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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง คือ การพัฒนาผู เรียนใหเปนกําลังคนรุ นใหม ใหมีทักษะการเรียนรู
(Learning skills) ควบคูคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ใหสอดรับกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
โดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มุ งสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะดานการอาน
การเขียน คิดสรางสรรค ทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา และแกปญหาได
ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดโครงการ กิจกรรม ที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน โดย
ไดรับความรวมมือจากครูและบุคลากร ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย ที่สนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางดียิ่ง สงผลใหเปนที่ยอมรับ ศรัทธาและ
เชือ่ มัน่ ของสังคม จึงนับไดวาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปนสถานศึกษาทีบ่ มเพาะ
ตนกลาที่เติบโตขึ้นอยางแข็งแกรง ยั่งยืน สมดั่งปรัชญา “ลูกบดินทรเปนผูประพฤติดี
และมีความรู”
(นายกลาศักดิ์ จิตตสงวน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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วารสารนิลุบลฉบับ “สดุดีขุนพลแกว คูบัลลังกสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว” ป ๒๕๕๘ เปนวารสารฉบับแรกที่กระผมไดทําหนาที่บรรณาธิการ
เปนครั้งแรก และไดรับความเมตตาจากทานผูอํานวยการมอบชื่อของฉบับ เนื้อหาสาระของขอมูลนั้นเต็มเปยมไปดวยความทรงจํา และความ
ภาคภูมิใจของชาวบดินทรเดชา ไมวาจะเปน ขุนพลแกวคูแผนดิน เสียงไดยินจากลูกบดินทร บดินทรเดชายินดียิ่ง เกียรติยศเลอลํ้าคา เลาดวยภาพ
กลาวดวยอักษร STEM บดินทร...ทําอะไร บดินทรเดชา เรียนรูผานออนไลน เสริมลูกบดินทรสูอัจฉริยภาพ คุรุปูชนีย สรางความดีคูบดินทร
ครูรุนใหม...หัวใจการศึกษา รวมพัฒนาบดินทร จากใจผูปกครอง...ดวยเพราะเรารักกัน คานํ้านม บทไหวครู และภาพกิจกรรมตาง ๆ
ทายนี้ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ ทานรองผูอํานวยการ คุณครู นักเรียน และผูปกครอง ทุกทาน ที่ใหโอกาสกระผมในการนําขอมูลตางๆ
มาจัดทํานิลุบลจนสําเร็จ ขอใหเจริญดวยจตุรพิธพรชัยดวยเทอญ
ชาคริต แจมศรี

นิลุบล

คณะกรรมการดําเนินงาน

ฉบับที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
๔๐ ซอยรามคําแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทร ๐-๒๕๓๘-๒๕๗๓ www.bodin.ac.th

บรรณาธิการ
นายชาคริต

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขาวสาร กิจกรรมของโรงเรียน เกียรติประวัติของ
คณาจารย นักเรียน และโรงเรียน เปนสื่อกลางและเสริมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร. กลาศักดิ์
น.ต.หญิง พิมพร
นางสาวพรพชร
วาที่ รอยโท อุดม
ดร. รื่น
นางวณิตา

ดร. รื่น หมื่นโกตะ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
นางสาวอภิญญา บุญแกว หัวหนางานประชาสัมพันธ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนางาน

จิตตสงวน ผูอํานวยการโรงเรียน
เทียนอุดม รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
สุนทรนนท รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
ถุงทรัพย รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
หมื่นโกตะ รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
ประภัศร หัวหนากลุมนโยบายและแผน

แจมศรี

กองบรรณาธิการ
นางสาวพรพชร สุนทรนนท รองผูอํานวยการกลุม
บริหารงบประมาณ
นายจักรพงศ
จันทวงศ
นางสาวอิริยาภรณ นิโรรัมย
นางสาวสุชาวดี เทพกฤช
นางสาวอภิญญา บุญแกว
นายศุภกิจ
จิรธรรมประดับ
ภาพขาว
นายกวีชาติย
นายศรีธัญญา
นายปราเวศ
นายศรายุทธ
นายสราวุฒิ
นางยุภาภรณ

จันทรแพง
ตันสกุล
บัวอุไร
จอยเล็ก
ชูเจริญ
รัตนคันทรง

พิมพที่
บริษัทมิสชั่น มีเดีย จํากัด
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ขุนพลแกว คูบัลลังกสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ขุนพลแกวคูแผนดิน เสียงไดยินจากลูกบดินทร
บดินทรเดชายินดียิ่ง
เกียรติยศเลอลํ้าคา บดินทรเดชาลือลั่นไกล
กลุมบริหารวิชาการ
STEM บดินทร...ทําอะไร
บดินทรเดชา เรียนรูผานออนไลน
เสริมลูกบดินทร สูอัจฉริยภาพ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ครั้งหนึ่งในความทรงจํา ณ ดินแดนอาทิตยอุทัย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
สีสัน...แฟชั่นโชว
เมื่อหัวใจลูกทุงกับ...มันส ทุง มาก
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
งานแนะแนว
งานหองสมุด
พสวท.
กลุมบริหารงานบุคคล
คุรุปูชนีย สรางความดีคูบดินทร
ครูรุนใหม...หัวใจการศึกษา พัฒนาบดินทร
จากใจผูปกครอง...ดวยเพราะเรารักกัน
กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมบริหารทั่วไป
กลุมนโยบายและแผน
มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๕
วันแมแหงชาติ...คานํ้านม
บทไหวครู
เทศนมหาชาติ...แดนบดินทรถิ่นธรรมะ
กิจกรรมดีดี
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รวบรวมโดย ครูอภิญญา บุญแกว
จากหนังสืออนุสรณพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวจวงจันทร สิงหเสนี

ชาติกําเนิด
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปนบุตรคนที่สี่ของเจาพระยาอภัยราชา (ปน) กับทานผูหญิงฟก บรรพบุรุษของทาน
เปนพราหมณชื่อสิริวัฒนะ รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําแหนงราชปุโรหิต บิดาของทานเปนขาหลวงเดิมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและเปนสมเด็จเจาพระยาวังหนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เกิดวันพุธ
เดือนยี่ แรมหาคํ่า ปมะแม พ.ศ.๒๓๑๘ ตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๓๑๘ ที่บานริมคลองรอบกรุงธนบุรีดานตะวันออก ซึ่งปจจุบันเปน
เขตกรุงเทพมหานคร (คือบริเวณสะพานขางโรงสีหนากระทรวงมหาดไทย)

การศึกษา
ไดรับการศึกษาตามแบบบุตรหลานขุนนาง ซึ่งสันนิษฐานวาศึกษาอักขรสมัยในสํานักพระวันรัตน (ทองอยู) วัดบางหวาใหญ
เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บุคลิกลักษณะทานเปนผูเขมแข็ง เฉียบขาด อดทน เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ
ซื่อสัตยจงรักภักดี มีความละเอียดรอบคอบ และเขาใจบุคคลอื่น รูเทาทันเหตุการณ รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยบิดาไดนําขึ้น
ถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน จมื่นเสมอใจราช ในสมัย
รัชกาลที่ ๒ ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระพรหมสุรินทร เจากรมพระตํารวจขวา เมื่อกลับจากรับราชการที่เมืองเขมรไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาราชโยธา และตอมาไดเปนพระยาเกษตรรักษาวาการกรมนา ฝายพระราชวังบวร ในสมัยรัชกาลที่ ๓
ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยลําดับ จากพระยาราชสุภาวดีเปนเจาพระยาราชสุภาวดี วาที่สมุหนายก และเปนเจาพระยา
บดินทรเดชา สมุหนายกในขณะที่ทานมีอายุ ๕๓ ป
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ผลงานและเกียรติภูมิ
ปราบกบฏเจาอนุวงศเวียงจันทน พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๗๒
สงครามระหวางไทยกับญวน พ.ศ. ๒๓๗๖ - ๒๓๙๐
ปราบการจลาจลในเขมร พ.ศ. ๒๓๗๖ - ๒๓๙๒

ดานการทูตและการเมือง
ทานมีความสามารถในการเจรจาโตตอบเชิงการทูต ซึ่งถือวา
เปนสวนสําคัญในการทําสงคราม เพราะจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติโดยไมตองใชกําลัง เชน การเจรจาปลอยญวนที่
เมืองโพธิสัตว เจรจาปญหาญวน เกลี้ยกลอมเขมร และการแตงตั้ง
พระองคดวงไปปกครองเขมร

ดานเศรษฐกิจ
ทานสามารถแกปญหาภาวะเศรษฐกิจแตกสลายของเขมร
ในชวงการทําสงครามติดตอกันถึง ๑๔ ป โดยการหาเสบียงอาหารให
เพือ่ บรรเทาความขาดแคลน สงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรทํานา
เมือ่ ไมไดผลก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหัว
ซึ่งพระองคก็จะโปรดยกเวนไมเก็บคานา แมแตการจัดหาตุมใสนํ้า
ใหเขมรที่เปนเรื่องเล็กนอยแตทานก็ยังเอาใจใสไมละเลย
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ดานรักษาความสงบเรียบรอย
ทานไดรับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู หัว
ใหทําการดูแลเมืองเขมร ซอมแซมปอมคายเมืองพระตะบองสําหรับ
ใชเปนฐานกําลังของไทยที่จะคุมเชิง และควบคุมเขมรในการสนับสนุน
ของพระองคดวงกษัตริยของเขมร โดยเอาใจใสตรวจตราดูแลความมัน่ คง
และปลอดภัยให และจัดการสรางเมืองอุดงมีชัย มีการขุดคูเมืองเชิงเทิน
สรางปอมคายใหแข็งแรง ทานนํานโยบายหามสูบฝน ซื้อขายฝนไปใช
ในเขมร อันอาจจะกอใหเกิดปญหาโจรผูราย ทานจะกวดขันหามปราม
เมื่อจับจะทําโทษอยางหนักไมเวนแมแตบุตรของทาน

ดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ทานสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยสรางวัด ไดแก
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึกเวิ้งนครเกษม)
วัดเทพลีลา (วัดเทพลีลาหรือวัดตึกคลองตัน)
วัดพระยาทํา (วัดกระโดน) อ.กบินทรบุรี จ.สระแกว
วัดแจง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วัดโรงเกวียน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วัดตาพระยา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วัดหลวงบดินทร อ.กบินทรบุรี จ.สระแกว
วัดที่เมืองพระตะบอง และเมืองอุดงมีชัย
ทานสืบทอดปฏิสังขรณวัดที่ชํารุดทรุดโทรม ไดแก
วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม)
วัดปริณายก (วัดพรหมสุรินทร)
วัดศาลาปูนกรุงเกา
วัดชางทอง (ที่เกาะเรียนอยุธยา)
วัดวรนายกรังสรรค (เขาดิน) อยุธยา
วัดอรัญญิกแขวงเมืองสระบุรี
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อสัญกรรม
วันอาทิตยที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๓๙๒ ดวยโรคปจจุบัน
(อหิวาตกโรค) ที่บานริมคลองโองอาง (บริเวณเชิงสะพานหัน
กับบานดอกไม) รวมสิริอายุ ๗๒ ป ในขณะที่ทานดํารง
ตําแหนงเปนสมุหนายกและแมทัพใหญในพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว

อนุสรณสถาน
จากผลงานและคุณความดีที่ปรากฏตอประเทศชาติทําใหอนุชนรุนหลังสรางอนุสรณสถานขึ้นเพื่อเคารพสักการะ และระลึกถึงพระคุณของ
ทานหลายแหง ดังนี้
เมืองอุดงมีชัย ประเทศเขมร
วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม)
วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร
คายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ ๑๖ อ.เมือง จ.ยโสธร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
คายบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
คายเจาพระยาราชสุภาวดี (สิงห สิงหเสนี) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
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เมื่ อ กล าวถึ ง โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) จะทําใหหวนนึกถึงขุนพลแกว
แหงรัตนโกสินทร ทานคือ สมุหนายกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทานเปน
ขุนนางที่มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
และชาติบานเมือง เจาพระยาบดินทรเดชาเปน
ผูที่มีความกลาหาญ อดทน เขมแข็ง เฉียบขาด
ในคราวกบฏเจาอนุวงศเวียงจันทน สมรภูมิ
ทุงบกหวาน
เจาพระยาบดินทรเดชาถูก
เจาราชวงศแทงที่ทองบาดเจ็บ
ทานก็สูขม
ความเจ็ บ ปวดยกทั พ ตามเจาราชวงศที่ ถู ก
ทหารไทยยิงบาดเจ็บไปจนจับเจาราชวงศได
ความกล าหาญอดทนของท านเป นแบบ
อยางแกแมทั พ นายกองทํ า ใหทานประสบ

โดย นายศุภกิจ จิรธรรมประดับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๑๒

ผลสําเร็จในการปราบกบฏเจาอนุวงศ ตอมาเมื่อทานไดรับการแตงตั้งใหเปนแมทัพถืออาญาสิทธิ์
ไปทําสงครามกับญวน พ.ศ. ๒๓๗๖ ในการทําสงครามแตละครั้งทานไมเคยเสียทีเพลี่ยงพลํ้า
แกขาศึกถึงกับเสียหายยับเยิน เมื่อทานเห็นวาไมสามารถเอาชนะไดแลวก็จะถอยทัพไปตั้งรับใน
ที่ใหม แตการถอยทัพของทานจะทําอยางมีชั้นเชิงไมเปดโอกาสใหขาศึกซํ้าเติมได มิหนําซํ้า
บางครั้งยังทําใหขาศึกไดรับความเสียหายอีกมาก ในคราวที่ทานจําเปนตองถอยจากเมืองโจดก
เนื่องจากกองทัพขาดเสบียงอาหารประกอบกับไดขาววาญวนจะยกทัพมาตีทัพไทยที่เมืองโจดก
ทานสั่งใหวางอุบายตามทางที่กองทัพจะถอยไปตาง ๆ กัน เมื่อญวนตามมาจึงทําใหญวนตาย
เกือบหมดทั้งกองทัพ อีกประการหนึ่งใน พ.ศ. ๒๓๘๘ เจาพระยาบดินทรเดชาไดรับคําสั่งใหไป
ปราบจลาจลในเมืองเขมร เมื่อทานออกไปถึงเมืองอุดงมีชัย ยังไมทันเกณฑไพรพลใหมาชวยใน
การสงคราม ญวนก็ยกกองทัพมา ทานจึงสั่งใหจัดกองทัพชางออกรบกับญวนไมทันใหญวนตั้งตัว
ได กองทัพญวนก็แตกพายไป แสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของทานที่ชวยแกสถานการณที่
คับขันไดสําเร็จและเปนผลดีแกบานเมือง เจาพระยาบดินทรเดชาเปนผูรูจักใหกําลังใจผูอยูใต
บังคับบัญชา หากใครทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความเขมแข็งในการสงครามทานจะ
ตอบแทนโดยใหมีความดีความชอบ
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วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พวกเราชาวบดินทรเดชาไดมีโอกาสตอนรับทานผูอํานวยการลําดับที่ ๑๓
ดร. กลาศักดิ์ จิตตสงวน บก. ขอนําเสนอประวัติและผลงานของทานใหชาวธงนํ้าเงินรูจักกันนะครับ

ดร. กลาศักดิ์ จิตตสงวน
เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
จังหวัดจันทบุรี

ประวัติการรับราชการ / ประวัติการทํางาน
๑๖ พ.ค. ๒๕๒๓
๑ พ.ย. ๒๕๓๓
๑ ต.ค. ๒๕๓๖
๑๔ มี.ค. ๒๕๔๔
๒๖ ต.ค. ๒๕๔๔
๘ เม.ย. ๒๕๔๖
๒ มิ.ย. ๒๕๔๙
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๕
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
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อาจารยโรงเรียนศรีรัตนราษฎรนุเคราะห จ.จันทบุรี
อาจารยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผูชวยผูอํานวยการ โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี
ผูชวยผูอํานวยการ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ผูอํานวยการ โรงเรียนมัธยมวัดเพลงนนทบุรี จ.นนทบุรี
ผูอํานวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
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๑๐ นิลุบล

ผลงานดีเดน
๑. ผูบริหารคนแรกของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ที่ไดเริ่มกอสรางโรงเรียนและวางระบบโครงสรางบริหารงานมาตั้งแตแรก
๒. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จนไดรับรางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ระดับ
ประเทศ
๓. พัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เปนโรงเรียนตนแบบในโครงการ ๑ อําเภอ ๑ โรงเรียนในฝน
๔. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จนไดรับรางวัลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษามี
นักเรียนเขาสอบไดมากเปนอันดับ ๘ ในสวนกลาง
๕. พัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทอง
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๖. พัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จนเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๗. พัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จนเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
๘. พัฒนาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จนไดรับโลเกียรติยศใหเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙. พัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จนเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
๑๐. พัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดนดานศิลปวัฒนธรรม สาขาดนตรีไทย ระดับ
มัธยมศึกษา เขตสะพานสูง จากกระทรวงวัฒนธรรม
๑๑. พัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จนเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจ
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
๒. รางวัลผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูมีผลงานดีเดน จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย
๓. รางวัล ครูแหงชาติ จากสถาบัน Teacher of Model Magazine
๔. รางวัล ขาราชการตัวอยางแหงป ของสมาคมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมกับสถาบัน Good Idea News
๕. ไดรับคัดเลือกเปน TRAINER หลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ สําหรับผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา จาก Prof. Dr. Michael Fullan และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
๖. รางวัลพระราชทาน เข็มมหาวชิราวุธ สําหรับบุคคลผูสรางคุณประโยชนแกสังคม จากกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค
๗. รางวัลพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑
๘. รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี
๑๐. รางวัลศิษยเกาดีเดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป ๒๕๕๒
๑๑. รางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๖
๑๒. รางวัลศิษยเกาเกียรติยศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๗
๑๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๕๘
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นิลุบล ๑๑
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แถวธงนํ้าเงินโบกสะบัดรวมตอนรับ

ทานผูอํานวยการ ปรีชา จิตรสิงห
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

อดีตทานผูอํานวยการโรงเรียน

เครือขายผูปกครอง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ทานผูอํานวยการประจวบ ชํานิประศาสน

ชมรมครูเกา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ประธานนักเรียนมอบมาลัย

แขกผูมีเกียรติมาสงและตอนรับ

ประธานระดับนักเรียนทั้ง ๖ ระดับกราบ

คณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ผูอํานวยการพบนักเรียนวันแรก

สมาคมนักเรียนเกา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ผูบริหารโรงเรียนมอบ
รูปหลอเจาพระยาบดินทรเดชา
ศูนยรวมจิตใจชาวบดินทร
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๑๒ นิลุบล
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๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดรับคัดเลือกผานการประเมินโรงเรียนมาตรฐาน
สากลระดับองคกร (School Quality Awards : SCQA) และรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Awards : QBECQA)
๒. ผลการคัดเลือกนักเรียนไทยไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาคณิตศาสตร
๒.๑ เด็กชายพิสิษฐ ตั้งวิจิตรสกุล เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร
โอลิมปกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematics Olympiad 2015 (SMO
2015) แขงขันเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๒ เด็กชายธีระชัย แซตั้ง เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร
โอลิมปกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : Asia Inter- Cities Teenager’ Mathematics Olympiad
2015 (AITMO 2015) กําหนดการแขงขันเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลปรากฏวา ไดรับรางวัลชมเชยประเภทบุคคล และเหรียญทองแดงประเภททีม
๓. ผลการแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๘ ป ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ผลการแขงขันปรากฏ ดังนี้
๓.๑ เด็กชายธีระชัย แซตั้ง
ชั้น ม.๓/๑ ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
๓.๒ เด็กชายอนันยศ อาจณรงคฤทธิ์ ชั้น ม.๓/๑ ไดรับรางวัลชมเชย
๓.๓ เด็กหญิงธยานี ศรีพิบูลย
ชั้น ม.๓/๑ ไดรับรางวัลชมเชย
๔. นายนิชกานต คุยจาด ชั้น ม.๖/๑๔ ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับ
ชาติครั้งที่ ๑๑ (The Eleventh Thailand Chemistry Olympiad, 11th TChO) ณ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕. ครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารวมคาย
เยาวชน the 7th Asean +3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science
วันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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นิลุบล ๑๓

๖. นักเรียนที่มีสิทธิ์เขารับการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ ๑ โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๙
๖.๑ นายสันติ
สันติชัยเวคิน
ชั้น ม.๖/๑๒
วิชาคอมพิวเตอร
๖.๒ นายนิชกานต
คุยจาด
ชั้น ม.๖/๑๔
วิชาเคมี
๗. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร
ศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(สอวน.)
สาขาคณิตศาสตร
คาย ๑ จํานวน ๒๓ คน
คาย ๒ จํานวน ๕ คน
สาขาฟสิกส
คาย ๑ จํานวน ๑๔ คน
คาย ๒ จํานวน ๑๐ คน
สาขาดาราศาสตร
คาย ๑ จํานวน ๒๑ คน
คาย ๒ จํานวน ๕ คน
สาขาชีววิทยา
คาย ๑ จํานวน ๓ คน
คาย ๒ จํานวน ๒ คน
สาขาเคมี
คาย ๑ จํานวน ๖ คน
คาย ๒ จํานวน ๒ คน
สาขาคอมพิวเตอร
คาย ๑ จํานวน ๘ คน
คาย ๒ จํานวน ๒ คน
๘. การแขงขันตอบปญหาเพชรยอดมงกุฎสาขาเศรษฐศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัลพรอมโลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และไดรับทุน
การศึกษาดูงานตางประเทศ ไดแก ด.ญ. สุดารัตน นาคไพจิตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓/๕
๙. การแขงขันการตอบปญหากฎหมายของศาลแขวงพระนครเหนือ ปรากฏวา ไดรับโลรางวัล
ชนะเลิศ ดังนี้
๙.๑ นายศรัณยพงศ
พรหมชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๙
๙.๒ นายวงศกร
จันทรเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๙
๑๐. นักกีฬาวอลเลยบอลยุวชนหญิงทีมชาติไทย เขารวมแขงขันวอลเลยบอลยุวชนหญิงชิงแชมป
โลก ( 2015 FIVB volleyball Girls U18 World Championship) ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู ในระหวาง
วันที่ ๗ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลปรากฎวา ไดอันดับที่ ๑๘ ของโลก ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) รวมทีมเดินทางไปแขงขันดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑๐.๑ นางสาวฐิราวรรณ แสงอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๒
๑๐.๒ เด็กหญิงธนัชชา
สุขสด
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓/๑๒
๑๐.๓ นางสาวขวัญรดา
สีดอกบวบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔/๔
๑๐.๔ นางสาววิภาวี
ศรีทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๓
๑๐.๕ นางสาวนภัสสร
อัมรินทรรัตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๓
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๑๔ นิลุบล

รวมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ไดรับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ครูมลิวรรณ มูลพรม
๒. ครูอิริยาภรณ นิโรรัมย
๓. ครูสิรินทิพย คชรินทร
๔. ครูจันทรสุดา สงประเสริฐ
๕. ครูนพรัตน
พิมพแสง
๖. ครูรุจิรา
เวียงทับ

รวมแสดงความยินดี
ครูหฤทย อันไธสง
ครูดีเดน STEM Education
ประเทศไทย รอบที่ ๑ วิชาชีววิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมแสดงความยินดี
ครูชามาศ ดิษฐเจริญ
ไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดน
STEM Education ของ สพม. ๒

รวมแสดงความยินดี ครูรชต ทองสมบูรณ
ไดรับทุนรัฐบาลจีน (SSC) ใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตรและ
ภาษาศาสตรประยุกต ณ มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวมแสดงความยินดี
ครูนัจกร ผูทรงธรรม
ไดรับคัดเลือกเปน ครูดีในดวงใจ
ครั้งที่ ๑๓ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมแสดงความยินดี
ครูสุพัตรา เฉลิมเผา
ไดรับคัดเลือกเปน
ครูดีในดวงใจของ สพม. ๒

รวมแสดงความยินดีครูที่ไดรับเลื่อน
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
๑. ครูพรทิพย รุงรัตน
๒. ครูรังสิต มีแสง

รวมแสดงความยินดี ครูที่ไดรับคัดเลือก
จากศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติเปน Core
Trainers ของศูนยสะเต็มศึกษาภาค ๑๐
๑. ครูกุณฑรี
เพ็ชรทวีพรเดช
๒. ครูชาคริต
แจมศรี
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นิลุบล ๑๕
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กลุมบริหารวิชาการไดจัดอบรมครู
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน
ในหัวขอ ครูดี ดีอยางไร
ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

กลุมบริหารวิชาการรวมกับ สพม. ๒
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในดานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร
ณ หองโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

กลุมบริหารวิชาการไดจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา

กลุมบริหารวิชาการรวมกับสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดอบรมครูผูนําการเปลี่ยนแปลงสาขาคณิตศาสตร
วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรม S.C. Park กรุงเทพฯ โดยมีคุณครูคณิตศาสตร
คนเกงของเราเปนวิทยากรในการอบรม
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๑๖ นิลุบล

STEM บดินทร...ทําอะไร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดรับการคัดเลือกจากสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนศูนยสะเต็มศึกษาภาค
ซึ่งไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ๖ บดินทร

กิจกรรม
“บัณฑิต พสวท. เผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัย”
ในโครงการขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต พสวท.
สูสาธารณชน ณ โรงเรียนเครือขาย
วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Thailand STEM Festival 2015

วันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา”

วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

กิจกรรม STEM Club โดย
นักเรียน พสวท. และ สมาชิกสะเต็มคลับ
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นิลุบล ๑๗

บดินทรเดชา เรียนรูผานออนไลน

โครงการ Ofﬁce 365 for Education (Student Ambassador)
โดยครูจักรพงศ จันทวงศ
ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการจัดการศึกษา อันจะทําใหเกิดการรวมมือกัน การรวมคิด รวมพัฒนาระหวางครู
และนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รวมกับโครงการ Microsoft Partners in Learning THAILAND จึงไดจัดอบรมระบบ Ofﬁce
๓๖๕ ใหกับครูและนักเรียน และไดสรางอีเมลลใหกับครูและนักเรียนทุกคนเพื่อสามารถใชงานเครื่องมือในระบบ Ofﬁce Online ทําใหเกิดประโยชน
ทางดานการศึกษา ตลอดจนเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร การติดตอสื่อสาร และการเรียนรูที่ดีขึ้น ซึ่งในโครงการนี้มีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๐ คน มาเปนอาสาสมัครเขารับการอบรม เพื่อเปนวิทยากรในการอบรมนอง ๆ รุนตอไป โดยมี
ครูจักรพงศ จันทวงศ และ ครูเบญญาศิริ์ กุนที เปนผูดูแล

เสริมลูกบดินทร สูอัจฉริยภาพ

กลุมบริหารวิชาการ รวมมือกับ
สมาคมนักเรียนเกาบดินทรเดชา และเครือขาย
ผูปกครองสนับสนุนโครงการโอลิมปกวิชาการ
เพื่อพัฒนาลูกบดินทรเดชา ใหมีอัจฉริยภาพ
และเพิ่มความสามารถทางวิชาการ
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๑๘ นิลุบล

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÀÒÉÒä·Â

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในงานนี้ครูภาษาไทยแตงกายดวย
ชุดไทยอยางสวยงาม เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยมีการขับรองเพลงไทย
และแสดงละครในวรรณคดีไทย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
จัดกิจกรรม “รําลึกคุณสุนทรภูครูกวี”
ซึ่งไดรับยกยองเปนกวีเอกของโลก โดยมีการประกวดภาพวาด
ตัวละครจากวรรณคดี การแตงคําประพันธ
การอานทํานองเสนาะ การคัดลายมือ เปนตน
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
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นิลุบล ๑๙

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ขอแสดงความยินดีกับ
นายนิชกานต คุยจาด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖/๑๔
ไดรับรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑
(The Eleventh Thailand Chemistry
Olympiad,11th TChO)
โดยมี ครูสุภาพร ขาวพิมพ เปนผูดูแล

Thailand
STEM Festival 2015
๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขัน STEM Contest
นายภูดิศ
ประวีณเมธ
นายกฤตินัย
นัยวัฒนกุล
นางสาวพิมพลภัส จงศิริ
โดยมี ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย เปนผูดูแล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง
การแขงขันประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณภัทร
จันทรประสิทธิ์
นายสันติ
สันติชัยเวคิน
นางสาวพัชราภา หาญมุงธรรม
โดยมี ครูเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย และ ครูหฤทย อันไธสง เปนผูดูแล
รางวัลชมเชยการแขงขันประกวดโครงงาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เด็กหญิงชัยวณิช หมัดละ
เด็กหญิงณิชมนวศินี สุวรรณนภาศรี
เด็กหญิงพลอยฤทัย กนกวิรุฬห
โดยมี ครูเพ็ญนภา ศรีโฉม เปนผูดูแล
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๒๐ นิลุบล

การประกวดสื่อโปสเตอรจุลชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ BMS และ MiSAC

รางวัลชนะเลิศ

นายศรัญพงศ พรหมชัย

ครูที่ปรึกษา ครูจักรพงศ จันทวงศ

รางวัลชมเชย

นายวิชญะ กอเจริญสกุล นางสาวรัญชิดา แสงโชติกุล
นางสาวจิลาวัลย บุญเกิด นางสาวสุชาลิณี การดี
ครูที่ปรึกษา ครูจักรพงศ จันทวงศ

การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร

งาน “๒๕ พรรษวัฒนบดินทร๒” ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒
รางวัลชนะเลิศเกณฑเหรียญเงิน
เด็กชายธัชวินทร ลีละวัฒน เด็กหญิงณวรรณ พรอนันตรัตน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เกณฑเหรียญทองแดง
เด็กหญิงธยานี ศรีพิบูลย เด็กชายเอกวารินทร เตชะพงศกุล

วันวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน ศูนยภาคกลาง
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เด็กชายธัชวินทร ลีละวัฒน เด็กหญิงณวรรณ พรอนันตรัตน
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นิลุบล ๒๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของวันวิทยาศาสตร
จึงไดจัดกิจกรรมสัปดาห วันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมแฟชั่นโชวชุดรีไซเคิล
๒. นิทรรศการทางวิชาการ
๓. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
๔. นิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๕. นิทรรศการเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
๖. การสาธิตการสกัดดีเอ็นเอจากพืชและสัตว
๗. การจัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดคายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรสูอาเซียนครั้งที่ ๑๑ สําหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร วันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บานสวนสาริการีสอรท
จังหวัดนครนายก โดยมีนักเรียนหองเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตรเขารวมกิจกรรม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
รวมกับ ๑๐ โรงเรียนจัดคายคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตร ครั้งที่ ๑๒ ณ วังรีรีสอรท จังหวัดนครนายก
วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีครูสมศรี แจงสุทิมล ครูบพิตร อิสระ
และนักเรียนหองเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตรเขารวมกิจกรรม

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร สอวน. และ
เตรียมพรอมสําหรับการแขงขันคณิตศาสตร
ทุกวันจันทร เวลา ๑๖.๐๐ -๑๙.๐๐ น.โดยมี
ทานผูบริหาร สมาคมนักเรียนเกา และเครือขาย
ผูปกครองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
งานนี้ครูโกรบ มุทาพรเปนผูประสานงาน
ซึ่งมีนักเรียนเขารวมจํานวน ๑๒๐ คน
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นิลุบล ๒๓

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษยนักคณิตศาสตรคนเกง
๑. เด็กชายพิสิษฐ ตั้งวิจิตรสกุล เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก
เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematics Olympiad 2015 (SMO 2015)
แขงขันเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. เด็กชายธีระชัย แซตั้ง เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกเอเชีย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน : Asia Inter- Cities Teenager’ Mathematics Olympiad ๒๐๑๕
(AITMO 2015) กําหนดการแขงขันเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏวา
ไดรับรางวัลชมเชยประเภทบุคคล และเหรียญทองแดงประเภททีม
๓. ผลการแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๘ ป ๒๕๕๘ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ผลการแขงขันปรากฏ ดังนี้
เด็กชายธีระชัย แซตั้ง
ชั้น ม.๓/๑
ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เด็กชายอนันยศ อาจณรงคฤทธิ์ ชั้น ม.๓/๑
ไดรับรางวัลชมเชย
เด็กหญิงธยานี ศรีพิบูลย
ชั้น ม.๓/๑
ไดรับรางวัลชมเชย
๔. ผลการแขงขันโครงการสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร (TUGMOs) ครั้งที่ ๑๓
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการแขงขันปรากฏวาไดรับรางวัล
ชมเชย ประเภททีม และ เหรียญทองแดงประเภทบุคคล
เด็กชายธีระชัย แซตั้ง
ชั้น ม.๓/๑
เด็กชายทักษดนัย อึงพิทักษพันธุ ชั้น ม.๓/๑
เด็กหญิงธยานี ศรีพิบูลย
ชั้น ม.๓/๑
เด็กชายทรงวุฒิ หอกิจเจริญ
ชั้น ม.๓/๑
เด็กชายเดช ติวัฒนาสุข
ชั้น ม.๓/๔
เด็กชายจิรัฏฐ ธนเรืองอมร
ชั้น ม.๓/๓ (ไดชมเชยประเภททีม)
๕. ผลการแขงขันเขาโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ (สอวน. คณิตศาสตร) รุนที่ ๑๖
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปรากฏวา มีนักเรียนผานเขาคาย ๑ จํานวน ๒๓ คน
และเขาคาย ๒ จํานวน ๕ คน ดังนี้
เด็กหญิงธยานี ศรีพิบูลย
ชั้น ม.๓/๑
เด็กหญิงณัฐวรา กิจธรรมรัตน ชั้น ม.๒/๑
เด็กชายพรรณวรรธ คําเพ็ง
ชั้น ม.๒/๑
เด็กชายธนธรณ บัวเจริญ
ชั้น ม.๒/๑
เด็กชายณพวีร ธีระรัชชานนท ชั้น ม.๓/๔
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สํานักแมกองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
จัดใหนักเรียนเขาสอบวัดความรูธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ซึ่งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
เปนสนามสอบในนามสํานักวัดเทพลีลา จัดสอบธรรมศึกษา ประจําป ๒๕๕๘

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมกับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
จัดงานประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประจําป ๒๕๕๘

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนประธานในการจัดพิธีถวายอภิสัมมานสักการะ
ถวายอาลัยและถวายดอกไมจันทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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นิลุบล ๒๕

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดการอบรมกฎหมายนารูแก
นักเรียนที่สนใจ ประจําป ๒๕๕๘
โดยมีครูครวญศิริ ประยงค
เปนประธานในครั้งนี้

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน
เพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตรประจําป ๒๕๕๘
โดยมีครูวีณา ซากิมุระ
และครูพัณริตาภา สมมณี ควบคุมดูแล

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนประธาน
ในการจัดตักบาตรตอนเชาทุกวันพุธ และตักบาตรปใหม

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เขารวมศึกษา
ดูงานกระบวนการพิจารณาความอาญา
ที่ ศาลอาญา (รัชดา)
“สุดยอดนักกฎหมายไทยตัวจริง”
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๒๖ นิลุบล

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
โดยมีครูนงลักษณ สุริยะฉันทนานนท เปนประธานในการจัดงาน พรอมกับครูในกลุมสาระ
ในวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ Golden Beach Cha-Am Hotel จังหวัดเพชรบุรี
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศรวมกับ
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
จัดโครงการความรวมมือและ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๖ บดินทร โดยมีการจัดทํา
ใบงานเสริมบทเรียน
ในวันศุกรที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ ๑๐
ในวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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นิลุบล ๒๗

ครั้งหนึ่งในความทรงจํา ณ ดินแดนอาทิตยอุทัย

ญี่ปุน เปนประเทศที่เต็มไปดวยหมูเกาะมากมาย ในภาษาญี่ปุน เรียกประเทศญี่ปุนวา นิปปง หรือ นิฮง ซึ่งใชคันจิตัวเดียวกันคือ 日本
ญี่ปุนเปนประเทศที่มีการคมนาคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนอันดับตน ๆ ของภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศญี่ปุนใหความสําคัญของการศึกษา
มาเปนอันดับหนึ่ง อีกทั้งยังใหทุนการศึกษาสนับสนุนแกชาวตางชาติเพื่อเขามาศึกษาในประเทศญี่ปุนอีกดวย ทั้งนี้ดิฉันไดผานการคัดเลือกเขารวม
โครงการ “2014 – 2015 Long-Term Training Program for Foreign Teacher of the Japanese Language” ระหวางวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ –
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เปนระยะเวลา ๖ เดือน มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น ๕๗ คน จาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก โดยตลอดเวลาที่ศึกษาตอนั้น ไดพํานักอยูที่
ศูนย Japan Foundation สาขาอุระวะ จังหวัดไซตามะ ในครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการจํานวน ๔ คน
เปนบุคลากรในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒ คน และบุคลากรในระดับอุดมศึกษา จํานวน ๒ คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใหความรูแกครูผูสอน
ภาษาญี่ปุนไดเขามาอบรมวิธีการสอน การใชสื่อการสอน และวัฒนธรรมญี่ปุน
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๒๘ นิลุบล

ในการมาอบรมที่นี่ผูเขาอบรมทุกคนตองไดรับการทดสอบขอเขียนทางภาษาญี่ปุนและสอบ
สัมภาษณเพื่อคัดแยกเรียนตามระดับที่แตกตางกันไป โดยระดับหองของดิฉันมีเพื่อนชาวรัสเซีย
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และตุรกีเรียนรวมกัน เวลาเรียนกําหนดเปนทุกวันจันทรถึงวันศุกร ระหวาง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ในแตละอาทิตยจะมีการนําเสนอผลงาน และการบาน สิ่งนี้ให
ความรูสึกเหมือนไดยอนกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้ง สนุกมากคะ
ดานวัฒนธรรม ญี่ปุนเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมที่โดดเดนและมีเอกลักษณเปนของตัวเอง
คนสวนใหญมีวินัยในการใชชีวิตรวมกัน เชน การตอแถวซื้อของหรือขึ้นรถไฟ การใสชุดยูคาตะ
ในชีวติ ประจําวัน เปนตน ทัง้ นีท้ างศูนยฯ ใหผูเขาอบรมทุกคนไดเรียนรู ชมการแสดง และฝกปฏิบตั ิ
จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุนที่หลากหลายในแตละอาทิตยดวย
การอยูญีป่ นในชวงปลายป
ุ
ทําใหดิฉนั ไดสัมผัสกับฤดูกาลใบไมรวงและฤดูหนาวเปนครัง้ แรก
ในญี่ปุน ฤดูใบไมรวงเปนชวงที่อากาศเย็นสบาย ใบไมเริ่มผลัดสีจากเขียวเปนแดง สม เหลือง
ตามลําดับ ซึ่งเดือนพฤศจิกายนจะเปนชวงที่ใบไมเปลี่ยนสีสวยงามที่สุด และในเดือนธันวาคมถึง
เดือนกุมภาพันธจะเปนชวงฤดูหนาวของญี่ปุน อากาศคอนขางหนาว มีหิมะตกบางในบางวัน
และในเดือนธันวาคมทั่วทุกที่ในญี่ปุนมีการประดับไฟตามสถานที่ตาง ๆ ในวันปใหมคนญี่ปุน
นิยมไปขอพรที่ศาลเจาเพื่อเสริมสิริมงคลใหกับตนเองในปตอไป ดิฉันและเพื่อนชาวอินโดนีเซีย
ไดมีโอกาสไปนับถอยหลังปใหมดวยกันทีศ่ าลเจา สําหรับดิฉนั แลวชวงปใหมในญีป่ นถื
ุ อวาคอนขาง
เงียบซึ่งแตกตางจากประเทศไทย และในชวงปใหมนี้เองจะมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ “การซื้อ
ถุงโชคดี” ภายในถุงจะมีสินคามากมายรวมกันแตขายในราคา ๑๐,๐๐๐ เยนเทานั้น ขาชอป
ทั้งหลายไมควรพลาดจริง ๆ คะ
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นิลุบล ๒๙

การใชชีวติ ๖ เดือนในญีป่ นุ ดิฉนั มีความสุข
ในทุก ๆ วัน ทีไ่ ดเรียนรูในชัน้ เรียนรวมกับเพือ่ น ๆ
ชาวตางชาติ พวกเราสนิทกันเหมือนเปนครอบครัว
เดียวกัน ไดเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง ได
สัมผัสวัฒนธรรมญีป่ นุ นําสิง่ ทีเ่ รียนรูมาตอยอด
ในการสอน เรียนรูการใชชีวิตตามวิถีของญี่ปุน
และเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ ดวยตนเอง
สําหรับดิฉันแลวถือวาบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว
ดิฉนั ขอกราบขอบพระคุณโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) ทีไ่ ดใหโอกาสมาเรียนรูประสบการณ
ที่ดีในญี่ปุน ขอบพระคุณองคกร The Japan
Foundation และคณะครูทุกทานที่คอยดูแล
ตลอดการอบรม และทีจ่ ะขาดเสียมิได ขอขอบคุณ
พี่ ๆ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ทุกทานที่คอยใหการสนับสนุน แนะนํา และ
เปนกําลังใจใหกับดิฉันมาโดยตลอดคะ
โดย ครูสุชาวดี เทพกฤช
ครูผูสอนวิชาภาษาญี่ปุน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
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๓๐ นิลุบล

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÈÔÅ»Ð

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคนใหม
นายกวีชาติย จันทรแพง
ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๐๑
การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เขารับราชการที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐
สอนวิชาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ (ศ๓๓๑๐๑ และ ศ๓๓๑๐๒)
ผูฝกสอนวงโยธวาทิต, วงดนตรีลูกทุง “นิลุบล”, วงสตริงคอมโบ, วงหัสดนตรี

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสงนักเรียน
เขารวมประกวดแขงขันเซรามิก
สรางสรรค ที่โรงเรียนสาธิต ฯ ปทุมวัน
โดยมีตัวแทนนักเรียน คือ
นางสาวกรรณชนก วงษประสิทธิ์ ม.๖/๖
นางสาวกัญญาวีร ทิพยจันทร ม.๖/๖

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รวมกับ ๕ บดินทร
จัดกิจกรรมไหวครูชาง เพื่อแสดงความกตัญ ูตอครูที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิทยาความรู
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นิลุบล ๓๑

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เขารวมสรางเสียงเพลงไพเราะในกิจกรรมงานตางๆ มากมาย
เชน งานเทศนมหาชาติ งานวันแม งานวันพอ งานแหเทียนเขาพรรษาวัดเทพลีลา
งานอสัญกรรมทานเจาพระยาบดินทรเดชา
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๓๒ นิลุบล

ÊÕÊÑ¹...á¿ªÑè¹âªÇ
เขาวาเด็กบดินทรเดชาหนาตาดี เมื่อนักเรียนหองสถาปตยรวมกันสรางผลงานแฟชั่น
และถายทอดออกมาไดอยางอลังการ ราวกับดารานายแบบนางแบบ

àÁ×èÍËÑÇã¨ÅÙ¡·Ø‹§¡Ñº...
ÁÑ¹Ê ·Ø‹§ ÁÒ¡
เมื่อลูกบดินทรเดชาตกหลุมรักในมนตเพลงลูกทุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จึงได
จัดประกวดใหมีการอวดฝไมลายมือดวยทาเตนประกอบบทเพลงอันไพเราะ ในงานนี้นักเรียนได
แสดงออกมาอยางสวยงาม ภายใตการดูแลของครูชยพัทธ วงศชาญโชคชัย
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นิลุบล ๓๓

¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นํานักเรียนเขารวมการแขงขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร งานนิทรรศการ เฟองฟา สถาปนา ๗๙ ป
ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี นํานักเรียนเขารวม
การแขงขันหุนยนตสงสาร
(STEM Robotics Challenge 2015 by
IPST-MicroBOX)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ โดย
มีคุณครูชามาศ ดิษฐเจริญ เปนผูดูแล

กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี นํา
นักเรียนเขารวมอบรมคาย
คอมพิวเตอรและหุนยนต
ณ รัตนะปุระ บีช รีสอรท
จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดยมีครูนันทวัฒน ทรัพยเจริญ
และคณะครูวิชาคอมพิวเตอร
คอยดูแล
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๓๔ นิลุบล

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ

นักกีฬาวอลเลยบอลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ชนะเลิศรายการ “ Thai PBS U18 woman Volleyball 2015 “

นักกีฬาวอลเลยบอลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ชนะเลิศรายการ “ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน”

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
จัดแขงขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “สดุดีวีรกรรม
ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)”
โดยมีทานผูบริหารมาใหกําลังใจนักเรียน
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นิลุบล ๓๕

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
รวมกับงานแนะแนวมอบทุนการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
จํานวนนักเรียนที่ไดรับทุน ๑๔๗ ทุน
ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ๖๓ ทุน
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ๘๔ ทุน
ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
จํานวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท

งานแนะแนวรวมกับเครือขายผูปกครอง ภายใตโครงการธนาคารนํ้าใจ โดยดําริของคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
จัดกิจกรรม “Think Rally Our Museum Revival (รักษพิพิธภัณฑ)” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในวันจันทรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ในงานนี้มีฐานกิจกรรมใหนักเรียนไดเลนอยางสนุกสนาน และมีรางวัลในการเขารวมกิจกรรม
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๓๖ นิลุบล

ความสําเร็จของลูกบดินทร
ปการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนของเราไดเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
● ศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวน
● ศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวน
● สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
จํานวน
● มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จํานวน
● ศึกษาตอตางประเทศ
จํานวน
● พัฒนาศักยภาพตนเอง
จํานวน

จํานวน
๗๐๖
๖๕
๑๐
๕
๕
๖

๗๘๑ คน คิดเปน
คน
คิดเปน
คน
คิดเปน
คน
คิดเปน
คน
คิดเปน
คน
คิดเปน
คน
คิดเปน

๙๙.๒๔ %
๘๙.๗๑ %
๘.๒๖ %
๑.๒๗ %
๐.๖๓๕ %
๐.๖๓๕ %
๐.๗๖ %

ในการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๗ สอบไดลําดับที่ ๑ จํานวน ๑ คน ไดแก
นายจิตรภณ เหลาศรีสิน ม.๖/๒ สอบไดลําดับที่ ๑ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

สถิติการสอบเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ประจําปการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)

สถิติการสอบเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชนของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ประจําปการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)
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นิลุบล ๓๗

งานหองสมุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รวมกับศูนยหนังสือจุฬา ฯ จัดกิจกรรมจําหนายหนังสือ
ณ บริเวณหองสมุด ตอนรับเปดเทอมใหม “CU. BOOK ชวนอาน” วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

งานหองสมุด จัดงานสัปดาห
รักการอาน “ตามรอยพอ”

วันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
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àÃÕÂ¹ÃÙŒËŒÍ§ÊÁØ´ÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂ

ประเทศไทยกํ า ลั ง กาวเขาสู ประชาคม
อาเซียน ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้นการพัฒนา
แหลงเรียนรูในดานการศึกษาจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง โรงเรียนในฐานะที่เปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูซึ่งรวบรวมขอมูล และเปนแหลง
คนควาตาง ๆ อยางหลากหลาย ในการให
นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน ไดเขามา
ศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
ในโรงเรียน อีกทัง้ สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนสนองนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ไดกําหนดใหโรงเรียน
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจนนํา
เทคโนโลยี ม าพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ตระหนัก
ถึงความสําคัญในเหตุผลดังกลาวเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จึงได
มีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดทําหองมัลติมเี ดีย
ซุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และซุมทานเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)
ภายในหองสมุดของโรงเรียน เพื่อเปนแหลง
ศึกษาคนควา สงเสริมใหผูเรียนไดสามารถ
แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเอง

วัตถุประสงค

๑. เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู
ที่สมบูรณแบบ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนของนักเรียน
และครูในโรงเรียน ในการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรู
และวิทยาการตาง ๆ ได
๓. เพื่อกระตุนใหนักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน เขาถึงขอมูลในรูปแบบที่ทันสมัย
ทําใหการเรียนรูนาสนใจ อันเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอน
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โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อยางกวางขวางและนับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
ประเทศที่พัฒนาแลวและมีเศรษฐกิจที่มั่นคง มักจะเปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง จึงกลาวไดวา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงสภาพการผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย พบวา ผูมีความรูความสามารถสูงเปนพิเศษทางวิทยาศาสตรมี
แนวโนมที่จะเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรนอยลงทุกป สวนใหญจะเลือกศึกษาในสาขาที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดที่คอนขางสูง เชน
แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน และจากสภาพในปจจุบันอันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไดแก สถานภาพทางดานสังคม อาชีพ รายได
บรรยากาศในการทํางานไมเอื้อหรือจูงใจใหผูมีความสามารถสูงหันมาประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร จึงทําใหเกิดปญหาที่นาวิตกอยางยิ่งคือ
ในอนาคตอันใกล ประเทศไทยจะขาดผูมีความสามารถสูงในวงการวิทยาศาสตร ทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยผูบริหารทุกรุน ทุกทาน ไดมองเห็นสภาพที่ประเทศกําลังจะขาดแคลนนักวิทยาศาสตรดังกลาว และ
ตระหนักในการใหความสําคัญของการพัฒนาคน พัฒนาชาติทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในการสงเสริม สนับสนุนใหมีนักวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มขึ้น จึงไดรวมมือในการผลิตนักวิทยาศาสตร
โดยใหทุนการศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาเอก ในนามของโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปจจุบัน

ผลงานและการเขารวมกิจกรรมวิชาการของนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ในปจจุบัน

-

นักเรียนโครงการทุน พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ฟสิกสสัประยุทธ ประเภททีมประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
นายกฤติน พุทธาไฝ และนายนิชกานต คุยจาด เปนตัวแทนเขาแขงขันเพชรยอดมงกุฎรอบเจียระไนเพชร วิชาเคมี
นายกฤติน พุทธาไฝ เขาคาย The 38th Professor Harry Messel International Science School (ISS 2015)
ตั้งแต วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
นายนิชกานต คุยจาด ไดรับเหรียญทองการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สอวน. เคมี)
นางสาวพัชราภา หาญมุงธรรม ไดรับเหรียญทองแดง การแขงขันโครงงานกรรไกรรูดชะอม ในงาน Thailand STEM Festival 2015
ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
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-

-

-

นายนิชกานต คุยจาด เขารวมกิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) 2015 ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
นายนิชกานต คุยจาด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การนําเสนอรายงานการฝกงานภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง Synthesis of MagnesiumAluminium Layered Double Hydroxides intercalated with Chitosan สาขาวิชาเคมี ในกิจกรรมการเขาคายฤดูรอนของนักเรียนทุน พสวท.
ระดับมัธยมศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ ฯ และบรูคไซตวัลเลย รีสอรท อําเภอเมือง
จ.ระยอง
นางสาวอาทิมา ไหลรัตนกุล ไดรับรางวัลชนะเลิศ การนําเสนอรายงานการฝกงานภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง Synthesis of Fe3 O4 Magnetic
Nanoparticles-Chitosan by sedimentation process สาขาวิชาเคมีในกิจกรรมการเขาคายฤดูรอนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยม
ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพ ฯ และบรูคไซต วัลเลย รีสอรท อําเภอเมือง
จ.ระยอง
นายฉัตรชัย การะพงษ และนายเตชสิทธิ์ สาระสิทธิ์ ไดเขารวมสอบคัดเลือกการแขงขัน IESO ครั้งที่ ๑๐ ในรอบที่ ๒
นายนิชกานต คุยจาด ไดเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายฉัตรชัย การะพงษ และนายเตชสิทธิ์ สาระสิทธิ์ ไดเขารวมการแขงขันกระบวนการแกปญหาทางดานวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายกฤติน พุทธาไฝ และนายนิชกานต คุยจาด ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร (ระดับชั้น ม.๔ - ๖) ในการแขงขัน
วันวิชาการ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมการเขาคายฤดูรอนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพฯ
และบรูคไซตวัลเลย รีสอรท อําเภอเมือง จ.ระยอง
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นักเรียนโครงการทุน พสวท. เขารวมสังเกตการณฟสิกสสัประยุทธนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และพานักเรียนโครงการทุน พสวท. ทัศนศึกษา
ระหวางวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายกฤติน พุทธาไฝ เขารวมกิจกรรม
The 38th Professor Harry Messel International Science School (ISS 2015)
ตั้งแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
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สัมมนาครูที่ปรึกษา และวิชาการ วันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

พิธีทําบุญวันคลายวันกอตั้งโรงเรียน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เตรียมพรอมความเปนลูกบดินทร ม.๑
วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เตรียมพรอมความเปนลูกบดินทร ม.๔
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปฐมนิเทศ ม.๒ และ ม.๓
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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กราบคุรุปูชนีย นองไหวพี่ทักทายกัน (วันเปดภาคเรียน)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปฐมนิเทศ ม.๕ และ ม.๖
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วัดงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมเครือขายผูปกครอง ม.๑ และ ม.๔
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
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เลือกตั้งประธานคณะสี
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

คายผูนํานักเรียน ๖ บดินทร
วันที่ ๑ -๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลือกตั้งประธานเครือขาย
ผูปกครองระดับโรงเรียน

พิธีประดับพระเกี้ยว
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมใหญเครือขายผูปกครอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

อบรมคายคุณธรรมนําความรู ม.๕
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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พิธีไหวครู

อบรมคายคุณธรรม
นําความรู ม.๖

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีถวายชัยมงคล และวันแมแหงชาติ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

งานเกษียณกาล ๖ บดินทร
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

สัมมนาคณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล
ปการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

ตักบาตรปใหม ป ๒๕๕๙ และสวัสดีปใหมนักเรียน
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
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๏ ตัมมะยัง นะมามิหัง
วิชชา จะระณะสัมปนโน
คุรุคุณา ปูชะนียานัง
๏ นอมประนมกมกราบ
ไหวครูอาจาริยา
๏ สอนธรรมนําวิทยา
เมตตาและการุณ
๏ เพชรแพรวแกวมณี
วาววับและจับใจ

อาจาริยัง มะหากะรุณิโก
ปญญาปะที ปะชะลิโต
กะตัญ ุตัง ชะยะมังคะลา ฯ
ศิษยซึ้งซาบขอวันทา
พระผูเลิศประเสริฐคุณ ฯ
ลุวิชชาปญญาหนุน
ดั่งใบบุญในสายใย ฯ
เลิศรุจีจรัสใส
จิตของศิษยชั่วชีวิน ฯ

ดร. อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว
ผูอํานวยการโรงเรียน
๏ ผอ.อารีรัสมิ์
ธรรมะคูชีวิน
๏ หองเรียนทีจีซี
โลกทัศนวัฒนา
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ทานพิพัฒนาบดินทร
มหาชาติทานนํามา ฯ
สรางศิษยดีรูภาษา
ศิษยกราบลาขอบพระคุณ ฯ

ครูสรวงรัตน กังสวิวัฒน
หัวหนากลุมนโยบายและแผน
๏ ครูสรวงรัตนชี้ชัดวาง
แนะแนวทางอยางเกื้อหนุน
รอยยิ้มพริ้มละมุน
อบอุนรักปกใจจินต ฯ

ครูสกุณ หนูนุย
ครูกิจกรรมแนะแนว
๏ ครูสกุณกรุณศิษย
คมคําคิดลํ้าศาสตรศิลป
แนะแนวทางชีวิน
ศิษยไดดีเพราะมีครู ฯ
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นิลุบล ๔๗

ครูสมจิต คุณาวัฒน
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ครูวนิดา ธุถาวร
ครูกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษา และพลศึกษา

ครูวัชระ เปรมปรีดิ์
ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๏ ครูสมจิตจิตเมตตา
ภาษาไทยวิไลหรู
พิพิธภัณฑทานเชิดชู
ครูกวดขันปนศิษยงาม ฯ

๏ ครูวนิดาพลานามัย
ตรึงใจพระคุณที่สาม
เหน็ดเหนื่อยทุกโมงยาม
เพชรเม็ดพรายก็เจียระไน ฯ

๏ ครูวัชระดุริยศิลป
คีตบดินทรดนตรีไทย
ไพเราะเสนาะใจ
ในมนตรเพลงบรรเลงหวาน ฯ

ครูชุณหกานต กัลลประวิทธ
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ครูฤทธิพล สุริยกุล ณ อยุธยา
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ครูณัฏฐพิชา สุขสวาง
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๏ ครูชุณหกานตทานสอนวิทย
ทุมอุทิศวิชชาการ
เคมีที่เชี่ยวชาญ
ก็สอนศิษยจนกาวไกล ฯ

๏ ครูฤทธิพลสอนวิทยา
สัมฤทธิ์คาเรืองไสว
นักเรียนสูเสนชัย
ไดบมเพาะเยาวชน ฯ

๏ ครูณัฏฐพิชา
สรางปญญาลํ้าคาผล
สอนคณิตคิดระคน
ดลใหศิษยวิวัฒนา ฯ
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ครูประยงค รอดโพธิ์ทอง
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ครูขนิษฐา บัวรุง
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

๏ ครูประยงคทรงคุณนัก
งามศรีศักดิ์รักษศึกษา
คํานวณคณิตวิชา
พาศิษยคิดวิเคราะหสม ฯ

๏ ครูขนิษฐาวิชาเลข
ครูสรรคเสกนาชื่นชม
ศิษยพรอมเพราะอบรม
บมตนกลาเจริญวัย ฯ
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๏ เกษียณกาลศิษยบูชา
กลาวอําลานํ้าตาไหล
เปลาเปลี่ยววาเหวใจ
ใครจะวาจะสั่งสอน ฯ
๏ พระคุณลนพนชีวี
เทียบนทีสีทันดร
สลักภพจบอัมพร
บรรยายคําไมพอคุณ ฯ
๏ สรวมพรพระไตรรัตน
ปองปดภัยใหเกื้อหนุน
ธรรมผลกุศลบุญ
ศรีสวัสดิ์พิพัฒนเทอญ ๚ะ๛
ดวยจิตคารวะ
ครูชาคริต แจมศรี รอยกรอง
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

3/4/2559 BE 9:40 AM

นิลุบล ๔๙

ครูรุนใหม...หัวใจการศึกษา พัฒนาบดินทร
ครูพนารัตน แซโลว

ครูเมษา แสงตรง

ครูอนิรุทธ บุญเกื้อ

ครูบพิตร อิสระ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ภาษาไทย (เกียรตินิยม )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมแนะแนว
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอก คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ครูนันทิภาคย ผางาม

ครูบงกช เหล็กผา

ครูภัคพล อนุรักษเลขา

ครูศรัญญา หนูชัยแกว

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิจยั และประเมินผลทางการศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

NinlubonJan2016_05.indd 49

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก การสอนคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ครูจันทมาศ ทิมโต

ครูจินดา ไขตะขบ

ครูพนิดา โฉมศรี

ครูนิพนธ แกวดารา

ครูธนกานต ภูพงศชนางกูร

ครูธนชาติ เอียสกุล

ครูปณณิดา ประสานสอน

ครูพีรพันธ นิ่มลบ

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกฟสิกสประยุกต (พลังงาน)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร
(ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอก วิทยาศาสตร - เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูคณาวุฒิ อาษาชํานาญ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
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กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟสิกส
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร - ฟสิกส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธบ.)
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
(MS.CP) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วาที่ ร.ต. ณัฐธรเดชน พิมพแสง
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ฯ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
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นิลุบล ๕๑

ครูภมู พิ จน ศุภรภิญโญภาพกุล

ครูพรรณี สิมอุด

ครูบษุ ราคัม จรรยนาฏย

ครูเกรียงไกร เทียมแสน

กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก พลศึกษา
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

วิทยฐานะ ชํานาญการ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ดนตรีไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกนิเทศและพัฒนาการศึกษา
หลักสูตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอก คอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ครู หรือ ครุ หรือ คุรุ เปนคํานาม หมายถึง ผูสัง่ สอน สําหรับวันครูนนั้ ตามความเชือ่ โดยทัว่ ไปของไทย
ถือวาวันพฤหัสบดี คือ วันครู หรือ ครุวาร
โดย บก.
ครูนั้นเปนทิศหนึ่งในจํานวนทิศทั้ง ๖ โดยเฉพาะเปนทิศเบื้องขวา เรียกวา ทักขิณทิศ ที่วาใหความถนัด คือเปนผูใหวิชาความรูแกเรา เราถือ
วันพฤหัสบดีเปนวันครูตามคติทางฮินดู ทีเ่ ชือ่ วา พระพฤหัสบดีมคี ณ
ุ ลักษณะทีเ่ จรจาไพเราะ บางวามีเสียงดัง จึงไดนามวา คีษปติ แปลวาผูเปนใหญ
แหงการพูด กายของพระพฤหัสบดีมีแสงสวาง เหลืองดุจบุษราคัม เปนผูใหความอบอุน มีเมตตากรุณาและสงเสริมในเรื่องของความเฉลียวฉลาด
ในวิทยาการตาง ๆ คุณสมบัติทั้งปวงนี้อาจถือไดวาเปนคุณสมบัติของครู
บดินทรเดชานั้น ขึ้นชื่อไดวามีครูดีครูมืออาชีพเปนจํานวนมาก เมื่อครูอาวุโสทานเกษียณออกไป เราครูใหมก็เขามาแทนและเปนความหวังของ
ทานที่จะนําพาบดินทรเดชาในการอบรมสั่งสอนลูกศิษยใหเจริญกาวหนา เปนคนดี มีความรู สรางชื่อเสียงเกียรติยศแกโรงเรียน ใหสมดั่งปรัชญา
ของเราที่วา ลูกบดินทรเปนผูประพฤติดี และมีความรู บก. คิดวาปรัชญานี้ยังใชไดดีกับครูไดดีเสียทีเดียว คือ ครูตองประพฤติดีเปนแบบอยาง
ลูกศิษยได และตองมีความรูในศาสตร คือ เนื้อหาสาระวิชาที่ตนสอนรวมทั้งศาสตรอื่น ๆ ที่ไมไดสอนดวย และตองมีความรูในศิลป คือ ขยันขันแข็ง
ในการศึกษาคนควา นําเทคนิคการสอนตาง ๆ มาสอน สิ่งสําคัญการสอนเรื่องศีลธรรมจะทําใหลูกบดินทรเปนคนดี
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¨Ò¡ã¨¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§...´ŒÇÂà¾ÃÒÐàÃÒÃÑ¡¡Ñ¹
บทบาทและหนาที่ของเครือขายที่มีตอโรงเรียน

คณะกรรมการเครือขาย ฯ เปนตัวแทนของผูปกครองในแตละหองเรียน ระดับชั้น และระดับโรงเรียน ที่อาสาหรือไดรับคัดเลือกมาเพื่อทําหนาที่
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหัวใจสําคัญคือ เปนผูประสาน ระหวาง ครู ผูปกครอง และนักเรียน
มีเปาประสงคเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขตอสวนรวม ทั้ง โรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง ไดแก การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากทางโรงเรียน ชวยสรางความสัมพันธอันดีกับทุกฝาย รวมถึงการมีสวนชวยสงเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน ใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอทางโรงเรียนในเรื่องที่เปนประโยชน เพื่อนําไปพัฒนาตอไป บทบาทที่สําคัญอีกประการคือ การเปนผูสื่อสารระหวาง ผูปกครอง
และโรงเรียน งานตาง ๆ จะสําเร็จไดตองไดรับความรวมมือจากผูปกครอง จึงตองสื่อสารผานชองทางเครือขาย ฯ เพื่อนําไปชี้แจง ทําความเขาใจตอ
กลุมผูปกครองสวนรวมตอไป
คณะกรรมการเครือขาย ฯ เปนตัวแทนของคนหมูมาก การทําหนาที่ตองอยูบนพื้นฐานของความสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชน และ
ประนีประนอม เนื่องจากตองทําหนาที่รักษาสมดุลของแตละฝาย มีทัศนคติในเชิงบวก ไมละเมิดสิทธิ์ หรือกาวลวงการทําหนาที่ของครู หรือผูบริหาร
สถานศึกษารวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูปกครองเอง
นายโสภณ พิฆเนศวร
ประธานคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปการศึกษา ๒๕๕๘

รวมสนับสนุน มหกรรมกีฬา ดนตรี
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๕
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๕๔ นิลุบล

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§º»ÃÐÁÒ³
àÅ‹Ò´ŒÇÂÀÒ¾ ¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÍÑ¡ÉÃ
“การบริหารจัดการงบประมาณ”

โดย รองผูอํานวยการ พรพชร สุนทรนนท
งบประมาณ มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรและตอการพัฒนาประเทศ ถาขาด
ซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการก็ไมสามารถนําพาองคกรหรือประเทศชาติไปสูความสําเร็จ
ดังนัน้ ในการบริหารงบประมาณตองคํานึงถึงความคุมคากับการลงทุน ทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
ตองยึดหลักของความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด เกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงถือ
เปนความสําเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดผลผลิต
ผลสัมฤทธิ์และผลสําเร็จนั้น มีกระบวนการจัดการสําคัญที่ตองกลาวถึง คือ
๑. การวางแผน การจัดสรรงบประมาณตองชัดเจน เหมาะสม มีความเชื่อมโยงไปสูผลผลิต
และสอดคลองกับแผนกลยุทธ มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการติดตาม ทบทวนผลงาน
และกระบวนการอยางเปนระบบ
๒. เมื่อไดรับจัดสรรหรืออนุมัติงบประมาณแลว ใหทําแผนปฏิบัติการโดยกําหนดกิจกรรมที่
จะทําและจํานวนเงินที่จะใชในชวงเวลาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเงินที่ไดรับ
๓. ดําเนินการตามขั้นตอนการขอใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงิน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไข
๔. การเบิกจายเงิน ตองผานกระบวนการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง การใช
จายเงินไปตามจริง ที่ขอเบิกหรือไม การตรวจสอบเปนวิธีการสําคัญที่จะควบคุมการบริหารดาน
การเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ไมผิดพลาด และปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบทางการเงิน
๕. มีการรายงานผลงานที่ไดปฏิบัติไปแลวเปนระยะ ๆ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ที่กําหนดไว เพื่อเปนผลในการตั้งงบประมาณในปตอไป
หากดําเนินการครบกระบวนการเชิงระบบแลวความถูกตองหรือความถูกใจจึงมิใชขอปญหา
เพราะไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบที่ชัดเจน ผานกระบวนการที่สามารถยืดหยุนให
เกิดงานที่สนองตอนโยบายตามเปาหมายขององคกรและหนวยงานอยางสมบูรณ
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กลุมบริหารงบประมาณเปนแมงานจัดระดมทรัพยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖

กลุมบริหารงบประมาณเขารวม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการศึกษา
ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ณ ซันธารา เวลเนสรีสอรท จ. ฉะเชิงเทรา
ในวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๘
โดยมีทานรองพรพชร สุนทรนนท เปนผูคอยดูแล
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¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ·ÑÇè ä»
àÅ‹Ò´ŒÇÂÀÒ¾ ¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÍÑ¡ÉÃ

งานสัมพันธชุมชน ป ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจาง สิงหเสนี)
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารทั่วไป จัดตรวจสุขภาพของนักเรียน

งานอนามัยโรงเรียน กลุมบริหารทั่วไป จัดฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก
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ศูนยขาวเยาวชนไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารทั่วไป
จัดคายศูนยขาวเยาวชนไทย ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

การประชุมครูประจําเดือน มอบของขวัญวันคลายวันเกิด แนะนําครูใหม
รับแนวนโยบายขอราชการที่ควรปฏิบัติจากคณะผูบริหาร
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¡ÅØ‹Á¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹
àÅ‹Ò´ŒÇÂÀÒ¾ ¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÍÑ¡ÉÃ

การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษา
โดย ครูอิริยาภรณ นิโรรัมย
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องคุณภาพการศึกษาซึ่งถือไดวาเปนสวนสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ใหมีความรู มีทักษะในการดํารงตนอยูใน
สังคม และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ยอมเปนหลักประกันตอสังคม
วาผลลัพธที่เกิดขึ้นตามมานั้น คือ มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานการจัด
การศึกษา มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานดานอัตลักษณ
และมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ยอมสงผลใหผูปกครอง ชุมชนและผูที่
เกี่ยวของ มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นตอกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด “คุณภาพและมาตรฐาน” คือ กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง โดยการดําเนินการยึดหลักการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝายซึ่งเขามามีบทบาทในการชวยสงเสริม
และสนับสนุน ใหมีโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ โดยดําเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งไดกําหนดใหมีการติดตามตรวจสอบการศึกษา ตามระบบอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง จากหนวยงานตนสังกัดและภายใน
สถานศึกษาทีม่ กี ารติดตามกระบวนการดําเนินการของการปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจําป ซึง่ เปนกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาอีกทางหนึ่ง ที่ทําใหทราบถึงการดําเนินงานตาง ๆ บรรลุตามเปาหมายและเกิดผลลัพธ (Outcomes) ตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด
ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเกีย่ วของกับการดําเนินการทีส่ าํ คัญ ๓ ขัน้ ตอน ดังนี้ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ทั้งนี้การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพตองดําเนินการ
อยางเปนระบบ มีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบและทบทวนเปนระยะ ๆ เพื่อนําผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ
ในทุกขั้นตอนมาใชตัดสินเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานอันจะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา โรงเรียนไดเตรียมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๘ องคประกอบ ตามกฎกระทรวง จาก
คณะกรรมการที่หนวยงานตนสังกัดแตงตั้ง ๕ ทาน นําโดย ดร.สํารวย ไชยยศ (ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภฯ) นายประสงค
สุบรรณพงษ (ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร) นางธัญสมร คเชนทรเดชา ศึกษานิเทศก (สพม.๒) และหัวหนางานประกัน
คุณภาพ ๒ ทาน ไดแก นางนิสารัตน เสนหา และนายณัฐพงศ มนตออน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการได
ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อเปนการเสริมสราง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งและยั่งยืน
ตอไป
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มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๕

¤³Ð©ÑµÃº´Ô¹·Ã
ครูธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล
นายพีรทัศน พิทักษธนากูล ม. ๕/๑๒

¤³Ð»›¹¢ÑµµÔÂÐ

ครูจรินพรรณ กลิ่นหอม
นางสาวเพลงบรรเลง สงคประเสริญ ม. ๕/๑
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¤³ÐàµªÐÊÔ§ËÃÒª
ครูเอกอนงค แกวดี
นายอธิชา จูดทอง ม. ๕/๑๖

¤³ÐÀÙÇ¹ÒÃ¶ÃÑµ¹Ð
ครูวรกร เกตุสถิตย
นายธนัญกรณ บุญรอด ม. ๕/๑๕

¤³ÐÀÑ·Ã¾ÃÐà¡ÕÂé Ç
ครูอังคณารัตน หวังดี
นายนรวิชญ คํากันญา ม. ๕/๑๔
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วันแมแหงชาติ...คานํ้านม

วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปเปนวันแมแหงชาติของประเทศไทย
พวกเราชาวบดินทรเดชาตางรําลึกถึงพระคุณของคุณแม จึงไดจัดงานวันแมของทุกป
แตนอยคนนักจะทราบวาเพลงคานํ้านมที่เรารองกันอยูนี้กับดอกมะลินั้นมีที่มาอยางไร
วันนี้ บก. จะพาทานไปรูจักกันครับ
เพลงคานํ้านม แตงโดย ครูไพบูลย บุตรขัน แตทานไดขายลิขสิทธิ์
ใหครูสงา อารัมภีร นํามาบันทึกลงแผนเสียง และผูที่ขับรองลงแผนเสียงคนแรกคือ
ชาญ เย็นแข เมื่อป ๒๔๙๒ เพลงนี้ไดรับคําชื่นชมและชื่นชอบเปนอยางมาก เนื่องจากเนื้อหาของเพลงบงบอกถึงความรัก
ความเสียสละ ความอดทนของแมที่มีใหแกลูก ความยากลําบากเพื่อปกปอง ถนอมกลอมเกลาลูก และในฐานะลูกจึงควร
ตอบแทนบุญคุณดวยความรักและดูแลทานใหสมกับคาของนํ้านมที่ใหลูกไดดื่มจนเติบใหญ
ดอกมะลิ เปนสัญลักษณของวันแม โดยมีความหมายดังนี้
๑. มีสีขาว เปรียบเสมือน ความรักที่ยิ่งใหญและบริสุทธิ์ของแม
๒. มีกลิ่นหอม และหอมไกลไดนาน เปรียบเสมือนความรักของแมที่ยั่งยืนถาวร
๓. เปนดอกไมที่ออกดอกทั้งป เปรียบเสมือนความรักของแมที่มีตลอดเวลา ไมมีวันสิ้นสุด
๔. มีสรรพคุณทางยาเปนเครื่องหอมบํารุงหัวใจ เปรียบเสมือนความรักของแมที่เมตตากรุณาปรานี ทําใหชุมฉํ่าหัวใจ

บทไหวครู
ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรานุสา
สกา ปญญาวุฑฒิกะเรเตเต ทินโนวาเท
นะมามิหัง
ปาเจราจะริยา แปลวา บุรพาจารย
และอาจารย
มาจากคําวา ปาจะริยะ (ครูของครู) +
อาจะริยะ (ครู) เมื่อเปนพหูพจนจึง
ลากเสียงยาวเปน อาจะริยา
โหนติ มาจากรากศัพทคําวาหู แปลวาเปน คุณุตตะรานุสาสะกา ผูสั่งสอนซึ่งมีคุณยิ่ง มาจากคําวา คุณ + อุตตะระ (สูง) + อะนุสาสะกะ
(ผูสั่งสอน) จึงแปลไดวา ครูบาอาจารยเปนผูทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เปนผูพรํ่าสอนศิลปวิชา
ปญญาวุฑฒิกะเร แปลวา ผูทําใหความรูเพิ่มพูน มาจากคําวา ปญญา + วุฑฒิ (เพิ่ม) + กะระ (ซึ่งทํา) ในที่นี้เปนกรรมของประโยคคูกับคําวา
เต จึงผันเปน กะเร
เต แปลวา ทานเหลานั้น เปนพหูพจน เปนกรรมของประโยค (รองรับกิริยานอบนอม)
ทินโนวาเท ผูใหโอวาท มาจากคําวา ทินนะ (ให) + โอวาทะ(คําพูด) ในที่นี้คูกับ เต
นะมามิหัง ขาขอนอบนอม มาจากคําวา นะมา (นอบนอม) + อะหัง (ขาพเจา) คําวามิ ใชกับประธานบุรุษที่ ๑ เอกพจน จึงแปลไดวา ขาพเจา
ขอนอบนอม ผูทําใหปญญาเจริญ ผูใหโอวาทเหลานั้น
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เทศนมหาชาติ...
แดนบดินทรถิ่นธรรมะ
วากันวาการฟงเทศนมหาชาติไดบุญมาก
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จึงไดจัด
งานเทศนมหาชาติขึ้นเปนครั้งที่ ๓ ในวันที่
๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยทานผูบริหาร ครู
นักเรียน ผูปกครอง ตลอดจนผูมีจิตศรัทธา
ในกุศล รวมแรงรวมใจกันฟงธรรมแหล
พระเวสสันดรชาดก ขอผลานิสงสแหงบุญ
จงสุขสวัสดิ์เทอญ

กิจกรรมดีดี

สโมสรอินเทอรแรคโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ออกคาย ปลูกปาชายเลน
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ

งานดนตรีในสวน จัด ณ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนมาเปนประธาน พรอมทั้งอดีตผูบริหาร ครูเกา
นักเรียนเกา - ปจจุบัน เครือขายผูปกครอง รวมงานกัน
อยางชื่นมื่นกับบทเพลงอันไพเราะ

ในวันลอยกระทง ป ๒๕๕๘ มีการจัดประกวดนางนพมาศ “ลอยกระทงสานศิลป แดนบดินทรถิ่นวัฒนธรรม”
ครูและนักเรียนแตงชุดไทยสวยงามไมแพกันเลยทีเดียว
NinlubonJan2016_05.indd 62

3/4/2559 BE 9:43 AM

นิลุบล ๖๓

วันงดสูบบุหรี่โลก

ติว GAT ม.๖

ทําที่ใช เรียนที่ชอบ ม.๓ เครือขายผูปกครอง

ทอดผาปาตนไม

สรางเสริมแรงบันดาลใจ
เรียนอยางไรใหมีความสุข ม.๒

แขงขันดรัมไลนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

ครูเการวมบวงสรวงทานเจาพระยา ฯ

งานเยือนพิพิธภัณฑ
“งามพัสตรา คุณคาภูมิปญญาไทย”
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ลูกเสือเนตรนารีรวมพิธีถวายราชสดุดี

ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธครูกับผูปกครอง

พิธีประดับเข็มยุวกาชาด
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ผอ.สพม.๒ เยี่ยมโรงเรียน

คัดเลือก สอวน. เคมี

อบรมโปรแกรมครูคณิต-วิทย

พิธีประดับพระเกี้ยว

อบรมธรรมะวิปสสนา

ขับเคลื่อนแนวคิดตามคานิยม ๑๒ ประการ

หนวยลงคะแนนเลือกตั้ง อกคศ. สพม.๒

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

โรงเรียนสตรีวิทยา มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนชุมพลพิสัย มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนพิมานพิทยารังสรรค มาศึกษาดูงาน
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