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ประกาศรายช่ือโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

ส่งสุขสนุกคิดกบัมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ประจำปี 2564 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) 

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

NST001 พระโขนง ประเวศ กรุงเทพมหานคร NST021 บ้านหนองบอน บ่อไร่   ตราด 

NST002 อันวารุ้ลอิสลาม ห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร NST022 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล  นครปฐม 

NST003 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วังทองหลาง   กรุงเทพมหานคร NST023 โคราชพิทยาคม เมือง  นครราชสีมา 

NST004 อิสลามสันติชน วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร NST024 โนนสูงศรีธานี โนนสูง  นครราชสีมา 

NST005 สามชัยอุดมวิทย์ สามชัย  กาฬสินธุ์ NST025 สามัคคีรถไฟ เมือง  นครราชสีมา 

NST006 เจริญสุขอุดมวิทยา เมือง  กำแพงเพชร NST026 สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมือง  นครราชสีมา 

NST007 บ้านหนองหลุุบ เมือง  ขอนแก่น NST027 วัดไม้เรียง ฉวาง  นครศรีธรรมราช 

NST008 ชุมแพศึกษา ชุมแพ   ขอนแก่น NST028 โพฒิสารศึกษา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

NST009 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่  ขอนแก่น NST029 บ้านเปราะ แม่วงก์  นครสวรรค์ 

NST010 ศรีกระนวนวิทยาคม กระนวน   ขอนแก่น NST030 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) ท่าตะโก นครสวรรค์ 

NST011 สุเหร่าคลอง 18 บางน้ำเปร้ียว  ฉะเชิงเทรา NST031 นิคมพัฒนา10 สุคิริน   นราธิวาส 

NST012 ห้วยต้อนพิทยาคม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ NST032 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เมือง  น่าน 

NST013 บ้านทุ่งม่าน เวียงป่าเป้า เชียงราย NST033 บ้านถืมตอง เมือง  น่าน  

NST014 มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม เมืองเชียงราย  เชียงราย NST034 บ้านดอนไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ  บุรีรัมย์ 

NST015 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝาง  เชียงใหม่ NST035 บ้านโนนสมบูรณ์ สตึก  บุรีรัมย์  

NST016 สบเปิงวิทยา แม่แตง  เชียงใหม่ NST036 สารสาสน์วิเทศรังสิต ธัญบุรี   ปทุมธานี 

NST017 บ้านหนองขี้นกยาง แม่อาย  เชียงใหม่ NST037 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 

NST018 บ้านแจ่งกู่เรือง พร้าว เชียงใหม่ NST038 โรตาร่ีกรุงเทพ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

NST019 บ้านแม่แฮเหนือ แม่แจ่ม  เชียงใหม่ NST039 หัวหินวิทยาลัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 

NST020 ดาราวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่   เชียงใหม่ NST040 บ้านโคกพนมดี ศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด 

NST041 ทุ่งยางแดงพิทยาคม ทุ่งยางแดง  ปัตตานี NST061 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ภูเก็ต 

NST042 เตรียมศึกษาวิทยา เมือง ปัตตานี NST062 ขจรเกียรติศึกษา กะทู้  ภูเก็ต 

NST043 เทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม  เมืองปัตตานี ปัตตานี NST063 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ โกสุมพิสัย  มหาสารคาม 

NST044 อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ เมือง ปัตตานี  NST064 บ้านดงใหญ่ วาปีปทุม  มหาสารคาม 

NST045 บ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) บางปะอิน  พระนครศรีอยุธยา NST065 บ้านหนองหนาว ดงหลวง  มุกดาหาร 

NST046 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) นครหลวง  พระนครศรีอยุธยา NST066 เมืองยโสธร เมืองยโสธร  ยโสธร 

NST047 `บ้านหัวทุ่ง เชียงคำ   พะเยา NST067 เทศบาล 4 (ธนวิถี) เมือง ยะลา 

NST048 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เชียงคำ  พะเยา NST068 ถนอมศรีศึกษา เบตง  ยะลา 

NST049 ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จุน  พะเยา NST069 ท่าละมัย ยะหา  ยะลา 

NST050 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชย ปง  พะเยา NST070 อิสลามบาเจาะวิทยา บันนังสตา  ยะลา 

NST051 บ้านตำหนัง คุระบุรี พังงา NST071 วัดสนาม(สนามไชยประชานุกูล) ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 

NST052 ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตะกั่วป่า  พังงา NST072 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม พัฒนานิคม  ลพบุรี 

NST053 วัดอินทนิน ท้ายเหมือง  พังงา  NST073 เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เมือง  ลำปาง 

NST054 อะมาดิยะห์มูลนิธิ ป่าบอน  พัทลุง NST074 แม่มอกวิทยา เถิน   ลำปาง 

NST055 ชะรัดชะนูปถัมภ์ กงหรา  พัทลุง NST075 แม่พริกวิทยา แม่พริก ลำปาง 

NST056 วัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร NST076 จิรพิทยา บ้านโฮ่ง  ลำพูน 

NST057 บ้านเนินสะอาด วังทอง  พิษณุโลก NST077 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง   ศรีสะเกษ 

NST058 บ้านเนินสุวรรณ ตระการ   พิษณุโลก NST078 ปรางค์กู่ ปรางค์กู่. ศรีสะเกษ 

NST059 บ้าน กม.35 หนองไผ่  เพชรบูรณ์ NST079 บ้านม่วงวิทยา กุสุมาลย์  สกลนคร 

NST060 บ้านวังเบอะ วังชิ้น แพร่ NST080 เทพา เทพา  สงขลา 
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NST081 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่  สงขลา NST095 โนนเทพ โนนนารายณ์  สุรินทร์ 

NST082 หาดใหญ่วิทยาคาร หาดใหญ่  สงขลา NST096 โคกตะเคียนวิทยา กาบเชิง  สุรินทร์ 

NST083 บ้านควนฟ้าแลบ ละงู  สตูล NST097 บ้านโชค (ปราสาท) ปราสาท  สุรินทร์ 

NST084 สารสาสน์วิเทศศึกษา พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ NST098 บ้านโคกอารักษ์ เมือง  สุรินทร์  

NST085 วัดพุแค เฉลิมพระเกียรติ  สระบุรี NST099 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  สระใคร  หนองคาย 

NST086 ศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุรี  สิงห์บุรี NST100 บ้านดงกำพ้ี โพนพิสัย หนองคาย 

NST087 สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี  NST101 บ้านโนนม่วง  สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นากลาง หนองบัวลำภู 

NST088 วัดท่ามะนาว เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี  NST102 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” วิเศษชัยชาญ  อ่างทอง 

NST089 บ้านบางเหรียง พระแสง สุราษฎร์ธานี NST103 อนุบาลอำนาจเจริญ เมือง  อำนาจเจริญ 

NST090 บ้านพรุแชง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี NST104 อนุบาลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 

NST091 บ้านวังใหญ่ เวียงสระ  สุราษฎร์ธานี NST105 หนองบัวฮีวิทยาคม พิบูลมังสาหาร   อุบลราชธานี 

NST092 ไชยาวิทยา ไชยา สุราษฎร์ธานี NST106 ศรีเมืองวิทยาคาร ศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 

NST093 บ้านคลองโร เคียนซา  สุราษฎร์ธานี NST107 เทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ  อุบลราชธานี 

NST094 บ้านลำหาด สังขะ   สุรินทร์ NST108 โดมประดิษฐ์วิทยา น้ำยืน  อุบลราชธานี 
 

 

หมายเหตุ :  โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ต้องสแกน QR code ด้านล่างน้ี เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มสำหรับใช้ในการส่ือสารหรือสอบถามข้อมูลกิจกรรมตอ่ไป  

1. กรุณาเข้าร่วมกลุ่ม ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
หากไม่เข้าร่วมในเวลาดงักล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ในการเข้ารว่มกิจกรรมครัง้น้ี 

2. เมื่อเข้าสู่กลุ่ม Line แล้ว ให้ตั้งช่ือในการเข้าใช้งานกลุ่มเป็นรหสัของแต่ละโรงเรียน แล้วตามด้วยช่ือ เช่น 00X วิทยา 
3. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 


