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กว่าจะมาเป็น “บีซีซี 150 ปี” 
โดย ดร.จารีต องคะสุวรรณ และ อจ.สุพฒัน์ ธัญญวบูิลย์ 

ด้วยพระคุณของพระเจ้า มิชชนันารีกลุ่มหน่ึงท่ีคนไทยเรียกวา่หมอมะตูม (REV.STEPHEN 
MATTOON) และภรรยา และหมอเหา หรือหมอเฮา้ส์ (DR. SAMUEL RENOLD HOUSE) จากมิชชัน่
คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกนัไดเ้ดินทางถึงกรุงเทพฯ เม่ือ 22 มีนาคม 2390 และไดอ้าศยัรวมอยูก่บั
มิชชนันารีคณะ A.B.C.F.M. (AMERICAN BOARD OF COMMISIONERS FOR FOREIGN 
MISSIONS) บริเวณปากคลองบางหลวง 

พ.ศ. 2394 มิชชัน่คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกนั ไดรั้บพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเหลา้เจา้อยูห่วัใหใ้ชท่ี้ดินใกล ้ ๆ กบัวดัอรุณราชวรารามเป็นระยะเวลานานได ้ การตั้งโรงเรียน
จึงเป็นอีกพนัธกิจหน่ึง 

30 กนัยายน 2395 มิชชนันารีไดเ้ปิดโรงเรียนขา้งวดัอรุณราชวราราม ซ่ึงอยูใ่นท่ีดินไดรั้บพระ
บรมราชานุญาตเป็นโรงเรียนประจ าส าหรับเด็กชายชาวจีน และสอนเป็นภาษาจีน ระยะแรกตอ้งให้
ค่าจา้งเด็กท่ีมาเรียนหนงัสือ วนัละ 1 เฟ้ือง มีซินแสกีเอง็เป็นครูใหญ่และหมอเฮา้ส์ เป็นทั้งผูบ้ริหารและ
ครูสอน 

พ.ศ. 2400 มิชชนันารีไดย้า้ยท่ีท าการไปส าเหร่ ไดส้ร้างพระวหิาร โรงเรียน โรงพิมพ ์ บา้นพกั
มิชชนันารี โกดงัเก็บของ โรงเรียนท่ีส าเหร่มีช่ือ ส าเหร่บอยส์สกลู (SAMRAY BOY’S SCHOOL) 

พ.ศ. 2403 โรงเรียนเปล่ียนสอนเป็นภาษาไทย วชิาท่ีเปิดสอนมีปรัชญา เลขคณิต ภูมิศาสตร์ 
การแต่งความ และดาราศาสตร์ ช่วงเวลาน้ีมีหลายคนสมคัรเรียนภาษาองักฤษกบัมิชซิสแมตตูนสม ่า
เสมอ 

โรงเรียนส าเหร่บอยส์สกลู ไดเ้จริญเติบโตข้ึนโดยมิชชนันารีตั้งแต่ครอบครัวของหมอแมตตูน 
หมอเฮา้ส์ หมอแคริงตนัและหมอแมคโดแนล ฯลฯ 

พ.ศ. 2431 ขณะท่ีโรงเรียนส าเหร่บอยส์สกลู ก าลงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองอยูน่ั้น มิชชนันารีช่ือ 
REV.J.A EAKIN, REV.J.B.DUNLAP และภรรยา และ MISS ELIZABETH EAKIN ไดร่้วมกนัเปิด
โรงเรียนช่ือ บางกอกคริสเตียนไฮสกลู (BANGKOD CHRISTIAN HIGH SCHOOL) ท่ีกุฎีจีนโดยเช่า
อาคารของชาวยโุรปโรงเรียนเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บความนิยมมาก 

ขณะเดียวกนัเหตุการณ์ท่ีส าเหร่กลบัเป็นไปตรงกนัขา้ม เน่ืองจากมิชชนันารีก าลงัประสบ
ปัญหาดา้นสุขภาพ ลาพกัผอ่นเป็นระยะเวลานาน บางท่านเดินทางกลบัโดยไม่กลบัมาอีก มิชชัน่คณะ
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เพรสไบทีเรียนอเมริกนัไดข้อให ้ ศาสนาจารยเ์อก้ินมาช่วยงานท่ีส าเหร่ เพื่อช่วยดูแลทั้งคริสตจกัร 
โรงเรียน และโรงพิมพ ์

พ.ศ. 2435 ศาสนาจารยเ์อก้ินไดย้า้ยโรงเรียนบางกอกคริสเตียนไฮสกลู จากกุฎีจีน มารวมกบั
โรงเรียนส าเหร่บอยส์สกลูท่ีส าเหร่ และตั้งช่ือโรงเรียนท่ีรวมกนัน้ีวา่ โรงเรียนส าเหร่บอยส์คริสเตียนไฮ
สกลู (SAMRAY BOY’S CHRISTIAN HIGH SCHOOL) มีนกัเรียนประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็น
นกัเรียนประจ า 

กิจการโรงเรียนภายใตก้ารด าเนินการของ ศาสนาจารยเ์อก้ิน ไดเ้จริญกา้วหนา้ไปมาก นกัเรียน
ไดรั้บการอบรมอยา่งดีเยีย่มจากทั้งครูไทยและมิชชนันารี ศาสนาจารยเ์อก้ิน ยงัไดจ้ดัท าต ารา
คณิตศาสตร์ และเรขาคณิต และจดัพิมพเ์ป็นภาษาไทย นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไดรั้บการพฒันาทกัษะอ่ืน 
ๆ เช่น ดา้นกีฬาและการอบรมดา้นคริสตศ์าสนา 

ดา้นวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลของ ศาสนาจารยเ์อก้ิน ท่ีมองเห็นวา่ฝ่ังพระนครนั้นยอ่มเจริญกวา่ฝ่ัง
ธนบุรี การคมนาคมสะดวกกวา่โรงเรียนตอ้งขยายใหญ่โตไดใ้นอนาคต ศาสนาจารยเ์อก้ิน จึงไดพ้ยายาม
ซ้ือท่ีดินส าหรับสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ โดยมอบให ้ศจ.เจ บี ดนัแลป เป็นผูด้  าเนินการ 

พ.ศ. 2443 ศาสนาจารย ์ เจ บี ดนัแลป ไดข้อซ้ือท่ีดินบริเวณถนนประมวญ ต าบลลีลม อ าเภอ
บางรัก จากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นเงิน 17,000 บาท โดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก
พระยาสารสินเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีไดบ้ริจาคเงินจ านวน 2,500 บาท พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้ทรงบริจาคทรัพยส่์วนพระองคใ์หอี้ก 20 ชัง่ ศาสนาจารยด์นัแลปไดข้อบริจาคเงินจากผูมี้จิต
ศรัทธาในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 10,000 เหรียญ 

พ.ศ. 2445 ศาสนาจารยเ์อก้ิน ยา้ยโรงเรียนจากส าเหร่มาท่ีถนนประมวญ ระยะแรกใชช่ื้อ
โรงเรียนใหม่วา่ “บางกอกคริสเตียนไฮสกลู” (BANGKOK CHRISTIAN HIGH SCHOOL) และไดเ้ป็น
ผูบ้ริหารท่านแรกของโรงเรียนท่ีถนนประมวญ 

พ.ศ. 2456 โรงเรียนบางกอกคริสเตียนไฮสกลู ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บางกอกคริสเตียนคอลเล็จ 
(BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE) หรือช่ือไทยวา่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

พ.ศ. 2450-2463 ศาสนาจารยด์บับลิว.จี.แมคคลวัร์ (REV.W.G. WcCLURE) เป็นผูบ้ริหาร
โรงเรียนบางกอกคริสเตียนไฮสกลูต่อจาก ศาสนาจารยเ์อก้ิน เน่ืองจาก ศาสนาจารยเ์อก้ินลาออกเพื่อไป
ท างานดา้นศาสนาท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ไดมี้การก่อตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าในช่วงน้ี 

พ.ศ. 2463-2464 ผูบ้ริหารต่อจาก ศาสนาจารยแ์มคคลวัร์ คือ ศาสนาจารยอ์าร์ โอ แฟรงคลิน 
(REV.R.O.FRANKLIN) ระยะน้ีโรงเรียนมีช่ือเสียงทั้งดา้นกีฬาและดนตรี 
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พ.ศ. 2464-2481 ผูบ้ริหารต่อจาก ศาสนาจารยอ์าร์ โอ แฟรงคลิน คือ ศาสนาจารยเ์อม็ บี ปาลม์
เมอร์ (REV.MARIAN BOYD PALMER) ผูบ้ริหารท่านน้ีไดริ้เร่ิมหลายส่ิงแด่โรงเรียน เช่น สีประจ า
โรงเรียน ม่วงทอง พิธีจบหลกัสูตร (BACCALAUREATE) และการสอนในหอ้งเรียนเป็นภาษาองักฤษ 
เป็นตน้ 

พ.ศ. 2451-2476 ผูบ้ริหารอีกผูห้น่ึง คือ อาจารยแ์อนนาเบล กอลท ์(MISS ANNABEL GALT) 
อาจารยท์  าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารแทน ศาสนาจารยป์าลม์เมอร์เป็นบางคร้ัง 

พ.ศ. 2482-2483 สมยั ดร.อี เอม็ เท็ต (DR.E.M. TATE) เป็นผูบ้ริหารท่ีเป็นมิชชนันารีคน
สุดทา้ยของโรงเรียน เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีก าลงัจะเกิดสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ดา้น
ทวปีเอเชีย ชาวอเมริกนัจ าเป็นตอ้งเดินทางออกจากประเทศไทยกลบัสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2483 ผูบ้ริหารคนไทย อาจารยเ์จริญ วชิยั เร่ิมบริหารโรงเรียน 
พ.ศ. 2505-2508 ไดมี้การร้ืออาคารเก่า เพื่อก่อสร้างอาคารสูง 4 ชั้นหลายอาคารติดต่อกนั 

สถาปนิก คือ ดร.อาโมสชาง (DR.AMOS CHANG) ผูค้วบคุมงานคือ อาจารยโ์ธลิน (MR.LYNN 
THOLIN) ผูอ้อกแบบอาคารคือ อาจารยพ์อทเทอร์ เทเลอร์ (MR.POTTER TAYLOR) ใชง้บประมาณ
ทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2511-2514 ก่อสร้างหอธรรม ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 6 ลา้นบาท 
พ.ศ. 2525 ร้ืออาคาร 2 ชั้น ดา้นถนนประมวญ และสร้าง “อาคารอารีย ์ เสมประสาท” เป็น

อาคารสูง 7 ชั้น ใชเ้ป็นอาคารเรียนของนกัเรียนประดบัชั้นประถมศึกษา 
พ.ศ. 2536 ร้ืออาคาร 4 ชั้นท่ีใชเ้ป็นท่ีพกันกัเรียนประจ าและสระน ้า เพื่อสร้างอาคารใหม่สูง 16 

ชั้น 
23 กนัยายน 2536 พิธีวางศิลารากอาคารใหม่ 16 ชั้น และสระน ้า โดยประธานสภาคริสตจกัรฯ 

ศาสนาจารยส์ าราญ กวงแหวน 
10 กรกฎาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน

เป็นองคป์ระธานเปิด “อาคารสิรินาถ” ซ่ึงเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ปัจจุบนั “อาคารสิรินาถ” ใชเ้ป็นท่ีท าการงานธุรการ งานบริหาร ศูนยก์ารเรียนและท่ี
พกัอาศยั 

29 มิถุนายน 2543 พิธีวางศิลารากอาคารใหญ่สูง 19 ชั้นโดยประธานสภาคริสตจกัรฯ ศาสนา
จารย ์ ดร.บุญรัตน์ บวัเยน็ และเปิดใชอ้าคารใหม่ “อาคาร บีซีซี 150 ปี” เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2545 
เป็นอาคารเรียนนกัเรียนมธัยม ท่ีพกันกัเรียนประจ า และท่ีพกัของครู 
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โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัไดด้ าเนินการปรับปรุงและพฒันามาเป็นล าดบั ตั้งแต่มีการ
ด าเนินบริหารโดยชาวอเมริกนั จนถึงผูบ้ริหารท่ีเป็นคนไทย อาจารยเ์จริญ วชิยั อาจารยเ์ล็ก ไทยง 
อาจารยอ์ารีย ์ เสมประสาท ดร.สิงห์โต จ่างตระกลู อาจารยบุ์ญเกียรติ นิลมาลย ์ อาจารยป์ระกอบ 
พรหมบุตร และ ดร.จารีต องคะสุวรรณ บีซีซี ยงัคงพฒันาอยา่งสืบเน่ือง ทั้งดา้นผูเ้รียน ดา้น
กระบวนการ และดา้นปัจจยั 

ปัจจุบนัโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั มีนกัเรียนชายจ านวน 5,539 คน ครูไทย 330 คน ครู
ชาวต่างประเทศ 42 คน ครูพิเศษ 36 คน และพนกังาน 76 คน ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะผูบ้ริหาร 
ดงัน้ี 

1. ดร.จารีต องคะสุวรรณ ผูอ้  านวยการ 
2. ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม อาจารยใ์หญ่ 
3. นางวจิิตรา พรหมบุตร ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวชิาการ 
4. นางเพญ็จนัทร์ วฒันมงคล ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
5. นายกูศ้กัด์ิ สารกิติพนัธ์ ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายกิจกรรม 
6. นางศิรินุช ตั้งสุขสันต ์ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายการเงินและบุคลากร 
7. ดร.บรรจง ชมภูวงศ ์ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายบริการ 
150 ปี กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั คือ 150 ปี ของการเปล่ียนแปลงพฒันา และสร้างสรรค ์ความ

เจริญกา้วหนา้ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินงานท่ี
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ความรักสามคัคี และความเสียสละของคณะผูก่้อตั้ง คณะผูบ้ริหาร ครู
อาจารย ์ นกัเรียน ผูป้กครอง และบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในอดีต และปัจจุบนั เป็นผลใหโ้รงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวทิยาลยัมีความโดดเด่น เป็นท่ีไวว้างใจ ยอมรับ และเช่ือถือตลอดมา เราทุกคนขอขอบพระคุณ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงน า และทรงอวยพระพรแก่กิจการของโรงเรียนตลอด 150 ปี 

โรงเรียนจะกา้วสู่อนาคต ดว้ยความพร้อมท่ีจะจดัการศึกษา อยา่งมีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทั้งวชิาการ และคุณธรรม จริยธรรม มุ่งพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมของชุมชนเป็นโรงเรียนชั้นน า
และเป็นแบบอยา่งใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนและแก่โรงเรียนอ่ืน ในขณะเดียวกนัโรงเรียนจะมุ่งมัน่
จดัการเรียนการสอนโดยยดืหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด เราทุกคนเช่ือวา่องคพ์ระเยซูคริสตจ์ะทรงโปรดอวย
พระพร ใหโ้รงเรียนแห่งน้ีเป็นท่อพระพรดา้นการศึกษาแก่เยาวชนและประเทศชาติสืบไป. 
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