
 

 
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 รอบที่ 1  
------------------------------------------------------- 

ตามที่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ปี 2564 และคณะกรรมการตามค าสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 32/2565 ลงวันที่  
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศผลการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ปี 2565 รอบท่ี 1 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 
1.1 โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
1.3 โรงเรียนบ้านดอนไชย จังหวัดล าปาง 
1.4 โรงเรียนบ้านท่า จังหวัดล าปาง 
1.5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) จังหวัดพะเยา 
1.6 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่ 
1.7 โรงเรียนบ้านหาดทับยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.8 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.9 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวล าภู 

1.10 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
1.11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง จังหวัดอุดรธานี 
1.12 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม 
1.13 โรงเรียนบ้านคูซอด จังหวัดศรีสะเกษ 
1.14 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) จังหวัดศรีสะเกษ 
1.15 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) จังหวัดนครพนม 
1.16 โรงเรียนท่าแกวิทยากร จังหวัดชัยภูมิ 
1.17 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม จังหวัดขอนแก่น 
1.18 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู จังหวัดขอนแก่น 
1.19 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.20 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) จังหวัดนครราชสีมา 
1.21 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
1.22 โรงเรียนคลองขวาง จังหวัดตราด 
1.23 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด 
1.24 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ จังหวัดชลบุร ี
1.25 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 
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1.26 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จังหวัดลพบุรี 
1.27 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ จังหวัดลพบุรี 
1.28 โรงเรียนวัดวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี 
1.29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.30 โรงเรียนวัดสวนแตง จังหวัดสพุรรณบุรี 
1.31 โรงเรียนคลองเกลือ จังหวัดนนทบุรี 
1.32 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี 
1.33 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) จังหวัดนนทบุรี 
1.34 โรงเรียนวัดท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
1.35 โรงเรียนวัดศาลาครืน กรุงเทพมหานคร 
1.36 โรงเรียนวัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร 
1.37 โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร 
1.38 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 
1.39 โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1.40 โรงเรียนวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ 
1.41 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร 
1.42 โรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต จังหวัดชุมพร 
1.43 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.44 โรงเรียนบ้านบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1.45 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.46 โรงเรียนบ้านโคกยาง จังหวัดตรัง 
1.47 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา จังหวัดตรัง 
1.48 โรงเรียนบ้านบางมัน จังหวัดระนอง 
1.49 โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต 
1.50 โรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา 
1.51 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 จังหวัดสตูล 
1.52 โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี 

2. กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2.1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย 
2.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
2.3 โรงเรียนระหานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
2.4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
2.5 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 
2.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จังหวัดตาก 
2.7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 
2.8 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 
2.9 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

2.10 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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2.11 โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
2.12 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
2.13 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร 
2.14 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
2.15 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูม ิ
2.16 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี 
2.17 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 
2.18 โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2.19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี 
2.20 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี 
2.21 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2.23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ 
2.24 โรงเรียนเซนต์เทเรซา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2.25 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
2.26 โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง 
2.27 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง 
2.28 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ 

     ประกาศ  ณ  วันที่         มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 
 


