
โรงเรียนเด็กชาย  โรงเรียนเด็กหญิง 
 

 ในสมยัรัชกาลท่ี  ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  ทรงให้ความสําคญักบัการศึกษา

เป็นอย่างยิ่ง  โปรดให้เร่ิมต้นจดัตั้ งโรงเรียนหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวงัเม่ือปี  พ.ศ. ๒๔๑๔  เป็น

โรงเรียนสอนภาษาไทย  แลว้มีหมายประกาศ  ชกัชวนพระบรมวงศานุวงศ ์และขา้ราชการ  ให้ส่งบุตรหลาน

เขา้เรียน  โปรดฯ  ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) เป็นอาจารยใ์หญ่  ต่อมาจึงโปรดฯ  ให้ตั้ง

โรงเรียนหลวงสาํหรับราษฎรข้ึน  โดยจดัตั้งข้ึนในเขตวดัต่างๆ ตามประเพณีนิยมของราษฎร  โรงเรียนหลวง

น้ีได้จดัตั้งข้ึนท่ี  “วดัมหรรณพาราม” เป็นแห่งแรก  แลว้จึงแพร่หลายออกไปตามหัวเมืองทัว่ๆ ไป ด้วย

วิธีการผสมผสานบนพื้นฐานความร่วมมือในวฒันธรรมชุมชน  ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นกบัวดั

เป็นไปอย่างถอ้ยทีถอ้ยอาศยั อนัเป็นท่ีมาของคาํย่อว่า  บ ว ร (บา้น  วดั  โรงเรียน)  จงัหวดัสมุทรปราการ          

ถือเป็นจงัหวดัแรกๆ  ของการส่งเสริมการศึกษาตามทอ้งถ่ิน  โดยมีโรงเรียนเก่าแก่ท่ีเกิดข้ึนภายใตค้วาม

อนุเคราะห์จากท่านเจา้อาวาสวดักลางวรวหิาร  และวดัพิชยัสงคราม  (วดันอก)  ถึง  ๓  โรงเรียน  นั้นคือ   

๑. โรงเรียนชาย (โรงเรียนสมุทรปราการ) โรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจงัหวดั 

๒. โรงเรียนสมุทรสตรี โรงเรียนเอกชนแห่งแรก 

๓. โรงเรียนสตรี (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) 
 

 โรงเรียนชาย  เป็นโรงเรียนแห่งแรกท่ีก่อตั้งข้ึนในจงัหวดัสมุทรปราการ  โดยในปี พ.ศ. ๒๔๒๖  

รัชกาลท่ี  ๕  ไดโ้ปรดเกลา้ฯ  ให้สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  คร้ังยงัดาํรงพระ

ยศเป็นพระองคเ์จา้ดิศวรกุมาร  เสด็จลงมายงัเมืองสมุทรปราการ  เพื่อเร่ิมตน้การก่อตั้งโรงเรียนหนงัสือไทย

ข้ึน  ภายในพื้นท่ีว ัดกลางวรวิหาร  จนถึงปี  ๒๔๒๙  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                    

มีพระราชดาํริในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานต่างๆ  เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน  จึงทรงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ  ใหเ้ร่ิมการจดัตั้งโรงเรียนท่ีมีอยูเ่ดิม  ตามพระอารามหลวง  ให้วฒันาถาวร

ข้ึนกวา่แต่ก่อน มีการจดัระบบการเรียน  การสอน  และการวดัผลใหเ้ป็นมาตรฐาน  โดยตั้งช่ือโรงเรียนแห่งน้ี

วา่โรงเรียนวดักลางเมืองสมุทร  จนถึงปี  ๒๔๖๐  กระทรวงธรรมการ  ไดเ้ปล่ียนช่ือ โรงเรียนวดักลางเมือง

สมุทร  เป็นโรงเรียนมธัยมวดักลางและในปี  ๒๔๙๖  จึงเปล่ียนช่ือเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ  (แต่จาก

หลกัฐานทางราชการของโรงเรียน  พบว่า ไดใ้ช้ช่ือโรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๔๘๖)  จนเม่ือ

พื้นท่ีโรงเรียนภายในเขตวดักลางวรวหิาร  ไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน  จึงไดท้าํการยา้ยมาตั้งอยู่

ในท่ีปัจจุบนั 



 
 

 โรงเรียนสมุทรสตรี  ถือเป็นการเร่ิมตน้ส่งเสริมสิทธิเด็กสตรี  ใหมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกบั

เด็กผูช้าย  เป็นสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึน  ต่อเน่ืองจากโรงเรียนสมุทรปราการ  โดยในปี พ.ศ. ๒๔๔๕  หลงัก่อตั้ง

โรงเรียนสาํหรับเด็กชายเกือบ  ๒๐  ปี  พระยาราชายสาธก  นายด่านภาษีเมืองสมุทรปราการ  (ไวยาวจักรวดั

กลางฯ  ในสมยันั้น) ไดข้ออนุญาตจดัตั้งอาคารเรียนอีกแห่งหน่ึง  สําหรับเด็กหญิงข้ึนในบริเวณใกลก้นั  คือ  

ภายในเขตวดักลางวรวหิาร  บริเวณขา้งสระเต่า  โดยใชช่ื้อวา่  โรงเรียนสมุทรปราการสตรี  (เรียกอยา่งสั้นวา่  

โรงเรียนสมุทรสตรี)  เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจงัหวดัสมุทรปราการ  ต่อมาจึงเร่ิมมีเด็กชายเขา้มา

เรียนดว้ย  กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา  จนเม่ือโรงเรียนสมุทรปราการ  (โรงเรียนชาย)  ซ่ึงเป็นของรัฐบาล  

เร่ิมมีนโยบายรับนกัเรียนหญิงเขา้เรียน  เด็กนกัเรียนจากโรงเรียนสมุทรสตรี  ท่ีเป็นโรงเรียนเอกชน  จึงต่างก็

ยา้ยเขา้ไปเรียนเป็นจาํนวนมาก  ดว้ยเพราะเก็บค่าเล่าเรียนในราคาท่ีถูกกวา่  จนแทบไม่เหลือนกัเรียนท่ีศึกษา

ในโรงเรียนสมุทรสตรี  ปี  พ.ศ. ๒๔๖๓  ครูเฉลิม  เอ่ียมโอภาส  ซ่ึงเป็นครูลูกจา้งของโรงเรียนในสมยันั้น  

จึงกราบเรียนขอกิจการโรงเรียนสมุทรสตรีจากพระยาราชายสาธก  เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในระดบัชั้น

ประถม  และเปล่ียนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนโอภาสวิทยา  และต่อมาก็ไดเ้ปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น  โรงเรียนเฉลิม

วทิยา  การดาํเนินกิจการของครูเฉลิมเป็นไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย  จนผูป้กครองของเด็กนกัเรียนในปากนํ้ า  

ใหค้วามไวว้างใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนจนถึงปัจจุบนั 



 

 

นักเรียนโรงเรียนสมุทรสตรี  ครูเฉลมิ  เอีย่มโอภาส (คนยืนข้างต้นไม้) 
 

 

หมากรุกคน โดย  นักเรียนโรงเรียนสมุทรสตรี และ  ชุมนุมศิษย์เก่านักเรียนสมุทรสตรี ปี  ๒๔๗๓ 
 

 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๔๘๑  ดว้ยความคิดท่ีตอ้งการแยกการเรียนการ

สอนของนกัเรียนหญิงออกจากนกัเรียนชาย  มีการโอนนกัเรียนหญิงมาจากโรงเรียนสมุทรปราการ  และตั้ง

โรงเรียนข้ึน  ณ  บริเวณวดัพิชยัสงคราม  บนเน้ือท่ีประมาณ  ๓  ไร่เศษ  เปิดทาํการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี  

๓  ถึง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  มี นางกระแสร์  รัตนวราหะ  เป็นครูใหญ่คนแรก  ก่อสร้างอาคารเรียน  ๒  

หลงั  คือ  เรือนแสงรุจิ  กบั  เรือนพินิจทณัฑ์กิจ  เม่ือมีการแยกนกัเรียนหญิง และนกัเรียนชายออกเป็นสอง

สถานนักศึกษา  ชาวบา้นจึงพากนัเรียกโรงเรียนทั้งสองอย่างสั้ นๆ  โดยเรียกโรงเรียนสมุทรปราการว่า  

โรงเรียนชาย และเรียกโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวา่ โรงเรียนสตรี 



 
 

นักเรียนสตรีสมุทรปราการ  ได้ช่ือว่ามีมารยาทงามอย่างไทย และเป็นแหล่งกาํเนิดขบวน โยธาวาทติทีเ่ด่น

เป็นสง่า ประจํางานมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 
 

 ปี พ.ศ. ๒๔๘๕  สมยัท่ี นางสาวสบสมยั   บุราวาศ  ครูใหญ่โรงเรียนสตรีอุทยัธานี  ยา้ยมาดาํรง

ตาํแหน่งครูใหญ่  เขา้มาพฒันาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  ให้เกิดความเจริญกา้วหนา้  จนมีบุตรหลานของ

ชาวสมุทรปราการถูกส่งเขา้มาศึกษาเป็นจาํนวนมากถึงกบัตอ้งขยายพื้นท่ีอาคารในโรงเรียน  แต่เน่ืองจาก

สถานท่ีเดิมคบัแคบ  ไม่สะดวกในการศึกษา  และการดาํเนินกิจกรรมพิเศษต่างๆ  ในวนัท่ี  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. 

๒๔๙๙  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  จึงไดย้า้ยจากพื้นท่ีวดัพิชยัสงครามไปตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี  ๔๘๙  ถนน

สุขมุวทิ  ตาํบลปากนํ้ า  อาํเภอเมืองฯ  จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยไดรั้บบริจาคท่ีดินจากหลวงประเจิดอกัษร

ลกัษณ์  (บุตรพระยาราชยสาธก  ผูก่้อตั้งโรงเรียนสมุทรสตรี)  จาํนวนกว่า  ๕  ไร่  และกรมวิสามญัจดัซ้ือ

ท่ีดินให้อีก  ๕  ไร่  รวมเน้ือท่ี  ๑๐  ไร่  ๒  งาน  ๕๗  ตารางวา  โรงเรียนแห่งใหม่น้ีตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียน

เดิมประมาณ  ๑  กม.  ต่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  ไดรั้บบริจาคท่ีดิน  จากนางสาวศรีสมบูรณ์  สิทธิไชย  อีก  ๑๙๐  

ตารางวา  ปัจจุบนัรวมเน้ือท่ีของโรงเรียน  ทั้ งหมด  ๑๑  ไร่  ๔๗  ตารางวา  ส่วนพื้นท่ีโรงเรียนสตรี

สมุทรปราการดั้งเดิม  ปัจจุบนัไดก้ลายเป็น โรงเรียนอนุบาลวดัพิชยัสงคราม 



 
 

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  ปากซอยอกัษรลกัษณ์  ถนนสุขุมวทิ 

 



 


