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ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Fun Kits with Science Caravan #2 

องคก์ารพิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ(อพวช.) 

รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด 

001 วัดแก้วโกรวาราม เมือง กระบี ่ 021 บ้านดอนปิน เมืองเชียงใหม่  เชียงใหม ่

002 อิศรานุสรณ ์ เมือง กระบี ่ 022 บ้านปางมะขามป้อม เวียงป่าเป้า เชียงราย 

003 อำมาตย์พานิชนุกูล เมือง กระบี ่ 023 บ้านปางริมกรณ ์ เมือง เชียงราย 

004 สังข์ทองวิทยา เหนือคลอง  กระบี ่ 024 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูษราษฎร์) เมืองเชียงราย เชียงราย 

005 สารสาสวเิทศน์สายไหม สายไหม กรุงเทพ 025 บ้านโป่งเทว ี เวียงป่าเป้า เชียงราย 

006 บ้านพุประด ู เมือง กาญจนบุร ี 026 เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) เทิง  เชียงราย 

007 นิคมลำปาววิทยา สหัสขันธ ์ กาฬสินธุ ์ 027 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ตรัง เมืองตรัง ตรัง 

008 บ้านหนองชุมแสง หนองกุงศรี  กาฬสินธุ ์ 028 บ้านอ่างกะป่อง เขาสมิง ตราด 

009 บ้านทรัพย์มะนาว คลองขลุง กำแพงเพชร 029 อนุบาลนครพนม เมือง นครพนม 

010 เทศบาลบ้านสามเหลีย่ม เมือง ขอนแก่น 030 โนนไทยครุุอุปถัมภ์ 2 โนนไทย นครราชสมีา 

011 วัดตะเคยีนทอง(เพชโรปถัมภ์) เขาคิชฌกูฏ จันทบุร ี 031 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั นครราชสมีา เมือง นครราชสมีา 

012 อนุบาลพร้อมคณุ ศรีราชา ชลบุร ี 032 วัดมังคลาราม พิปูน นครศรีธรรมราช   

013 ดวงมณ ี ศรีราชา ชลบุร ี 033 บ้านคลองน้ำโจน แม่วงก ์ นครสวรรค ์

014 วัดสกุณาราม(ประสิทธ์ิชัยประชาสรรค์) สรรคบุรี  ชัยนาท 034 วัดประชารังสรรค ์ เมืองนนทบุร ี นนทบุรี 

015 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เกษตรสมบูรณ ์ ชัยภูม ิ 035 บ้านไม้แก่น สุไหงปาด ี นราธิวาส 

016 ภูเขียว ภูเขียว ชัยภูม ิ 036 พระปริยตัิธรรมานสุรณ์วัดฟ้าสวรรค์ บ้านหลวง  น่าน 

017 บ้านหัวนาคำ หนองบัวแดง ชัยภูม ิ 037  พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย ์

018 โนนคร้อวิทยา จัตุรสั  ชัยภูม ิ 038 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง บุรีรัมย์  

019 สองแคววิทยาคม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 039 เทศบาลท่าโขลง1 คลองหลวง ปทุมธาน ี

020 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 040 วันครู 2502 คลองหลวง ปทุมธาน ี
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ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Fun Kits with Science Caravan #2 

องคก์ารพิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ(อพวช.) 

รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด 

041 ikqlebronfamilyfun ธัญบุร ี ปทุมธานี  061 บ้านโป่งบุญเจริญ บึงสามพัน เพชรบูรณ ์

042 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุร ี ประจวบครีีขันธ์ 062 สองพิทยาคม อำเภอสอง สพม.แพร่ สอง แพร่ 

043 บ้านห้วยไคร ้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์  063 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ แพร่ แพร่ 

044 บ้านคั่นกระได เมือง ประจวบครีีขันธ์   064 บ้านใหม่(สมบตัิทวีประชาสรรค์) วังช้ิน  แพร่ 

045 วัดบุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุร ี 065 เทศบาลบ้านบางเหนียว เมือง  ภูเก็ต 

046 ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตาน ี 066 มุกดาหาร มอนเทสซอร ี เมือง มุกดาหาร 

047 บ้านเจาะบาแน มายอ ปัตตาน ี 067 นราธิป-พร้อยสุพณิบ้านโคกตะแบง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

048 บ้านป่าทุ่ง สายบุรี  ปัตตาน ี 068 บ้านห้วยโผ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

049 ชุมชนบ้านกรือเซะ เมือง ปัตตาน ี 069 ชุมชนบ้านเมืองปอน ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 

050 วัดท้าวอู่ทอง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา  070 บ้านนาจาน เลิงนกทา ยโสธร 

051 บ้านภูเงิน เมือง พะเยา 071 บ้านปอเยาะ เมือง ยะลา 

052 บ้านบ่อแสน ทับปุด พังงา 072 อาลาวียะห์วิทยา บันนังสตา ยะลา 

053 ขจรเกียรติโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 073 พัฒนาวิทยา เมือง ยะลา 

054 วัดหัวหมอน เมือง พัทลุง 074 บ่อพันขันวิทยา สุวรรณภมู ิ ร้อยเอ็ด 

055 บ้านดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 075 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) เมือง  ร้อยเอ็ด 

056 บ้านน้ำทองน้อย ชาติตระการ พิษณุโลก 076 บ้านราชกรูด เมือง  ระนอง 

057 อรุณประดิษฐ เมือง เพชรบุร ี 077 บ้านลำเลียง กระบุรี  ระนอง 

058 ราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ชะอำ เพชรบุร ี 078 อนุบาลระยอง เมืองระยอง ระยอง 

059 บ้านหนองสรวง ศรีเทพ เพชรบูรณ ์ 079 เมืองเลย เมืองเลย เลย 

060 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) หนองไผ ่ เพชรบูรณ ์ 080 เทศบาล 6 (วัดป่ารวก) เมือง ลำปาง 



หน้า | 3  
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องคก์ารพิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิ(อพวช.) 
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081 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ลำปาง 091 บ้านดงหลวง เต่างอย  สกลนคร 

082 อนุบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 092 วัดประดู่หอม (เหลืออุทิศ) สทิงพระ สงขลา 

083 วังทองวิทยา วังเหนือ ลำปาง 093 บ้านบึงพิชัย(ทับทองอุทิศจิตโต) หาดใหญ ่ สงขลา 

084 วัดบ้านเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 094 อำนวยวิทย์ พระประแดง สมุทรปราการ  

085 วัดบ้านม้า เมือง ลำพูน 095 แสงวิทยา แก่งคอย สระบรุ ี

086 เทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) บ้านธิ  ลำพูน 096 หาดเสี้ยววิทยา ศรีสัชนาลยั  สุโขทัย 

087 บ้านโฮ่งวิทยา บ้านโฮ่ง ลำพูน 097 สวายวิทยาคาร เมือง สุรินทร ์

088 บ้านดง ทุ่งหัวช้าง  ลำพูน  098 ประสาทวิทยาคาร ปราสาท สุรินทร ์

089 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง  ลำพูน  099 ท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลา อุตรดิตถ์  

090 น้ำอ้อมรัฐประชานสุรณ ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 100 บ้านนาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธาน ี
 

 

หมายเหต ุ:  โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้สแกน QR code ข้างล่างนี้ เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Fun Kits with Science Caravan #2  

 1. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้ดูแลกิจกรรมแต่ละโรงเรียน เพ่ือแจ้ง Password สำหรับเข้าร่วมกลุ่ม ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564 

 2. เมื่อเข้าสู่กลุ่ม Line แล้ว ให้ตั้งชื่อในการเข้าใช้งานกลุ่มเป็นรหัสของแต่ละโรงเรียน แล้วตามด้วยชื่อ เช่น 00X วิทยา 

 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 


