โรงเรียนเด็กชาย โรงเรียนเด็กหญิง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสําคัญกับการศึกษา
เป็ นอย่า งยิ่ง โปรดให้เริ่ ม ต้นจัดตั้ง โรงเรี ย นหลวงขึ้ นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ เป็ น
โรงเรี ยนสอนภาษาไทย แล้วมีหมายประกาศ ชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ ให้ส่งบุตรหลาน
เข้าเรี ยน โปรดฯ ให้พระยาศรี สุนทรโวหาร (น้อย อาจาริ ยางกูร) เป็ นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาจึงโปรดฯ ให้ต้ งั
โรงเรี ยนหลวงสําหรับราษฎรขึ้น โดยจัดตั้งขึ้นในเขตวัดต่างๆ ตามประเพณี นิยมของราษฎร โรงเรี ยนหลวง
นี้ ได้จดั ตั้งขึ้ นที่ “วัดมหรรณพาราม” เป็ นแห่ งแรก แล้วจึ งแพร่ หลายออกไปตามหัวเมืองทัว่ ๆ ไป ด้วย
วิธีการผสมผสานบนพื้นฐานความร่ วมมื อในวัฒนธรรมชุ มชน ที่ ความสัม พันธ์ ระหว่างชาวบ้านกับวัด
เป็ นไปอย่างถ้อยทีถอ้ ยอาศัย อันเป็ นที่มาของคําย่อว่า บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรี ยน) จังหวัดสมุทรปราการ
ถื อเป็ นจังหวัดแรกๆ ของการส่ งเสริ มการศึกษาตามท้องถิ่ น โดยมี โรงเรี ยนเก่าแก่ที่เกิดขึ้นภายใต้ความ
อนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร และวัดพิชยั สงคราม (วัดนอก) ถึง ๓ โรงเรี ยน นั้นคือ
๑. โรงเรี ยนชาย (โรงเรี ยนสมุทรปราการ) โรงเรี ยนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัด
๒. โรงเรี ยนสมุทรสตรี โรงเรี ยนเอกชนแห่งแรก
๓. โรงเรี ยนสตรี (โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ)
โรงเรี ยนชาย เป็ นโรงเรี ยนแห่ งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๒๖
รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ครั้งยังดํารงพระ
ยศเป็ นพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร เสด็จลงมายังเมืองสมุทรปราการ เพื่อเริ่ มต้นการก่อตั้งโรงเรี ยนหนังสื อไทย
ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ ว ัด กลางวรวิ ห าร จนถึ ง ปี ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว
มีพระราชดําริ ในการเผยแพร่ ความรู ้ พ้ืนฐานต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จึงทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เริ่ มการจัดตั้งโรงเรี ยนที่มีอยูเ่ ดิม ตามพระอารามหลวง ให้วฒั นาถาวร
ขึ้นกว่าแต่ก่อน มีการจัดระบบการเรี ยน การสอน และการวัดผลให้เป็ นมาตรฐาน โดยตั้งชื่ อโรงเรี ยนแห่งนี้
ว่าโรงเรี ยนวัดกลางเมืองสมุทร จนถึงปี ๒๔๖๐ กระทรวงธรรมการ ได้เปลี่ยนชื่ อ โรงเรี ยนวัดกลางเมือง
สมุทร เป็ นโรงเรี ยนมัธยมวัดกลางและในปี ๒๔๙๖ จึงเปลี่ยนชื่ อเป็ น โรงเรี ยนสมุทรปราการ (แต่จาก
หลักฐานทางราชการของโรงเรี ยน พบว่า ได้ใช้ชื่อโรงเรี ยนสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖) จนเมื่อ
พื้นที่โรงเรี ยนภายในเขตวัดกลางวรวิหาร ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยนที่เพิ่มขึ้น จึงได้ทาํ การย้ายมาตั้งอยู่
ในที่ปัจจุบนั

โรงเรียนสมุทรสตรี ถือเป็ นการเริ่ มต้นส่ งเสริ มสิ ทธิเด็กสตรี ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยนเท่าเทียมกับ
เด็กผูช้ าย เป็ นสถานศึกษาที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องจากโรงเรี ยนสมุทรปราการ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ หลังก่อตั้ง
โรงเรี ยนสําหรับเด็กชายเกือบ ๒๐ ปี พระยาราชายสาธก นายด่านภาษีเมืองสมุทรปราการ (ไวยาวัจกรวัด
กลางฯ ในสมัยนั้น) ได้ขออนุ ญาตจัดตั้งอาคารเรี ยนอีกแห่งหนึ่ ง สําหรับเด็กหญิงขึ้นในบริ เวณใกล้กนั คือ
ภายในเขตวัดกลางวรวิหาร บริ เวณข้างสระเต่า โดยใช้ชื่อว่า โรงเรี ยนสมุทรปราการสตรี (เรี ยกอย่างสั้นว่า
โรงเรี ยนสมุทรสตรี ) เป็ นโรงเรี ยนเอกชนแห่ งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาจึงเริ่ มมีเด็กชายเข้ามา
เรี ยนด้วย กลายเป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา จนเมื่อโรงเรี ยนสมุทรปราการ (โรงเรี ยนชาย) ซึ่ งเป็ นของรัฐบาล
เริ่ มมีนโยบายรับนักเรี ยนหญิงเข้าเรี ยน เด็กนักเรี ยนจากโรงเรี ยนสมุทรสตรี ที่เป็ นโรงเรี ยนเอกชน จึงต่างก็
ย้ายเข้าไปเรี ยนเป็ นจํานวนมาก ด้วยเพราะเก็บค่าเล่าเรี ยนในราคาที่ถูกกว่า จนแทบไม่เหลือนักเรี ยนที่ศึกษา
ในโรงเรี ยนสมุทรสตรี ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ครู เฉลิม เอี่ยมโอภาส ซึ่ งเป็ นครู ลูกจ้างของโรงเรี ยนในสมัยนั้น
จึงกราบเรี ยนขอกิจการโรงเรี ยนสมุทรสตรี จากพระยาราชายสาธก เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในระดับชั้น
ประถม และเปลี่ยนชื่ อใหม่เป็ นโรงเรี ยนโอภาสวิทยา และต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็ น โรงเรี ยนเฉลิม
วิทยา การดําเนินกิจการของครู เฉลิมเป็ นไปได้ดว้ ยความเรี ยบร้อย จนผูป้ กครองของเด็กนักเรี ยนในปากนํ้า
ให้ความไว้วางใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนจนถึงปั จจุบนั

นักเรี ยนโรงเรียนสมุทรสตรี ครูเฉลิม เอีย่ มโอภาส (คนยืนข้ างต้ นไม้ )

หมากรุ กคน โดย นักเรี ยนโรงเรียนสมุทรสตรี และ ชุ มนุมศิษย์เก่านักเรียนสมุทรสตรี ปี ๒๔๗๓
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ด้วยความคิดที่ตอ้ งการแยกการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยนหญิงออกจากนักเรี ยนชาย มีการโอนนักเรี ยนหญิงมาจากโรงเรี ยนสมุทรปราการ และตั้ง
โรงเรี ยนขึ้น ณ บริ เวณวัดพิชยั สงคราม บนเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ เศษ เปิ ดทําการสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมปี ที่
๓ ถึ ง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ มี นางกระแสร์ รัตนวราหะ เป็ นครู ใหญ่คนแรก ก่อสร้างอาคารเรี ยน ๒
หลัง คือ เรื อนแสงรุ จิ กับ เรื อนพินิจทัณฑ์กิจ เมื่อมีการแยกนักเรี ยนหญิง และนักเรี ยนชายออกเป็ นสอง
สถานนัก ศึก ษา ชาวบ้า นจึ ง พากันเรี ยกโรงเรี ยนทั้ง สองอย่างสั้นๆ โดยเรี ย กโรงเรี ย นสมุ ทรปราการว่า
โรงเรี ยนชาย และเรี ยกโรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการว่า โรงเรี ยนสตรี

นักเรี ยนสตรีสมุทรปราการ ได้ ชื่อว่ ามีมารยาทงามอย่างไทย และเป็ นแหล่งกําเนิดขบวน โยธาวาทิตทีเ่ ด่ น
เป็ นสง่ า ประจํางานมัสการองค์ พระสมุทรเจดีย์
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ สมัยที่ นางสาวสบสมัย บุราวาศ ครู ใหญ่โรงเรี ยนสตรี อุทยั ธานี ย้ายมาดํารง
ตําแหน่งครู ใหญ่ เข้ามาพัฒนาโรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ ให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า จนมีบุตรหลานของ
ชาวสมุทรปราการถูกส่ งเข้ามาศึกษาเป็ นจํานวนมากถึงกับต้องขยายพื้นที่อาคารในโรงเรี ยน แต่เนื่ องจาก
สถานที่เดิมคับแคบ ไม่สะดวกในการศึกษา และการดําเนินกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในวันที่ ๘ สิ งหาคม พ.ศ.
๒๔๙๙ โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ จึงได้ยา้ ยจากพื้นที่วดั พิชยั สงครามไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๘๙ ถนน
สุ ขมุ วิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับบริ จาคที่ดินจากหลวงประเจิดอักษร
ลักษณ์ (บุตรพระยาราชยสาธก ผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยนสมุทรสตรี ) จํานวนกว่า ๕ ไร่ และกรมวิสามัญจัดซื้ อ
ที่ดินให้อีก ๕ ไร่ รวมเนื้ อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๕๗ ตารางวา โรงเรี ยนแห่ งใหม่น้ ี ต้ งั อยู่ห่างจากโรงเรี ยน
เดิมประมาณ ๑ กม. ต่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับบริ จาคที่ดิน จากนางสาวศรี สมบูรณ์ สิ ทธิ ไชย อีก ๑๙๐
ตารางวา ปั จ จุ บ นั รวมเนื้ อที่ ข องโรงเรี ย น ทั้ง หมด ๑๑ ไร่ ๔๗ ตารางวา ส่ ว นพื้ น ที่ โ รงเรี ย นสตรี
สมุทรปราการดั้งเดิม ปั จจุบนั ได้กลายเป็ น โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากซอยอักษรลักษณ์ ถนนสุ ขุมวิท

