
๑ 
 

 

 

ท่ี โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ 

๑ โรงเรียนวัดดาวโด่ง 
(เอิบวิทยาคม) 

คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
 

๒ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ ์ คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
๓ โรงเรียนวัดท้ายหาด 

(พลอยเจียเส็ง) 
ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

 
๔ โรงเรียนวัดลาดเป้ง นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 

(บ้านบางแก้ว) 
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

 
๖ โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม

(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๗ โรงเรียนวัดบางจะเกรง็  
(ประโชตประชานุกูล) 

บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
 

๘ โรงเรียนวัดช่องลม (ธรรมโชติ) บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
๙ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
๑๐ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
๑๑ โรงเรียนวัดปากสมุทร 

(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

 
๑๒ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 

(เล้ียงล้อมอนุกูล) 
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๑๓ โรงเรียนวัดบางน้อย 
(แจ่มประชานุกูล) 

จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
 

๑๔ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา 
(รังสิยานุกูล) 

ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๑๕ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 
(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 

บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
 

รำยช่ือโรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบล 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 

จ ำนวน ๓๑ โรงเรียน 



๒ 
 

 

ท่ี โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ 
๑๖ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 

(วัฒนานุวรรัตน์) 
บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๑๗ โรงเรียนวัดแก่นจันทน ์
(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บ ารุง) 

บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
 

๑๘ โรงเรียนวัดปราโมทย์ 
(พิศสะอาดราษฎร์อ ารุง) 

บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๑๙ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
(ฉ่ าบุญรอดชนูทิศ) 

ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๒๐ โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สิน
ประชานุกูล) 

บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
 

๒๑ โรงเรียนบ้านบางนางล่ี 
(กมลราษฎร์สามัคคี) 

บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๒๒ โรงเรียนวัดอมรวดี  
(อมรวิทยาคาร) 

ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๒๓ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 
๒๔ โรงเรียนวัดเขายี่สาร 

(ประมุขเวชกิจ) 
ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

 
๒๕ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์

(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๑ 

๒๖ โรงเรียนวัดปากน้ า 
(อมรวิมลจันทร์) 

แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๒ 

๒๗ โรงเรียนวัดบางคนทีใน 
(วามโกประชานุกูล) 

บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๒ 

๒๘ โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๒ 
๒๙ โรงเรียนวัดบางสะแก 

(ล้อมประชานุกูล) 
บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๒ 

๓๐ โรงเรียนวัดวรภูม ิ
(วรไวทยาวาส) 

สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๒ 

๓๑ โรงเรียนวัดเสด็จ 
(สุทธิวิทยานุสรณ์) 

เหมืองใหม ่ อัมพวา สมุทรสงคราม ประกาศ รอบท่ี ๒ 



๓ 
 

หมำยเหตุ 

          เดิม โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลสังกัด สพป.สมุทรสงครำม มีจ ำนวน ๓๒ โรงเรียน    
แต่เนื่องจำก ปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดเกตกำรำม (พรหมสุวัฒน์วิทยำคำร) ได้ขอโอนไปสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครำม เม่ือวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ ปัจจุบันคงเหลือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
จ ำนวน ๓๑ โรงเรียน 
 

 ล ำดับที่ ๑-๒๖ ประกำศ รอบที่ ๑ 
๑. หนังสือสพฐ. ท่ี ศธ ๐๔๑๑๘/ว๖๓๐ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

 ๒. ประกาศสพฐ. เรื่อง รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
              ระดับมัธยมศึกษา รอบท่ี ๑ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ล ำดับที่ ๒๗-๓๑ ประกำศ รอบที่ ๒ 
๑. หนังสือสพฐ. ท่ี ศธ ๐๔๐๐๘.๑/ว๑๐ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒. ประกาศสพฐ. เรื่อง รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล รอบท่ี ๒ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

  

 

 

 


