พูถาวรวงศ

ครูนพพร โพธิแสน

ครูเสาวณี จันทรเพ็ญ

ครูพรวิมล แสนทวีพัฒนะ

ครูจรุงจิต คุรุวิทย

ครูนันทนา กสิบุตร
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ครูสุปรารถนา ยุกตะนันทน

ครูชนันทิตา ฉัตรทอง

ครูจันทรเพ็ญ ภวังคทัศน

2/10/13 11:47:57 AM

คุรุปูชนีย...สรางความดีคูบดินทร

ครูทวีศักดิ์ รสโหมด

ครูสมใจ พุมไฉยา

ครูพิทยา ชาติเสริมศักดิ์

ครูชาญวิทย ตั้งกิจวนิชกุล

ครูวิราวรรณ ชนะกุล

ครูจันทรเพ็ญ หลีหเจริญกุล

ครูบุญศรี วานิชกุล
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ครูชลดา ศิริภักดิ์

ครูไศลทิพย เทียบคุณ

ครูธีรศานต ปรุงจิตวิทยาภรณ

2/10/13 11:48:18 AM

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๔

ประเภทหนวยงานที่มีผลงานดีเดน
ประสบความสำเร็จเปนที่ประจักษ
รางวัลสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ
ดานวิชาการรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง

ประเภทบุคคลผูมีผลงานดีเดนที่ประสบผลสำเร็จเปนที่ประจักษ
รางวัลชนะเลิศดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญทอง
ชื่อ
ตำแหนง

นายนิยม บุญญาเศวต
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ยึดหลักปฏิบัติตน ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู ทุมเท เสียสละ อบรม สั่งสอน ฝกฝน
สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ตองดีงามใหเกิดแกศษิ ย เปนแบบอยางทีด่ แี กศษิ ยทง้ั ทางกาย วาจา
และใจ บริหารจัดการในตำแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ จัดทำโครงการสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา พัฒนาอยาง
ตอเนื่องจน เปนโครงการเดน ( Best Practice) ประสบความสำเร็จตามเปาหมายไดรับรางวัลชนะเลิศ
ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศดานวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหรียญทอง
ชื่อ
ตำแหนง

นางพิวัสสา นภารัตน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาใหสังคมเจริญกาวหนา สิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาคน และวิธีที่ดีที่สุดคือ ใหมีการ
บูรณาการในชีวิต ทั้งดานความรู ความคิด สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ความตระหนักรู ทักษะชีวิต ฯลฯ โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูจึงตองใช
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของกลุม คน และทำอยางตอเนือ่ ง ครูผสู อนจึงเปนปจจัยสำคัญที่
สุดที่จะทำใหภารกิจลุลวงไปได หนาที่ของครูจึงมิใชใหความรูแตเพียงอยางเดียวแตตองสอนความเปน
มนุษยที่สมบูรณใหกับผูเรียนดวย
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รางวัลชนะเลิศดานวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เหรียญทอง
ชื่อ
ตำแหนง

นางสาวกัลยาณี แคนบุกต
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน นักเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสังคม
จะยึดมั่น “เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ” เต็มที่ คือ ทำงานทุมเทเต็มศักยภาพและสติปญญา
เต็มเวลา คือ อุทศิ เวลาใหราชการเต็มทีท่ ำใหเกิดประโยชนสงู สุดและ เต็มความสามารถ คือ มีจติ วิญญาณ
ของความเปนครู ปลูกฝง ขัดเกลา ใหความรู รัก และเอาใจใสศิษย

รางวัลดานวิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เหรียญเงิน
ชื่อ
ตำแหนง

นางเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย
ครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
ไมมีกลวิธีสอนใดที่ดีที่สุด แตมีกลวิธีสอนที่เหมาะสมกับบริบทของผูเรียนกลุมตางๆ หากครู
เขาใจความจริงขอนี้ ยอมตองพยายามแสวงหากลวิธสี อนใหมๆทีจ่ ะชวยใหผเู รียนเกิดความรู ความเขาใจ
และสนุกกับการเรียน จนเกิดเปนนวัตกรรมที่มีคุณคาที่จะนำไปสูความสำเร็จทั้งครูผูสอนและผูเรียน

รางวัลดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เหรียญเงิน
ชื่อ
ตำแหนง

นางวณิตา ประภัศร
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
การบริหารจัดการที่ดีควรใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ
ไดฝกทักษะ
การทำงาน กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห เพื่อสรางองคความรูที่สามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได ตลาดนัด B.D.Point จึงทำให ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการหารายไดโดยสุจริต บริหาร
จัดการใหมีกำไร รูจักแบงหนาที่ รับฟงความคิดเห็น มีความสามัคคีซึ่งจะทำใหผูเรียนเปนหนวยหนึ่ง
ของสังคมอยางมีคุณคา

รางวัลดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เหรียญเงิน
ชื่อ
ตำแหนง

นางสาวสมศรี แจงสุทิมล
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สื่อเทคโนโลยีจะชวยทำใหผูเรียนเขาใจยิ่งขึ้นเนื่องจากเห็นภาพเปนสามมิติภาพเคลื่อน
ไหว สีสันสวยงาม ถาครูใช โปรแกรม GSP ประกอบกับสื่ออื่นๆ ในการสอนกราฟฟงกชัน จะทำให
ผูเรียนเขียนกราฟไดถูกตอง สีจะชวยแยกความแตกตางของกราฟไดอยางชัดเจน ลดระยะเวลาใน
การเขียนภาพและเวลาในการเรียน รวมทั้งทำใหผูเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น
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กลุมบริหารงานบุคคล
กิจกรรมวันเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

“ กราบครูปูชนีย นองไหวพี่ ผูกไมตรี ลูกบดินทร ”

ประชุมผูปกครอง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕
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กิจกรรม วันปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปที่ ๔

“เตรียมความพรอมความเปนลูกบดินทร”
วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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กลุมแผนงาน
แนะนำ

งาน

ห

ุมแผน
ล
ก
า

น
ัวห

นางสาวสรวงรัตน กังสวิวัฒน

ครูวิทยฐานะ ชำนาญพิเศษ สาขาวิชา กิจกรรมแนะแนว

เกิด วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๙๘
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
โรงเรียนศิษยวัฒนา
มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา
ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
๒๕๒๒
อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๕๒๖
อาจารย ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๕๓๑
อาจารย ๒ ระดับ ๕ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๕๓๔
อาจารย ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๕๓๙
อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๕๔๙
ครูชำนาญการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๕๕๑
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ
- ครูแกนนำ งานแนะแนว ป ๒๕๔๕
- ครูรักการอาน ป ๒๕๔๖
- ครูตนแบบ สาขาวิชากิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู ป ๒๕๔๘
- Master Teacher โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ : แนะแนว ป ๒๕๕๓
- หนึ่งแสนครูดี ป ๒๕๕๔
การปฏิบัติงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- หัวหนากลุมแผนงาน
- หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ครูแนะแนว
- สอนกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
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วันสดุดีวีรกรรมเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
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กิจกรรม “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป
แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา”
“พุทธชยันตี” ใชเรียกการจัดกิจกรรมในปทค่ี รบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจา เชน ครบรอบ ๒,๕๐๐ ป
แหงปรินิพพาน หรือ ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู ในแตละประเทศ อาจใชชื่อตางกันไปบาง เชน ศรีสัมพุทธชันตี
สัมพุทธชยันตี แตทั้งหมดก็คือการจัดกิจกรรมพุทธชยันตี เพื่อมุงหมายการถวายเปนพุทธบูชาในปที่ครบรอบ
วาระสำคัญของพระพุทธเจา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดจัดกิจกรรม “พุทธชยันตี” ขึ้นเพื่อให
นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนไดรวมเฉลิมฉลองในวาระอันเปนสรรพมงคลนี้ดวยกิจกรรมตักบาตร
ตอนเชา สวดมนตในคาบอาน คิดวิเคราะห และสวดมนตเย็นตลอดสัปดาหสงเสริมพระพุทะศาสนาทเทศกาล
วันวิสาขบูชา
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แสงเทียน แสงธรรม
พิธีหลอเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕

การทำและแหเทียนพรรษาเปนประเพณีวันเขาพรรษาของ
ชาวพุทธ ที่ไดกระทำตอเนื่องกันมาแตพุทธกาล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา มีเรื่องเลาวาในครั้ง
พุทธกาล พระอนุรทุ ธสาวกของพระพุทธเจาทีม่ สี ติปญ
 ญา เฉลียวฉลาด
หลักแหลม รูพระธรรมวินัยอยางแตกฉาน ก็เพราะในชาติปางกอน
เคยถวายแสงประทีปเปนทาน ดังนั้น พุทธศาสนิกชน ผูใฝบุญกุศล
จึงไดยึดถือเปนประเพณีนำเทียนไปถวายแดพระภิกษุในเทศกาล
เขาพรรษา เพือ่ ปรารถนาใหตนเองเปนผูเ ฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ
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สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ความภาคภูมิใจกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
แหลงเรียนรูของชาวบดินทร
โดย... ครูดวงฤทัย อุดทุม

เมื่อไดรับโอกาสใหมาทำงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งโรงเรียนของเราไดรับเกียรติบัตรพระราชทานขั้นที่ ๑ ครั้ง
นั้นเราเปนเพียงครูผูควบคุมนักเรียนใหจัดนิทรรศการ ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี และนี่คือครั้งแรกของการสัมผัสกับงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ณ ตอนนั้นรูเพียงวาสนุกกับการไดศึกษาพรรณไม และ ชมผลงานบูรณาการเรื่องราวของพรรณไมจาก
หนวยงานทั่วประเทศที่มาจัดนิทรรศการ
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ในปการศึกษา ๒๕๕๓ เราและครูอจั ฉรา ดีเขวา ตองเขารับการฝกอบรมปฏิบตั กิ ารงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกียรติบตั ร
สำหรับคุรุผูจักยังความตระหนักสำนึกระลึกรูในคุณคาแหงชีวิตของตน สรรพสัตว สรรพสิ่ง ใหบังเกิดมีขึ้น และดำรงมั่นใน
เยาวชนผูเปนศิษย ณ ศูนยฝกอบรมของโครงการ จ.นครราชสีมา และตองเขารวมประชุมกับโรงเรียนในกลุมกรุงเทพฯ จึงทำใหเริ่ม
เขาใจงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากขึ้น
ในปการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนของเราจะเขารับการประเมินเพื่อขอรับเกียรติบัตรพระราชทานขั้นที่ ๒ ซึ่งถาประเมินผาน
จะเปนโรงเรียนเดียวในกรุงเทพฯที่ไดรับเกียรติบัตรขั้นสูงนี้ ทั้งครูและนักเรียนจึงรวมกันดำเนินงานอยางเต็มความสามารถ เมื่อถึง
วันที่คณะกรรมการจากสำนักพระราชวังมาประเมิน พวกเราถูกประเมินตั้งแต ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กรรมการประกาศผลทันทีวา
“โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ผานการประเมิน” น้ำตาแหงความปลาบปลื้มของครูทุกคนก็เริ่มไหลออกมาพรอมกับ
ผลการประเมินในครั้งนี้
๓๑ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนวันที่พวกเราตองถวายงานและเขารวมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ” ที่พื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชหนองระเวียง จ.นครราชสีมา ในระหวางที่พวกเราทุกคน
เตรียมงานเพื่อที่นำเสนอใหทันวันงาน ทุก ๆ วันเราก็จะไดยินขาวการเดินทางมาของน้ำ ทำงานไปดวยก็ตองระวังน้ำทวมไปดวย
และแลวก็ถึงวันเดินทาง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยเดินทางดวยรถตู ๑ คันและรถ ๖ ลอ พรอมดวยคณะครู
และนักเรียนโครงการ พสวท. ชั้น ม.๔ การเดินทางที่ตองฝาน้ำทวม ใชเวลาถึงครึ่งวัน ทำใหรถ ๖ ลอของพวกเราเสียแตโชคยังดีที่ม
าเสียที่บริเวณหนางานทำใหมีรถของโครงการอพ.สธ.มาชวยขนของได ในที่สุดการจัดบูธก็สำเร็จแลวเมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น.
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วันนี้เปนวันที่พวกเราทุกคนตื่นเตนและปลาบปลื้มใจมากที่สุดเพราะบูธของเราเปนบูธที่ ๔
ที่ไดเฝารับเสด็จอยางใกลชิด และในวันนั้น ทานรองสมบูรณ บุศยศิริ เขารับพระราชทาน “ เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ
สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และแลวสถานการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อน้ำทวมกรุงเทพฯ ทำใหพวกเราทุกคนตองเดินทาง
กลับดวนกอนที่จะกลับเขากรุงเทพฯ ไมไดทำใหพวกเราทุกคนไมสามารถอยูรวมงานจนครบกำหนดเวลาได
ตลอดระยะเวลากับการทำงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนอกจากความภาคภูมิใจ ความปลาบปลื้ม ที่ไดรับแลวสิ่งที่ได
จากการทำงานคือการไดเรียนรูหลักการและวิธีการทำงานดวยความมุงมั่น ความอดทน ความเสียสละของคณะทำงานหลัก
คือ ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย ครูสุปราถนา ยุกตะนันทน ครูกัลยานี แคนยุกต ครูชุณหกานต กัลประวิทธ ครูสุพัตรา เฉลิมเผา
และครูณัฐพล โยธาธิติกุล ที่จะเปนแบบอยางที่ดีในการทำงานของเราในอนาคต แมเวลาจะผานไปนานเทาใด ครูดวงฤทัยจะ
ไมมีวันลืมความประทับใจที่ไดจากงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและจะนำแนวทางการดำเนินงานไปใชตามจุดมุงหมายของ
โครงการตอไป
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผานมา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น เพื่อสงเสริม
และพัฒนานักเรียนดานทักษะภาษาไทยใหมีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู กิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาติ และกิจกรรมคายรักการคาย ๖ บดินทร ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียนและผูปกครองเปนจำนวนมาก

ประมวกลรรม
ภาพกิจ

สดุดีครูกลอนสุนทรภู

วันภาษาไทยแหงชาติ

คายรักการอาน ๖ บดินทร
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
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ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาไทยที่จัดขึ้น
จากหนวยงานตางๆ ในระดับประเทศ ซึ่งลูกบดินทรไดสรางชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสูชาวบดินทรเดชา ดังนี้
รายการกิจกรรม
การแขงขันทักษะภาษาไทยเนื่องใน
วันภาษาไทยแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๕

การตอบคำถาม
“สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน”
ครั้งที่ ๑๘
การแขงขันทักษะภาษาไทย
เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.๒
ในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก

การแขงขันการเขียนภาษาไทยจัดโดย
ศาลยุติธรรม
การแขงขัน “ยุทธจักรอักษรา”
คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร
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ผลการเขารวมกิจกรรม
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑
(ตัวแทน สพม. ๒) แตงกลอนสุภาพ ระดับ ม.ตน
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑
(ตัวแทน สพม. ๒) การเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ ระดับ ม.ปลาย
เหรียญทอง อานเอาเรื่อง
ชนะเลิศ
(ตัวแทนภาคกรุงเทพมหานคร
ในการแขงขันระดับภาคกลางตอไป)
ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ๑
(ตัวแทน สพม.๒) การพูดสุนทรพจน
ระดับ ม.ตน
เหรียญทองเขียนเรียงความและ
คัดลายมือ ระดับ ม.ตน
เหรียญทองทองอาขยาน ระดับ ม.ตน
เหรียญทองทองอาขยาน ระดับ ม.ปลาย
เหรียญเงินการอานเอาเรื่อง ระดับ ม.ตน
เหรียญเงินการพูดสุนทรพจน ระดับ ม.ปลาย
เหรียญทองแดงการแตงกาพยยานี ๑๑
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ด.ญ.สราริน มูลสุวรรณ ม.๒/๙
น.ส.ธนพร ภาณุไพศาล ม.๕/๑
น.ส.อาจรีย ชาญวานิชบริการ ม.๕/๔
น.ส. อติพร สระวาสี ม.๔/๑๑
ด.ช.บูรณิณ สุพรรณราช ม.๓/๔
ด.ญ.จิลาวัลย บุญเกิด ม.๓/๔
ด.ญ.บุญสิตา จิรนันทภาส ม.๓/๔
ด.ญ.ศิรินทร ประสิทธิเมตต ม.๓/๖
ด.ญ.กรมิษฐ สุทธิโรจนธเดช ม.๓/๖
ด.ญ.สราริน มูลสุวรรณ ม.๒/๙
นายโกญจนาท วิบูลเพ็ง ม.๕/๑๕
ด.ญ.จิณณพัท วชิรธรรมพร ม.๓/๖
น.ส.รุงรดา อินทานนท ม.๖/๑๑
ด.ญ.อภิสรา ศรีสุรพรภิญโญ ม.๑/๔
ด.ญ.ณัฐณิชา นอบไทย ม.๓/๖
น.ส.ธีรยา ไพศาลสุขวิทยา ม.๕/๑๑
น.ส.อธิชา ปรีดิขนิษ ม.๕/๑
นายกันตธัช สุพรรณธเนศ ม.๖/๑๑
น.ส.เมณิสา วัลยานนท ม.๖/๑๑
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ผลการแขงขันระดับชาติของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เด็กชายปุญญวิชญ ปุญญาภิบาล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑/๓ ไดรับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับชาติ การแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ประเภท Multi Skills ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ครูผูดูแลควบคุม
คุณครูวัชเรนทร วิเศษวงษา

เด็กหญิงนันทิกานต อนันตกูล
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ ี ๒/๔ (นักเรียน
ความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ)ไดรับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับชาติการแขงขันทักษะ
ภาษาอั ง กฤษประเภทพู ด สุ น ทรพจน ภ าษา
อังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน
ครูผูดูแลควบคุม
คุณครูจิรภา ไหลสกุล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง ๒ คน และขอขอบคุณที่นักเรียนสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ของเรา ขอขอบคุณผูปกครองนักเรียนที่ใหการสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียน
เปนอยางดีในการรวมกันสรางนักเรียนใหเปนผูประพฤติดีและมีความรู
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การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ASEAN
The Association of South East Asian Nations

ASEAN = 10 Nations
Brunei, Cambodia, Singapore, Laos,
Malaysia, Myanmar, Philippines,
Indonesia, Thailand, Vietnam

ASEAN+3 = China, South Korea, Japan
ASEAN+6= Australia, New Zealand, India
ASEAN+8= The United States of America, Russia
ASEAN+8 ประเทศคูเจรจา

แนะนำศูนยอาเซียนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
หนวยงาน
กลุมบริหารวิชาการและกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ชื่อภาษาไทย
ศูนยอาเซียนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ชื่อภาษาอังกฤษ
ASEAN Studies Centre
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระยะเวลาดำเนินงาน
ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
สถานที่ขอจัดตั้ง
อาคาร ๓ ชั้น ๒ หอง ๓๒๐๗
ผูเสนอโครงการจัดตั้งศูนยอาเซียน คุณครูจิรภา ไหลสกุล

หลักการและเหตุผล
จากนโยบายกระทรวงศึ ก ษาที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ว า ประเทศไทยซึ่ ง เป น ผู น ำในการก อ ตั้ ง สมาคมอาเซี ย นและมี
ศักยภาพในการเปนแกนนำในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง ภายใตยุทธศาสตรวิสัยทัศนเดียว เอกลักษณเดียว
และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจภายใตการกอตั้งนี้จะตองยึดหลักสำคัญ
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน
การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะสงเสริมใหประชาคมดานอื่นๆ มีความ
เขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ดาน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ดวยการสรางความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน
ความแตกตางทางดานชาติพันธุ หลักสิทธิมนุษยชน การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน เพื่อใหนักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางสรางสรรคและ
เขาใจวัฒนธรรมของประเทศตางๆ เพื่อการอยูรวมกันดวยความเขาใจกันของประเทศในประชาคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย
อาเซียนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพื่อเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศคูเจรจา
และรวบรวมขอมูลขาวสารและเรื่องราวตางๆ ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมีโอกาสสรางความสัมพันธอันดีกับ
ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศคูเจรจา
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๕ คน ไดเขารวมแขงขัน Thailand
Go Green ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคการใชพลังงานทดแทน และคิดคนวิธีการที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตยมาใช
ประโยชนที่หลากหลาย และผลการตัดสินปรากฏวานักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห สิงหเสนี ) ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับ
ประเทศ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทน้ำมันบางจากมหาชน จำกัด โดยมีนักเรียน
เขารวมแขนขัน ดังนี้
นางสาวกาญจนาวรรณ ปญญาวีร ชั้น ม. ๔
นางสาวนภัสสร ผลิตกานนท
ชั้น ม. ๔
นายธีรวัฒน สุประภากร
ชั้น ม. ๔
นายนาจา
รัตนกิตติ
ชั้น ม. ๔
นายนพรัตน ศักดิ์สุมลรัตน
ชั้น ม. ๕
โดยมีคุณครูพัชรา ภูสันติสัมพันธ และคุณครูรัชชานนท เทพอาจ เปนผูดูควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรม

วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับ
ชาติ ครั้งที่ ๗ โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ผลปรากฏวานายพีรเศรษฐ หวังเจริญเวทย
ไดรับคะแนนระดับเหรียญทอง และนายดิศทัต แพทยานนท ไดรับคะแนนสูงสุดระดับ เหรียญเงิน โดยมีคุณครูชยุตม พรายน้ำ
เปนผูดูแล

นอกจากนี้แลว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรยังมีตัวอยางผลงานทางดานวิชาการที่นาสนใจในปการศึกษา ๒๕๕๔
อีกมากมาย ดังนั้น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลการคัดเลือกนักเรียนเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ และการเขาคายอบรม สอวน. คาย ๒
นายพีรเศรษฐ หวังเจริญเวทย ม.๔/๑๑
ด.ช.ภูดศิ พัชราธิวฒ
ั น ม.๓/๔
สาขาวิชาเคมี ๑ ใน ๑๐ คน คาย สสวท. ครั้งที่ ๒
สาขาวิชาฟสกิ ส สอวน. คาย ๒
ด.ช.กันตกวี ศรียุทธศักดิ์ ม.๓/๕
ด.ช.ธนาดุลย กอเกิดสันติสุข ม.๓/๕
สาขาวิชาดาราศาสตร (ม.ตน) ๑ ใน ๑๔ คน สอวน. คาย ๒
นายกฤชวัชร พุทธสัตบุรุษ ม.๕/๑๓
นายธีรภัทร ลาภเกียรติเสรี ม.๕/๑๔
นางสาวจิรัญญา คุณรัตนศิริ ม.๕/๑๖
สาขาวิชาดาราศาสตร (ม.ปลาย) ๒ ใน ๑๔ คน
สาขาวิชาชีววิทยา สอวน. คาย ๒
นายวิธวินท ลาภเกียรติเสรี ม.๓/๖ สอวน. คาย ๒
นายณัชพล ศุภนำพา ม.๔/๑๑
นักเรียนทั้ง ๙ รายนี้ เปนเพชรเม็ดงามที่เจียระไนเปนประกายแลว ตองขอขอบคุณ คุณครูกลุมสาระวิทยาศาสตรที่กรุณา
ตกแตงเหลี่ยมเพชรเหลานั้นใหแวววาว คมชัด โดดเดน เปนศักดิ์ศรีของลูกบดินทรตอไป
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กิจกรรมการเขาคายวิทยาศาสตร ภาคฤดูรอน
ระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๔
ณ กฟฝ. ศูนยฝกแมเมาะ อำเภอมาเมาะ จังหวัดลำปาง
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ถาพภาพรวมกันศิษยเกาศิษยปจจุบัน ศูนยบดินทร

เขาชมโรงไฟฟาแมเมาะ
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ม
ห
ใ
ู
ร
ค ีตอนรับ

ยินด ินทรเดชา
สูรั้วบด

นายนิธิวัฒน อินทสิทธิ์

นางทองกร ศรีบุญเรือง

ครูผูทรงคุณคา

นางสาวสมศรี แจงสุทิมล

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน (OBEC AWARDS)
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕

นางสาวกัลยาณี แคนยุกต

ไดรบั รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ดานวิชาการยอดเยีย่ ม
ชนะเลิศระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก และระดับประเทศ
ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม

ชาวคณิตศาสตร
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ขอแสดงความยินดี
๑. เด็กชายพีรพล วงศจงใจหาญ ม.๒/๑
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ๒๐๑๒
IMC – International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร
เมื่อวันที่ ๑ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ด.ช.พีรพล วงศจงใจหาญ
รับรางวัลเรียญทองแดง

๒. ผลการแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕
เด็กชายอธิวัฒน ธูปทอง ม. ๓/๑
ไดรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายปณณวัชญ ปงคำ ม. ๓/๑
ไดรับรางวัลชมเชย
เด็กหญิงพชรมน ธนประกอบ ม. ๒/๑
ไดเขารวมการแขงขัน
นายลัทธพล วงศสนสุนีย ม. ๖/๑๓
ไดรับรางวัลชมเชย
นายชนาธิป วิศยทักษิณ
ม. ๕/๑๔
ไดรับรางวัลผานเกณฑ
ไดเขารวมการแขงขัน
นายจิตตริน พุทธเวชมงคล ม. ๖/๑๓

๓. ผลการแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๕
ศูนยพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
รับรางวัลคณิตศาสตรเพชยอดมงกุฎ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เมือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
เด็กชายอธิวัฒน ธูปทอง
ม. ๓/๑ ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภท อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
เด็กชายภูริ ยิ่งยอด
ม. ๑/๑ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทคณิตคิดเร็ว
นายศุภาคภูมิ ขวัญเมือง
ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทคณิตคิดเร็ว
เด็กชายวัชรพรรณ สมพงษ
ม. ๓/๓ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP
ม. ๓/๗ ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP
เด็กชายโกศล สนันทสุข
นายกิตติพศ แสงสาย
ม. ๕/๑๔ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP
นายกฤติพงศ ศรีสุข
ม. ๖/๑๔ ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทผลงานทางคณิตศาสตรโดยใช GSP
เด็กชายกฤติน เชาวศิริ
ม. ๑/๑ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ตน
เด็กชายณัฐพร ดีขจร
ม. ๑/๑ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ตน
เด็กชายรวิโรจน อึงพิทักษพันธุ
ม. ๑/๑ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ตน
นางสาวแสงระวี ศิวาโมกข
ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย
นางสาวฐิติภา ศรีกลับ
ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย
ม. ๕/๑๒ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานคณิตศาสตร ม.ปลาย
นางสาวมัชิมา ยิ้มแยม
๔. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผานเขาคายสอวน. สาขาคณิตศาสตร รุนที่ ๑๓ คายที่ ๑
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน ๒๔ คน
๑. เด็กหญิงฉันทชนก สุริยอมรานนท ม. ๑/๑
๑๓. เด็กชายศุภณัฐ ศักดิ์ชัยนานนท ม. ๒/๑
๒. เด็กชายประวีณ สิงหศักดิ์
ม. ๒/๑
๑๔. เด็กชายอาณกร สมุทรนาค ม. ๓/๑
๓. เด็กชายเจตริน เอี่ยมตระกูล
ม. ๒/๑
๑๕. เด็กหญิงรุงระวี โชคดี
ม. ๓/๑
๑๖. เด็กชายพีรพล วงศจงใจหาญ ม. ๓/๑
๔. เด็กชายณัฐวรรธน อรัญญาวัฒน ม. ๒/๑
๕. เด็กชายพิชพจน รุจิระวิโรจน
ม. ๒/๑
๑๗. เด็กชายปณณวัชญ ปงคำ
ม. ๓/๑
๖. เด็กชายทัตเทพ อนุวุฒิพงษ
ม. ๒/๑
๑๘. เด็กชายนภนต แสวงพรรค
ม. ๓/๑
๑๙. เด็กหญิงบุษราภรณื ภิรมยชัยกิจ ม. ๓/๑
๗. เด็กชายศุภชัย ธารรักประเสริฐ ม. ๒/๑
๘. เด็กชายพสิษฐ สัจจมุกดา
ม. ๒/๑
๒๐. เด็กชายสิทธิกร ปุญญกริยากร ม. ๓/๑
๙. เด็กชายศุภวิชญ เตยวัฒนชัย
ม. ๒/๑
๒๑. เด็กชายวัชรพรรณ สมพงษ
ม. ๓/๓
ม. ๔/๑๑
๑๐. เด็กชายกันต กรรณวัฒน
ม. ๒/๑
๒๒. นางสาวธันยพร พินธุพันธ
๑๑. เด็กชายภูวเดช อินทรานุปกรณ ม. ๒/๑
๒๓. นายพศิน ภมรานนท
ม. ๔/๑๒
๑๒. เด็กหญิงพชรมน ธนประกอบ ม. ๒/๑
๒๔. นายภูริพัฒน จำนงอาษา
ม. ๕/๑๔
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชมรมศิลปะการแสดง
โดย ครูชยพัทธ วงศชาญโชคชัย
เปนผูฝกซอมและกำกับการแสดง
เขารวมการแขงขันละครเรือ่ งขุนชาง
ขุนแผน ตอน พลายแกวไดเปน
ขุนแผน ขุนชางไดนางลาวทอง ใน
กิ จ กรรมวิ จิ ต รภู ษ าจิ น ตนาการ
จากวรรณคดี ณ คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา
โดยมีนักเรียนรวมกิจกรรมดังนี้ ๑) นายณัฐพล ทองคำ นักเรียนชั้น ม.๕/๓ รับบท
พลายแกว ๒) นางสาวชญานิศ ศรีภิรมย นักเรียนชั้น ม.๕/๓ รับบท นางวันทอง
๓) นางสาวพิมนภา ศศิสุทธินานนท นักเรียนชั้น ม.๕/๓ รับบท นางลาวทอง ๔)
นายศิวัช แกววิเชียร ควบคุมเสียง ๕) นายณรุจน เลากุลศานต นักเรียนชั้น ม.๖/๔
และนางสาวสายธาร ชัยพรแกว นักเรียนชั้น ม.๕/๑๕ บันทึกภาพ

เปดแผนการเรียน “ศิลป-นิเทศศาสตร”

เปดแผนการเรียน ศิลป-นิเทศศาสตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนศิลปะ
เปดรายวิชา การแสดง ๑ และการแสดง ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จัดการเรียนการสอนมาตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
ครูผูสอน นายชยพัทธ วงศชาญโชคชัย ในการนี้ไดเชิญวิทยากรพิเศษที่ไดมีประสบการณ ความรู ทางดานการแสดง และ
นักแสดงทีม่ ชี อ่ื เสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณเอ ชุตมิ า นัยนา คุณเหมีย่ ว ปวันรัตน นาคสุรยิ ะ และคุณบุม ปนัดดา วงศผดู ี ซึง่ เปนศิษยเกา
บดินทรเดชา และคณาจารยจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมจัดการเรียนการสอนดวย ซึ่งจากปการศึกษาที่ผานมาไดรับความ
สนใจจากนักเรียนลงทะเบียนเรียนเปนจำนวนมาก
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ละครจินตภาพ ชุดพระอภัยมณี ๒๐๑๒

ชมรมศิลปะการแสดง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รวมกับ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัด
การแสดงละครจินตภาพ ชุด พระอภัยมณี ๒๐๑๒ ตอน สินสมุทรฉุดเงือก เนื่องในวัน สุนทรภู ประจำปการศึกษา
๒๕๕๕ ณ หนาอาคาร ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา

มารูจักนักเรียนความสามารถพิเศษทางดนตรีไทย
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดเดี่ยวขลุยเพียงออ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ.
ครั้งที่ ๖๑ ณ เมืองทองธานี
ด.ญ.สิรตา วาจาบัณฑิต นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑
ดวยความสามารถทางดานดนตรีไทย(ขลุย เพียงออ) ด.ญ.สิรตา วาจาบัณฑิต (นองพาย)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๒/๑๑ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สามารถควารางวัล
ชนะเลิศการเดีย่ วขลุย เพียงออ ระดับม.ตน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๑ ของสำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับวาเปนการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน และ
เปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชนไทยที่สนใจทางดานดนตรีไทย
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กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รวมแสดงความยินดี
Congratulalions

ครูนิพน แจมแจง

ไดรับตำแหนงหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูกิตติรัชต วรัญญานนท

ครูนิยม บุญญาเศวต

ไดรับตำแหนงผูชวยรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล

ไดเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ
ไดรับตำแหนงหัวหนางานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
กลุมบริหารงานบุคคล

นางสาวอัจราพร คงยศ (นองเพรียว) ม.๕/๓

นักกีฬาทีมวอลเลยบอลหญิง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)ไดรับคัดเลือก
เปนนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง ทีมชาติไทย ผลงานทีผ่ า นมาคือการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลหญิง
รวมกับทีมชาติไทย ณ ประเทศญี่ปุน เพื่อไปแขงขันกีฬาโอลิมปค ๒๐๑๒
ณ ประเทศอังกฤษ และกีฬาวอลเลยบอลเวิรลกรังปรีด ๒๐๑๒
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ง
ร มแสยดินดี
ว
ความ

การแขงขันวอลเลยบอลหญิง “Select Tuna ๒๐๑๒”
เยาวชนชาย-หญิง รุน อายุไมเกิน ๑๘ ป ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป ๒๕๕๕

นำทีมโดย ครูนิพน แจมแจง ครูมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ และครูนิยม บุญญาเศวต การแขงขันครั้งนี้ทีม
นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีม โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี )ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนปที่ ๓ ติดตอกัน

การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลในรม กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่๒๘

“ภูเก็ตเกมส ๒๐๑๒”

จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย ครูมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ และครูนิพน แจมแจง นำทีมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง
ตัวแทนเขตภาคกลาง กรุงเทพมหานคร เขารวมการแขงขัน ผลการแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศอยางภาคภูมิใจ

ครูเบ็ญจรัตน พูลผล นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี )

เ ขารวมพีธีไหวครูกระบี่กระบอง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานครูดีเดน
ครูที่ไดรับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภรณ รัตนวัฒนกุล
ชำนาญการพิเศษ

นางดารณี แรงเขตวิทย
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช
ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา ทองโสภณ
ชำนาญการพิเศษ

นางมารศรี แสงสวัสดิ์
ชำนาญการพิเศษ

นางครวญศิริ ประยงค
ชำนาญการพิเศษ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำป ๒๕๕๔
รับรางวัลจากคุรุสภาในครูวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
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นางจารุณี มโนรัตน
ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย ตรีเล็ก
ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัชกร สุวรรณจรัส
ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ
ตำแหนงครูชำนาญการพิเศษ

2/10/13 11:54:26 AM

กิจกรรมตลาดนัด B.D. POINT
ทุกวันศุกร ณ บริเวณลาน COVER WAY

นักเรียน ครูและผูปกครองใหสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก

กิจกรรมสงเสริมการจัดตั้งบริษัทจำลอง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดนัด B.D. POINT)
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งานหองสมุด
งานสัปดาหรักการอาน
“ ๒,๖๐๐ ป พุทธชยันตี
ใตรมพระบารมี ดวยทศพิธราชธรรม ”
วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

พิธีเปดงานสัปดาหรักการอาน ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕ บริเวณหนาอาคารบดินทรพิพัฒน

การแสดงกิจกรรมสงเสริมการอาน “ ตามรอยพอ ” ของนักเรียนชั้น ม.๕

กิจกรรม “ ทรงผาไทย เสด็จฯ ไปทั่วหลา ”
โดย กลุมสาระฯ คณิตศาสตร
กิจกรรม “ สอยดาว สาวความรู ”
โดย กลุมสาระฯ ภาษาไทย
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การแสดงชุด “ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป
ตามรอยพระพุทธองค ”

กิจกรรม “ รูจักพอ ตามรอยพอ ”
โดย กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
กิจกรรม
“ แขงขันแฟนพันธุแท พระพุทธศาสนา ”
โดย งานพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา

2/10/13 11:54:52 AM

กิจกรรม “๘๔ พรรษา ใสบาตรหนังสือ :
เติมปญญาสูหองสมุดประสบอุทกภัย”
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เลือกสรรหนังสือดี
จากบูทศูนยหนังสือจุฬาฯ ณ บริเวณหองสมุด

นักเรียนเขารวมเลือกซื้อหนังสือ…ใหนองๆโรงเรียนวัดหวยจระเข

มอบหนังสือใหโรงเรียนวัดหวยจระเข ต.บอตาโล อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

ผูบริหารพรอมดวย
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหวยจระเข
และผูใหญใจดีที่มอบหนังสือและอุปกรณให
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งานแนะแนว
ตารางสรุปผลการเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
จำแนกตามมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันอุดมศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ปการศึกษา 2554
ชาย
๓๘
๖๔
๕๓
๓๐
๑๕
๑๗
๑๔
๔
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๕
๓
๕
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๒
-

หญิง
๖๔
๔๒
๕๒
๒๓
๒๑
๓๓
๒๕
๖
๔
๘
๕
๑
๑
๒
๑
๔
๑
๑
๑
๑

รวม
๑๐๒
๑๐๖
๑๐๕
๕๓
๓๖
๕๐
๓๙
๑๐
๘
๑๓
๕
๔
๖
๕
๒
๔
๒
๑
๒
๑
๓
๑
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ตารางสรุปผลการเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
จำแนกตามมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔
สถาบันอุดมศึกษา

ปการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
หมาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันการบินพลเรือน
ศึกษาตอตางประเทศ
เพาะชาง
รวม

ชาย
๕
๑๔
๕
๑๐
๑
๑
๑
๑
๑
๖
๑
๑๑
๕
๙
๑
๑
๓๔๗

หญิง
๖
๑๓
๑๑
๘
๑
๑
๓
๒
๑๓
๑๒
๑๗
๕
๓๙๔

รวม
๑๑
๒๗
๑๖
๑๘
๒
๑
๑
๑
๑
๔
๖
๓
๒๔
๑๗
๒๖
๑
๖
๗๔๑

ติวเพื่อรอสอบเขามหาวิทยาลัยปตอไป
รวมทั้งสิ้น

๔
๓๕๑

๕
๓๙๙

๖
๗๕๐
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พิพิธทัศนา
โดย...ครูธัญญพัทธ มิตรศรัณยภัทร

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่

“ตามรอยศรัทธา ผานรอยจารึก”

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปนองคประธานเปดหองสมุด เฉลิมบรมราชกุมารี ณ วัดพระยาสุเรนทร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรซุมงานนิทรรศการ

“ตามรอยศรัทธา ผานรอยจารึก”
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ประชาชนจำนวนมากใหความสนใจเขาชมงานนิทรรศการและ
ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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เมือ่ ๑๐๐ ป ทีน่ เ่ี ปนนาขาว
พิพิธภัณฑเจาพระยาบดิทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) จัดนิทรรศการหมุนเวียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ “เมื่อ ๑๐๐ ป ที่นี่เปน
นาขาว” เพื่อใหนักเรียนและประชาชนทั่วไปไดศึกษาประวัติความเปนมาของผืนดินบดินทรเดชา ซึ่งใน
อดีตเคยเปนอูขาวอูน้ำที่สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ภายในงานไดจำลองวิถีชีวิตชาวนา การให
ความรูเรื่องพันธุขาวโดยผูเชี่ยวชาญจากกรมการขาว การแสดงเพลงเกี่ยวขาว นอกจากนักเรียนจะ
ไดความรูเรื่องขาวแลวยังไดความบันเทิงและฝกทำขนมจากขาวอีกดวย

ประธานในพิธี ทานรองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ นายเริงวัฒน สุจริต เปดนิทรรศการ

คณาจารย นักเรียน และบุคคลภายนอกใหความสนใจเขาชมนิทรรศการเปนจำนวนมาก
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บรรยากาศในงานแฟชั่นโชว ๒๐๑๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๕
“Enigmatic volution” ภายใตแนวคิด “เมื่อโลกของเราไมสามารถอาศัยอยูไดอีกตอไป
อันเนื่องมาจาก ผลการกระทำของมนุษย จะทำอยางไรมนุษยจะอยูรอดและใชชีวิตตอไปไ
ด แมจะตองไปอยูในที่ที่ไมเคยอยูเลยก็ตาม” ถายทอดแนวคิดโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ๖ หอง ๖ (วิทย – สถาปตย) มีนายพิทยา ชาติเสริมศักดิ์ เปนครูที่ปรึกษา ซึ่งบรรดา
นายแบบและนางแบบตางก็เปนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ทั้งสิ้น
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เที่ยวเมืองริมน้ำโขง: จากนครพนม
สูแขวงคำมวน สปป.ลาว
โดย...ครูสุวดี นาสวัสดิ์
“พระธาตุพนมล้ำคา วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผไู ท เรือไฟโสภา งามตาฝง โขง”
นี่คือคำขวัญของจังหวัดนครพนม จังหวัดเล็กๆ ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนระยะทาง ๗๔๐ กิโลเมตร มีเขตแดนติดกับจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ และอยูหางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียงแมนำ้ โขงคัน่ กลาง ชวงปลายเดือนตุลาคมในบรรยากาศใกลวนั ออกพรรษาเรามีโอกาสไดไปเทีย่ ว
ชมเมืองนครพนมจึงนำความประทับใจมาฝากกัน
“พระธาตุพนม”

“ขบวนสักการะ
พระธาตุพนม”

“งานใบตอง
รูปพญาค”

“ริมแมน้ำโขง จ.นครพนม”

หลายคนรูจักเมืองเล็กๆ แหงนี้ในฐานะเปน “ศูนยกลางหลักของพระพุทธศาสนาริมแมน้ำโขง” ดวยมี
“พระธาตุพนม” ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองประดิษฐานอยูที่วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อำเภอธาตุพนม ถือเปน
ที่เคารพสักการะอยางยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว เนื่องจากเปนที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกสวน
หนาอก) ของพระพุทธเจา ตามตำนานพระธาตุพนมกลาววา ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาเคยเสด็จมายังบริเวณภูกำพรา
(เมืองธาตุพนมในปจจุบัน) และทรงปรารภกับพญาอินทรวาเปนประเพณีของพระพุทธเจาในภัททกัลปที่นิพพานไปแลว
สาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไวที่นี่
ครั้นพระพุทธเจาปรินิพพานแลว
จะทำการถวายพระเพลิงพระสรีระ
แตไมสำเร็จ พระมหา-กัสสปะจึงอธิษฐานวา พระธาตุองคใดที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานไปที่ภูกำพรา ขอพระธาตุองคนั้น
เสด็จมาอยูบนฝามือ เมื่อนั้น พระอุรังคธาตุก็เสด็จมาอยูบนฝามือขวาของพระมหากัสสปะ และไฟธาตุก็ลุกโชติชวงขึ้น
เผาพระสรีระไดเองเปนอัศจรรย พระมหากัสสปะจึงอัญเชิญพระธาตุมายังภูกำพราซึ่งคือที่ประดิษฐานในปจจุบัน
ทุกปทางวัดจะจัดงานนมัสการพระธาตุพนมในชวงวันขึ้น ๑๐ ค่ำ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ แตนับเปนโชคดีที่
ในวันที่เราเดินทางไปนั้นเปนชวงใกลออกพรรษา วัดกำลังจัดงาน “ปฏิบัติบูชา ลาพรรษาที่พระธาตุพนม ปพุทธชยันตี
๒,๖๐๐ ป” เพื่อรวมสงทายปพุทธชยันตีในวาระที่พระธรรมคำสอนของพระศาสดาไดรับการสืบสานมาครบ ๒,๖๐๐ ป เรา
จึงไดเห็นแรงศรัทธาของชาวพุทธจากทั่วสารทิศที่จัดขบวนแหเครื่องสักการะบูชาพระธาตุมาอยางวิจิตรบรรจง อาทิ ขบวน
แหตนดอกไมจังหวัดเลย ขบวนบุญมาลัยดอกไมไผจังหวัดกาฬสินธุ ขบวนพุมมาลัยขาวตอกจังหวัดยโสธร ขบวนแห
ตนกระธูปจังหวัดชัยภูมิ และมีการประดิษฐใบตองทำเปนรูปพญานาคในลักษณะตางๆ ดูงดงามและเปยมดวยมนตขลัง
อยางยิ่ง
จากพระธาตุพนม เรามุงหนาตอไปยังอำเภอเมืองนครพนมดวยรถโดยสารประจำทางไมปรับอากาศ รับแดด
และลมธรรมชาติในยามบายเปนระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร ตัวเมืองนครพนมเปนเมืองเล็กๆ ตึกรามบานชองเปนอาคารตึก
แถวสรางใหมแสดงถึงความเจริญของเมืองที่กำลังขยายตัว พอแดดรมลมตก เราเลือกที่จะปนจักรยานเพื่อชมทัศนียภาพ
ของเมืองเลียบแมน้ำโขง เริ่มตั้งตนที่หอนาิกาเวียดนามอนุสรณ ซึ่งเปนหอนาิกาที่ชาวเวียดนามสรางไวเปนอนุสรณ
แกชาวนครพนม เมื่อครั้งที่ยายกลับเวียดนามหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดใน พ.ศ.๒๕๐๓ รอบๆ บริเวณเปนตึกแถวชั้น
เดียวบางสองชั้นบาง บางแหงเปนอาคารไมเกาดูแลวคลาสสิค เราขี่จักรยานไปตามถนนสุนทรวิจิตรผานลานคนเมือง
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ซึ่งวันศุกรและวันเสารเปดเปนถนนคนเดินคาขายสินคานานาชนิด จากนั้น
ผานพิพิธภัณฑจวนผูวาราชการจังหวัดนครพนมซึ่งขึ้นทะเบียนเปนโบราณ
สถาน รูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลการกอสรางจากประเทศฝรั่งเศส ภายใ
นจัดแสดงวิถีชีวิตความเปนอยู ความเปนมาของเมืองนครพนม และมาถึง
โบสถ นั ก บุ ญ อั น นาหนองแสงซึ่ ง มี อ ายุ ร าวหนึ่ ง ร อ ยป แ ละยั ง ใช ป ฏิ บั ติ
“โบสถนักบุญ
“พระธาตุศรีโคตรบูรณ
อันนาหนองแสง”
แขวงคำมว สปป.ลาว”
ศาสนกิจมาจนปจจุบัน นอกจากนี้ยังนาสังเกตวาถนนเลียบฝงโขงมีวัดตั้งอยู
“อาคารสองชั้น
เปนระยะ เชน วัดโอกาส ซึ่งประดิษฐานพระติ้วพระเทียม พระคูบาน
ในแขวงคำมวน”
คูเ มืองนครพนม วัดมหาธาตุซง่ึ เปนทีป่ ระดิษฐานพระธาตุนคร เปนตน สะทอน
ถึ ง การเป น ชุ ม ชนที่ มี ค วามแตกต า งทางศาสนาแต อ ยู ร ว มกั น ได อ ย า ง
กลมกลืนและผาสุก หากเดินทางตอไปอีกจะพบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ ๓ ซึ่งเปดใชอยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ นักทองเที่ยวไทยสา “หอนาิกา
มารถขับรถยนตสวนตัวไปทองเที่ยวได หรือจะนั่งรถโดยสารขามไปฝงลาวก เวีอนุยสดนาม
รณ”
็ไดเชนกัน
บรรยากาศยามเย็นในชวงปลายฝนตนหนาวกำลังสบายไมนอ ย ในวันทีเ่ ดินทางนีท้ างการกำลังเตรียมงานประเพณี
ไหลเรือไฟอันลือชื่อ จึงไดเห็นโครงไมไผขนาดใหญของเรือไฟแตละอำเภอที่ตระเตรียมไวรวมงาน จนอดจินตนาการไมไดวา
ในวันจริงจะนาตื่นตาตื่นใจเพียงใด เราปนจักรยานยอนกลับทางเดิมไปถึงตลาด อินโดจีนซึ่งมีสินคาอิเล็กทรอนิกส เสื้อผา
ขาวของเครื่องใชตางๆ จำหนาย โดยเปนสินคาจากประเทศเวียดนาม ลาว เกาหลี จีน ฝงตรงขามตลาดเปนลานสำหรับ
พักผอนหยอนใจและทำกิจกรรมตางๆ มีทาเรือและสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่งนักทองเที่ยวไทยสามารถซื้อตั๋วเรือ
โดยสารขามฟากไปเที่ยวฝงลาวได และปกติแลวพอคาแมคาฝงลาวจะซื้อของจากฝงไทยกลับไปขาย
วันรุงขึ้นเรานั่งเรือขามฟากไปเที่ยวแขวงคำมวน เมื่อมองจากกลางแมน้ำโขงจะเห็นความแตกตางของเมืองทั้ง
สองฝงอยางชัดเจน ขณะที่ฝงไทยแลดูพลุกพลานทั้งผูคนและมีสิ่งปลูกสรางมากมาย สวนฝงลาวกลับดูสงบ แทบไมมี
สิ่งปลูกสรางใด ทิวทัศนสวนใหญเปนภูเขาสูงต่ำเรียงรายสลับซับซอนกันราวกับภาพเขียน เราขึ้นฝงที่ทาแขก และเหมา
รถสามลอหรือที่เรียกวา “รถสกายแล็บ” ใหขับวนดูบานเรือนในละแวกใกลๆ บานเมืองฝงลาวไมแตกตางจากภาคอีสาน
ของไทยคือมีลักษณะเปนที่ราบสูง ที่อยูอาศัยก็มีลักษณะไมแตกตางกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่ไมตางกันคือความเลื่อมใสใน
พุทธศาสนา เราไดไปไหวพระธาตุศรีโคตรบูรณ (หรือที่ชาวลาวเรียกวาพระธาตุศรีโคตรบอง) คนขับสามลอที่ทำหนาที่เปน
ไกดนำเที่ยวจำเปนบอกเลาวา พระธาตุองคนี้เปนพระธาตุพี่นองกับพระธาตุพนม พระธาตุพนมเปนองคพี่ สวนพระธาตุ
ศรีโคตรบูรณเปนองคนอง รูปทรงเจดียธาตุมีความคลายคลึงกัน และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาเชน
เดียวกัน แสงแดดยามใกลเที่ยงวันไมอาจหยุดยั้งแรงเลื่อมใสศรัทธาจากผูคนที่นำเทียน ดอกไม และบายศรีไปบูชาพระธาตุ
อยางไมขาดสาย แมวาองคพระธาตุจะอยูในระหวางการบูรณะก็ตาม ในวันนั้นเราเดินทางกลับกรุงเทพมหานครดวยความ
อิ่มบุญและอิ่มใจที่ไดมาสัมผัสทิวทัศนแปลกตาและความสงบสุขที่หาไดยากนักในเมืองใหญ
และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ติดใจใหกลับมาคิดคือ การเที่ยวชมประเทศบานใกลเรือนเคียงไมเพียงแตทำใหเรารูจักเขา
มากขึ้นเทานั้น แตยังเปนกระจกสองใหเรารูจักมองตัวเองในอีกแงมุมหนึ่งดวยเชนกัน
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คิดนั้น...สำคัญไฉน
โดย... ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย
คิดนั้น...สำคัญไฉน ทุกๆ คนมีความคิด ตางกันตรงที่คุณภาพของการคิด บางคนคิดเพียงเล็กนอยก็แสดงออกเปน
คำพูดหรือการกระทำที่บางครั้งจึงไมถูกตอง ตางจากคนที่คิดอยางใครครวญ ตรึกตรอง อยางละเอียด เพื่อใชสิ่งที่เรียนรูจาก
การคิดมาแกปญหาอยางมีเหตุผลและนำไปสูขอสรุปในการตัดสินใจ การคิดจึงเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของผูเรียนในการ
พัฒนาตนเอง จากหลักการที่วา “ความคิดสามารถพัฒนาไดถาไดรับการฝกอยางสม่ำเสมอและถูกวิธี” ผูเรียนจึงควรฝกทักษะ
กระบวนการคิดแบบตางๆ ปญหาทีส่ ำคัญในปจจุบนั คือ การไดรบั ขอมูลขาวสารมากมายทัง้ ทีเ่ ปนเรือ่ งจริง เรือ่ งเท็จ เปนประโยชน
และไมเปนประโยชน ถาผูเรียนไมเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะหยอมตองเสียเวลากับขอมูลที่ไมเปนประโยชน ตัดสินใจผิดพลาดกับ
ขอมูลที่เปนเท็จ และไมไดสรางองคความรูใหมใหกับตนเอง ถาผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหที่มีคุณภาพไมวาจะไดรับขอมูลใน
เรื่องอะไรยอมสามารถวิเคราะหและสรุปไดอยางถูกตอง นำไปสูการตัดสินใจที่ถูกที่ควรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปนคนดีในสังคมตอไป
ในปการศึกษา ๒๕๕๕ “โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแบบพหุระดับ” จึงเกิดขึ้นโดย
ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึง่ จากสำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูแ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) โครงการนี้
มีทานผูอำนวยการ ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท เปนเจาของโครงการ ผูรับผิดชอบหลักคือ ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย ครูสุปรารถนา
ยุกตะนันทน ครูนิธิวัฒน อินทสิทธิ์ และ ดร.อัคพงศ สุขมาตย มีกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนเปน ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ ระดับโรงเรียน
รับผิดชอบโดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและงานหองสมุด เครื่องมือที่ใช คือสมุดบันทึกการอาน ผูเรียนจะคิดวิเครา
ะหใบความรูและบันทึกลงในสมุดบันทึกการอานในชั่วโมงประชุมระดับ
ระดับที่ ๒ ระดับหองเรียน
รับผิดชอบโดยกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมและงานแนะแนว เครื่องมือที่ใช คือแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะห ผูเรียนจะ
คิดวิเคราะหใบความรูและบันทึกลงในใบงานของครูผูสอน
ระดับที่ ๓ ระดับผูเรียน
รับผิดชอบโดยงานนิเทศ-วิจัยและครูที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช คือ สมุดบันทึกการเรียนรู Classroom Without Walls ผูเรียน
วิเคราะหและบันทึกสิ่งที่เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆนอกเวลาเรียนตามอัธยาศัย

โรงเรียนหวังวากิจกรรมทั้ง ๓ ระดับนี้ นอกจากจะทำใหผูเรียนผานการคิดวิเคราะหตามหลักสูตรแลวยังจะชวยพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะหใหกับผูเรียนอยางยั่งยืนและเกิดการใฝเรียนรูตลอดชีวิตตอไป
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแบบพหุระดับ
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บอกลาวเลาเรื่อง...วิจัย

โดย... ครูสุปรารถนา ยุกตะนันทน
เมื่อเอยถึงงานวิจัย ครูจำนวนไมนอยที่คิดวาไมเกี่ยวกับตน แตหารูไมวาอาชีพครูตองรับรูและเกี่ยวของงานวิจัย
ดวย เพราะมีกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติวา ครูตองมีผลงานดานการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและแกปญหาดานการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดใหการสนับสนุนครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้นโดยไมปดกั้นเหมือนยุคเกา สมัยผูเขียนจะศึกษาตอปริญญาโทได ตองขออนุญาต
ลาไปสอบกอนจะอนุญาตตองดูวาอัตราครูที่กำลังเรียนตอในโรงเรียนเกิน ๕% ของครูทั้งหมดหรือไม ถาเกินก็ลาเรียนไมได
เมื่อสอบไดแลวตองขออนุญาตผูบริหารอีกครั้งโดยพิจารณาวาจำนวนที่มีครูที่อยูในขณะนั้น เฉลี่ยสอนตองไมเกินคนละ
๒๓ ชั่วโมงตอสัปดาห จึงจะไปเรียนได และไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน จึงทำใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไ
มคอยลาศึกษาตอ ความเขาใจในงานวิจัยจึงมีนอย ปจจุบันครูอาวุโสเหลานั้นก็กำลังถึงวัยจะใกลเกษียณกันเกือบหมดแลว
ครูรุนใหมเรียนตอระดับปริญญาโทกันเปนสวนมาก ผูเขียนจึงหวังวาโรงเรียนของเราจะมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น
เพื่อพัฒนาผูเรียนและเปนผลตอการเลื่อนวิทยฐานะของตัวครูดวย ผูเขียนเปนครูเกาใกลเกษียณแตดีใจที่ไดรับใชและรักษา
ชื่อเสียงใหโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มาโดยตลอดเทาที่จะทำได ครั้งลาสุด วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดรับเชิญ
ใหเขารวมการประชุมวิชาการของสภาการศึกษาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การดำเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยเพื่อพัฒนาชีวิตของนักเรียน” ผลงานนี้ไดรับคัดเลือกใหเปนตนแบบงานวิจัยที่ไดมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และ
เกิดการพัฒนาตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลตอนักเรียน งานวิจัยเปนสิ่งที่โรงเรียนไดสงเสริมหรือปฏิบัติอยูแลว แตยังไมไดรวบรวม
เปนเอกสาร ดังนั้นโรงเรียนตองสงเสริมใหครูสรางงานวิจัยใหมากขึ้น ในปการศึกษา ๒๕๕๕ จึงขอความรวมมือครูทุกคนใน
การเก็บขอมูล รวมมือกันทำงานวิจยั ในโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหแบบพหุระดับของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) และถาคุณครูทานใดมีงานวิจัยที่ตองการเผยแพรกรุณาติดตอหองนิเทศ – วิจัย เราพรอมที่จะหาเวทีใหคุณ
ครูไดเผยแพรผลงานตอไป
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คนเกง...เพชรน้ำงามในโครงการ พสวท.

น.ส.ปุณกิ า รัชชาชิตพงศ นักเรียนโครงการ พสวท. ชัน้ ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ไดรบั รางวัลเหรียญทองแดง
จากการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ในงาน “ICYS 2012 : International Conference of Young Scientists 2012”
ณ ประเทศเนเธอรแลนด วันที่ ๑๖-๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ และ ไดรับการคัดเลือกจาก สสวท.ใหไดทุนศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเคมี ณ ประเทศอังกฤษ

นายณัฐชนน หริ่มสืบ นักเรียนโครงการ พสวท. ชั้น ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดรับการคัดเลือกจาก สสวท.

ใหเปนผูแทนเยาวชนไทยไปรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร “The 5th International Research School (IRS)” ณ กรุงมอสโก
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นายสิรภพ ตอยติ่ง นักเรียนโครงการ พสวท.
ชั้น ม.๖ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ไดรับการคัดเลือกจาก สสวท.
ใหเปนผูแทนเยาวชนไทยไปรวมกิจกรรม “Super Science
High School (SSH) Students Fair 2012” วันที่ ๘-๙
สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศ ญี่ปุน
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เมื่อนักเรียนจีน...เยือนถิ่นบดินทรเดชา
คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมตาหลี่ ๑ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน ๒๒ คน เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธกับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ใหแนนแฟน ตามสัญญาขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา (MOU) ระหวางวันที่
๑๖ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยจากสถานที่ทองเที่ยวอันงดงามของเมืองไทย

สานสัมพันธตาหลี่
บดินทรเดชา
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บันทึกยอประจำฤดูกาล

ฤดูใบไมผลิ

ฤดูใบไมผลิ

โดย...ครูรชต ทองสมบูรณ

ดินแดนสุวรรณภูมิที่ในน้ำมีปลา ในนามีขาว พืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ ปจจัยหนึ่งก็เนื่องมาจากสภาพอากาศเขตรอนที่เอื้อให
พฤกษชาตินานาพันธุเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลงอกงามไดเต็มที่ตลอดทั้งป โดยอุณหภูมิเฉลี่ยคอนขางสูง อีกทั้งดวยสภาพอากาศรอนชื้น
เราอาจสัมผัสไดบางเล็กนอยถึงการเปลี่ยนแปลง ความเรงรีบ การปรับตัว หรือความสุขอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ฟาและดินนั้นมอบ
ให ซึ่งสำหรับผมแลว มันคอนขางจืดชืดไปสักนิด ดังนั้นเรามาดูกันครับวา ประสบการณเกี่ยวกับฤดูกาลทั้งสี่ในเมืองปกกิ่งประเทศจีนที่พบมา
เปนอยางไรบาง
ฤดูใบไมผลิ ฤดูแหงการกอ ชวงนี้อากาศจะเริ่มอบอุนขึ้น มีลมออนๆ พัดโชย จากตนไมที่มีลักษณะเหมือนกางปลา แตละ
กิ่งกานก็มียอดเล็กๆ แทงผุดออกมา หากมองไกลๆ แลวตนไมจะเปนตะปุมตะปำ ฤดูกาลแหงความสุขสันตนี้เองที่การเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ
ของชาวจีนไดเริ่มตนขึ้น เทศกาลวันปใหมของชาวจีนไดมาถึง ตอดวยเทศกาลโคมไฟ เทศกาลไหวบรรพบุรุษ และเทศกาลเรือมังกร
ฤดูรอน ฤดูแหงการกอเกิด อากาศรอนแสบผิว แสงแดดจาพรอมกับมีฝนฟาคะนองในบางครั้ง ตนไมใบหญาเขียวขจีทั่วสารทิศ
ดอกไมแขงกันประชันสีสัน ฝูงแมลงปอและแมลงตางๆ ที่บินผสมเกสร ... ภาพบรรยากาศเกาๆ เหลานี้ คงจะไมเกิดขึ้นอีก หากปรากฏการณ
โลกรอนยังคงมีสืบเนื่องตอไปเรื่อยๆ
ฤดูใบไมรวง ฤดูแหงการเก็บเกี่ยว เมื่ออากาศรอนคอยๆ ถูกแทนที่ลงดวยลมเย็นๆ ถึงเวลาที่เมล็ดพันธุที่หวานปลูกไวเมื่อสามเดือน
ที่แลวจะออกผล สุกงอม พรอมเก็บเกี่ยวเสียที ณ ตอนนี้เอง สีเขียวของใบไม ก็จะผลัดเปนสีแดงแซมบาง เหลืองแซมบาง ไมนานก็เริ่มรวง
หลนทับถมเปนกองจนทำใหเกิดความรูสึกที่มีแมจะมีความสุขแตก็อยากถอนหายใจออกมาอยางบอกไมถูก เทศกาลไหวพระจันทร เทศกาล
วันสารทจีน เทศกาลดอกเบญจมาศ ก็เกิดขึ้นตอเนื่องกัน
ฤดูหนาว ฤดูแหงการกักเก็บ เมื่อความหนาวเหน็บที่เหมือนเข็มทิ่มตำรางกายใหเจ็บปวดไดคืบคลานเขามา พรอมกับเม็ดฝนที่เมื่อ
สัมผัสแลวดูเหมือนจะเขาไปทำรายถึงไขกระดูกเลยทีเดียว ปุยหิมะขาวนุมที่ปลิววอนไปทั่วทองฟาไดพัดพาความเย็นยะเยือกเขามารวมอยูใต
ชายคาเดียวกัน และทันทีที่มันละลาย ปรอทในเครื่องวัดอุณหภูมิก็จะลดลงทีละหลายขีดโดยเร็ว พืชพันธุธัญญาหารไมมีใหเก็บเกี่ยว ตนไม
สวนใหญไมมใี บไมหอ หุม ประดับประดาใหสวยงามตอนนีค้ งถึงเวลาทีจ่ ะใชประโยชนกบั สิง่ ทีไ่ ดกกั ตุนไวเมือ่ สามเดือนทีแ่ ลวเสียทีเหลืออีกเพียง
สามเดือนเทานั้น ความอบอุนและความสุขก็จะกลับมาเยือนอีกครั้ง
จากตรงนี้เอง ทำใหผมนึกถึงวลีโบราณในอนิจลักษณคัมภีร (โจวอี้) ของอริยปราชญขงจื่อแหงราชวงศฮั่นตะวันตก วา “ทองฟา
เคลื่อนคลอยแข็งขัน บุรุษชนพึงเอาอยางพลังอันแรงกลามิเหนื่อยหนายผัดผอน”
ปราชญโบราณทานวาไว เมื่อมนุษยเปนสวนหนึ่งของฟา (มนุษย ƓಭƔฟาƓๆƔ) เหตุใดจึงไมเอาเยี่ยงอยางอันดีจากฟา
ที่ตรงตอเวลา ไมเคยเหนื่อยหนาย ไมเคยผัดผอน ไมเคยบนวา ในเมื่อเราทุกคนตางก็ดำรงชีวิตอยูในยุคสมัยที่ถึงพรอมดวยสรรพวิทยาการอัน
กาวล้ำ และการศึกษามีระเบียบแบบแผน สิ่งเหลานี้จึงควรหยิบยกมาเปนหลักในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองดวยเชนกัน
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รูเขา รูเรา เตรียมพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน
โดย... ครูจรินพรรณ ศรีสวาง
เมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุน หลายคนคงนึกถึงความเปนผูนำดานเทคโนโลยี ซึ่งนั่น รวมทั้งครูดวยคะ ...
เมื่อปลายป ๒๕๕๔ ครูมีโอกาสไดเดินทางไปประเทศญี่ปุน ในฐานะตัวแทนประเทศไทย โดยไดรับคัดเลือกจาก
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไทย - นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย เขารวมโครงการ Japan-East Asia
Network of Exchange for Students and Youths หรือ JENERSYS เพื่อนำนักเรียนไทยที่ไดรับการคัดเลือก
จาก ทั่วประเทศจำนวน 56 คน เขารวมกิจกรรมกับนักเรียนจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน เปนระยะเวลา ๑๔ วัน
วันแรกที่ไปถึงประเทศญี่ปุน สิ่งแรกที่สัมผัสได นอกจากอากาศที่เย็นจัดก็คือ ความทันสมัยชนิดที่
เรียกวาไมไดจินตนาการไวเลยคะ นั่นก็คือ ที่สนามบินคันไซ มีรถไฟฟาอยางบีทีเอสบานเราใหบริการรับสง
ผูโดยสาร แทน Shuttle Bus คะ เมื่อไปถึงก็เริ่มทำกิจกรรมเลย สถานที่แรกที่ไปคือ Kasuga Taisha (Shrine)
ทางเขาจะมีโคมหินเรียงรายตลอดทาง ซึ่งคนญี่ปุนเชื่อวา ที่นั่นมีวิญญาณบรรพบุรุษอยู นอกจากนี้ยังมี
สัญลักษณประจำวัดเลยคือกวาง มีจำนวนมากและคุนเคยกับนักทองเที่ยวเปนอยางดี เรียกวาเดินเลนไป
ดวยกันไดเลยทีเดียว จากนั้นก็เดินทางตอไปยังวัดโทไดจิ (Todaiji Temple) ซึ่งเปนวัดที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน อีกทั้งยังมีวิหารที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ปจจุบัน วัดโทไดจิ
ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนสมบัติของชาติและมรดกโลกอีกดวย จากนั้นก็ไปวัดโคฟุกุจิ
( Kofukuji Temple) ซึ่งเปนวัดประจำตระกูลฟูจิวารา (Fujiwara) ซึ่งเคยครองอำนาจสืบทอด
มา ๕๐๐ กวาปจนกระทั่ง ญี่ปุนยายเมืองหลวงมาที่โตเกียว ตระกูลนี้ก็ยังคงดูแลวัดนี้อยู
ในวันที่ ๒ ตองออกเดินทางไปยังวัด Kinkakuji (Golden Pavilion) ในเกียวโต
หลายคนอาจนึกถึงปราสาทโชกุนที่เคยดูใน อิกคิวซังก็ไดคะ ที่นี่มีวิหารที่สวยงามโดดเดน
เนื่องจากเปนสีทองอรามไปทั้งหลังเลยคะ จากนั้นก็เดินทางไปยังฮิโรชิมา โดยรถไฟ
“ชินคันเซ็น” และการใชบริการรถไฟเปนสิ่งที่ทาทายและนาตื่นเตนมากสำหรับทุก
คนที่เขารวมกิจกรรม เพราะรถไฟจะจอดเพียง 1 นาที เพื่อใหผูโดยสารที่มีมากกวา
๔๐๐ คนเขาไปในขบวนใหเรียบรอย ซึ่งรถไฟในญี่ปุนทุกขบวน ทุกประเภทจะจอด
เทียบชานชลาและออกตรงเวลาเสมอคะ เมื่อไปถึงฮิโรชิมา เราก็มีโอกาสไดไปทาน
อาหารขึ้นชื่อคือ “Okonomiyaki – โอโคโนะมิยากิ” หนาตาเหมือนพิซซาแตอรอยมาก
ทีเดียวคะ
ในวันที่ ๓ เราออกเดินทางไปยัง Peace Memorial Park
ซึ่งเรียกวาเปนอนุสรณสถานของโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นใน
ฮิโรชิมา ในการถูกโจมตีทางอากาศ นำมาซึ่งความสูญเสีย ที่
ชาวญี่ปุนยังคงรูสึกเศราโศกกับเหตุการณครั้งนั้นอยู ที่อนุสรณสถานนี้ได
จัดแสดงภาพจำลองเหตุการณในวันวางระเบิด และภาพของผูที่ไดรับ
ความสูญเสียไมวาจะทั้งรางกายและจิตใจ
ในวันที่ ๔ – วันที่ ๑๐ ทุกคนที่เขารวมโครงการตองแยก
ยายกันเดินทางไปยังครอบครัวอุปถัมภที่เมืองตาง ๆ ซึ่งครูเอง ตอง
เดินทางไปที่เมืองกุมมะ เปนเมืองทางตอนเหนือของโตเกียว เดินทาง
จากฮิโรชิมา โดยชินคันเซ็นแลวไปตอรถไฟไปยังเมืองกุมมะ ซึ่งทาง
เจาหนาที่อาสาสมัครของเอเอฟเอส ใหการตอนรับครูและคณะซึ่งเปน
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นักเรียนจากชาติตาง ๆ เปนอยางดี สำหรับครอบครัวอุปถัมภ (Host Family) ของครู มีอาชีพเปนครู
แตเกษียณอายุราชการแลวทั้งสองทาน ครูไดเรียนรูอะไรหลาย ๆ อยางและแลกเปลี่ยน
มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาของไทยกับญี่ปุน ชาวญี่ปุนเปนชาติที่ใสใจสิ่งแวดลอมมาก แมจะเจริญ
ทางดานวัตถุมาก แตกอนที่จะลงมือทำอะไรตองศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกอนเสมอ สิ่งที่
ทำใหครูตื่นเตนมากคือ เมื่อครอบครัวอุปถัมภพาไปวัดบนภูเขา ระหวางทางขณะที่รถวิ่งมีเสียง
เพลงดังขึ้นเมื่อยางรถเสียดสีกับถนน นอกจากนี้ ครูยังไดมีโอกาสไปชมพิพิธภัณฑตุกตาโคเคชิ
ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน และไปบอน้ำรอนกลางแจงหรือออนเซ็นที่ใหญมากที่สุด ทุก ๆ สถานที่
สะทอนความเปนญี่ปุน หรือการปลูกฝงความรักชาติไว
อยางเหนียวแนนของคนญี่ปุนอยางมาก เชนวา ยังมีคนสวมชุดกิโมโนเดินตามทอง
ถนน และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนทุกโรงเรียนไป
ทัศนศึกษาโบราณสถาน และเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากสถานที่จริง
ครูมีโอกาสไดไปดูงานที่โรงเรียนมัธยมของกุนมะ ชื่อโรงเรียนชูโอ นักเรียน
ที่โรงเรียนนี้ มีวินัยมาก ทุกคนสนใจเรียนรูวัฒนธรรมของตางชาติ และบอกวา
ในป ก ารศึ ก ษาใหม จ ะมี นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นจากประเทศไทยมาเรี ย นด ว ย
นักเรียนเริ่มเรียนกันตั้งแต ๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. หลังจากนั้นจะเปนการเลนกีฬา
ตามชมรมที่ตนเองสังกัด และทำความสะอาดโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนไมมี
ภารโรงเลยคะ
หลั ง จากกลั บ จากบ า นครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ เ ราก็ เ ดิ น ทางเข า สู โ ตเกี ย ว
เมืองหลวงของญี่ปุน ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
ครูอยากใหนกั เรียนไทยไดมโี อกาสไปทีน่ น่ั บาง เพราะทันสมัยสมกับเปนญีป่ นุ มาก
และสงเสริมใหนักเรียนเปนนักวิทยาศาสตรมาก จบภารกิจเสร็จสิ้นปดฉากดวย
กิจกรรม JENESYS FESTIVAL ซึ่งผูเขารวมโครงการจะตองแตงกายดวยชุด
ประจำชาติ และในเชาวันตอมา ครูและคณะก็เดินทางกลับ
สูประเทศไทยจากสนามบินนาริตะ
ถามีโครงการลักษณะนี้อีก ครูอยากใหทุกคนมี
โอกาสอยางนี้บางนะคะ เพราะการจะทำความรูจักกับใคร
แลว รูจากตำราอยางเดียวคงไมพอ ที่สำคัญ เรากำลังจะ
กาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เราก็นา จะรูจักบาน
เขาเมืองเขาใหมากพอ แตอยางไรก็อยาลืมบานเรานะคะ
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เรื่องราวแตหนหลัง
โดย... ครูเสาวณี จันทรเพ็ญ

ในวันที่เกิดเรื่องราวแตหนหลัง........ วันนั้นเปนยุคสมัยของทานผูอำนวยการคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ทานไดให
อาจารยอรทัศน หิ้งทอง และดิฉันเขาพบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานครบรอบ ๒๕ ป บดินทรเดชา ( อาจารยอรทัศน
หิ้งทอง เปนอดีตผูอำนวยการโรงเรียนศีลาจารยพิพัฒน ซึ่งปจจุบันเกษียณอายุราชการ ) งานครบรอบ ๒๕ ป บดินทรเดชา
ยิ่งใหญอลังการ จัด ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการจัดสรางปอมปราการปองกันเมือง
ขนาดใหญเสมือนของจริง ความยาวจากปรัมพิธีจนเกือบถึงอัฒจันทร เพื่อจัดเตรียมการแสดงหนาปอมปราการซึ่งนำเคา
โครงละครเวที เรื่อง “สิงห ทหารเสือพระนั่งเกลา” ที่โรงเรียนเคยจัดการแสดงที่ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ และตอมาไดจัด
แสดงอีกครั้งหนึ่งที่หอระชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามคำเรียกรอง ซึ่ง ส.อาสนจินดาเปนผูเขียนบท การเตรียมตัวละคร
บท ผูกำกับบท ผูกำกับเวที แสง สี เสียง จึงตองยิ่งใหญและใชเวลาหลายสัปดาห ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือตัวละครที่
แสดงเปนทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังหาผูเหมาะสมไมได ดั้งนั้น เรา ๒ คนจึงเขาปรึกษาหารือกับทาน
ผูอำนวยการคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ทานจึงเสนออาจารยชาย ๓ คน คือ อาจารยชูเกียรติ ตันเจริญ อาจารยสุชิน
โหลสกุล และอาจารย ธเนส เกตุกาหลง ใหเลือก ดิฉันตอบทันทีวา “ไมนาจะใช” (คำสมัยใหมนาจะใชคำวา ไมโดน) เพราะ
ภาพในจินตนาการทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ของดิฉันตองเปนชายรูปรางสูงใหญ ผิวคอนขางดำคล้ำ
หนาเปนรูปเหลี่ยมเล็กนอย ผมตัดทรงเดียวกับคนโบราณ คอนขางเปนคนดุ เพราะเปนทหารสมุหนายกแมทัพใหญ เรา ๒ คน
จึงเดินออกมาจากหองพักทานผูอำนวยการ (หอง ๑๑๒ ) เดินผานหองธุรการ ( ๑๑๓-๑๑๔ ) สุดทางเดินเพื่อเลี้ยวขวาตรง
ไปหองพักครู ไดยินเสียงนักเรียนที่เดินสวนมากลาวคำวา “ สวัสดีครับ ” เราหันไปรับไหวตามปกติ แตมีบางสิ่งบางอยางทำ
ใหดิฉันหันหนาไปมอง จึงเห็นวานักเรียนชาย ๑ ใน ๓ คนนั้น มีบุคลิกลักษณะตรงกับจินตนาการของดิฉันถูกตองทุกประการ
ราวกับปาฏิหารย จึงเรียกนักเรียนคนนั้น ทราบชื่อภายหลังวาชื่อ “ ยักษ ” เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพิ่งเขามาเรียน
ในโรงเรียนเนื่องจากเปนโควตานักฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนปสุดทายที่เขาจะอยูในโรงเรียน จึงเลาเรื่องกำลัง
จะจัดงานครบรอบ ๒๕ ปบดินทรเดชา และใหเขาแสดงเปนทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) “ยักษ” ถาม
ดิฉันวา “ทำไมอาจารยมาพูดกับผมแบบนี้” จึงถามวา “ทำไมหรือ” เขาจึงเลาวา “ผมกำลังจะชวนเพื่อนไปจุดธูป-เทียนไหว
ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพราะผมฝนถึงทานเมื่อ ๒-๓ คืนที่ผานมา” หลังจากนั้นไดพูดคุยกันนานพอ
สมควร “ยักษ” จึงตอบรับในการแสดงเปนทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในคืนวันงานครบรอบ ๒๕ ป
บดินทรเดชา ผูมีเกียรติ แขกรับเชิญ ผูปกครองและนักเรียน มาชมงานเปนจำนวนมาก “ยักษ” ตื่นเตนมากเพราะแตงชุด
ใหญเต็มยศของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) คณะอาจารยหลายทานชวยปลอบขวัญและใหกำลังใจยักษ
เปนอยางดี และในที่สุดงานครบรอบ ๒๕ ปบดินทรเดชา ในคืนนั้นไดประสบความสำเร็จอยางงดงามยิ่งนัก ซึ่งยังตรึงตาตรึง
ใจผูชมทั้งหลายมิรูลืม ไดรับคำชื่นชม จากผูมารวมงาน และเปนตำนานกลาวขวัญตราบจนกระทั่งทุกวันนี้
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นิลุบลพนน้ำงามบรรเจิด
โดย...ครูคมเดช พรมนาค
“...นิลุบลพนน้ำงามบรรเจิด...” เปนเนื้อรองทอนหนึ่งในเพลง บดินทรที่รัก เพลงประจำสถาบันโรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห สิงหเสนี) ซึ่งมีชื่อดอกไมประจำโรงเรียน คือ บัวนิลุบล หลายคนคงรูจักและเชื่อวาอีกหลายคนยัง
ไมรูจัก “บัวนิลุบล”
นิลุบล มีชื่อพื้นเมืองวา บัวผัน นิลุบล นิลอุบล เปนไมน้ำและไมลมลุกหลายฤดู มีเหงาและไหลอยูใตดิน
ลักษณะของใบเปนใบเดี่ยว เรียงเปนวงสลับถี่ ใบรูปรีหรือคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง ๒๐ – ๓๐ ซม. โคน
ใบเวาลึก ขอบใบเรียบ ผิวใบเปนคลื่น ใบลอยปริ่มน้ำ ใตใบสีเขียวหรือมีจุดสีมวงหรือน้ำตาลแดง มีดอกเดี่ยว
กลีบดอกซอนมีหลายสี เชน สีคราม ฟาออน มวง ดอกชูเหนือน้ำเล็กนอย กานดอกมีสีมวงแดง เมื่อดอกบาน
มีเสนผานศูนยกลาง ๑๕ – ๒๐ ซม. ดอกบานกลางวัน และมีกลิ่นหอมและขนาดใหญกวาบัวเผื่อน เมื่อบานหลาย ๆ
วันสีจะจางลง ปลายกลีบเรียวแหลมมีหลายสี เกสรสีเหลือง นอกจากปลูกไวเปนไมประดับแลว เกสรของบัวนิลุบลยัง
นำมาทำเครื่องประทินผิวและน้ำหอมไดอีกดวย
ในอดีตบริเวณรอบๆ โรงเรียนเปนทองนาอันอุดมสมบูรณ มีบัวนิลุบลบานพนเหนือน้ำ เปรียบเสมือนลูก
บดินทรเดชาที่ไดรับการอบรมสั่งสอนวิชาความรูควบคูกับคุณธรรมแลวจะเปนดั่งบัวที่บานพนเหนือน้ำแสดงถึงผูมี
สติปญญา รูผิดชอบชั่วดี

นิลุบล โผลพนน้ำ งามสงา
สี่ทศวรรษ สรางชื่อเสียง ขจรไกล
น้ำเงินคราม อรามแท แผกลิ่นกรุน
ลูกบดินทร ประพฤติดี มีวิชา

บดินทรเดชา สี่สิบป สี่สมัย
ภาคภูมิใจ เราคือลูก เจาพระยา
หอมละมุน จากรุนนี้ ถึงรุนหนา
มีพระเกี้ยว สถิตอุรา สงางาม
ด.ช.ณัฐวุฒิ ซองทุมมินทร
ด.ช.ธนพนธ รอดเดช
(ประพันธ)
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สบาย สบาย สไตล บดินทรเดชา
สมาคมผูปกครองและครูบดินทรเดชา
โดยนายกสมาคม นายวรวิทย หงวนศิริ จัดงานเลี้ยงสังสรรค
เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางสมาคมผูปกครองกับบุคลากรในโรงเรียน
ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน
ในวันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ บรรยากาศภายในงานสนุกสนานและเปนกันเอง
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กิจกรรมคลายเครียดและ
TAKE SHOW การกุศล
วันอาทิตย ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จัด
กิจกรรมคลายเครียดและ TAKE SHOW การกุศล เพื่อสรางความสัมพันธอัน
ดีของเครือขายผูปกครองและนักเรียน สรางจิตสำนึกของนักเรียนใหมีความ
สามัคคี รักสถาบัน มีจติ สาธารณะ และเปนทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับความสนใจจากทุกฝาย
จนบรรลุวัตประประสงคของการจัดงาน
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