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ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งสุขสนุกคิดกับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 (รอบท่ี 2) 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

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

NST2-01 สารสาสน์วเิทศบางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร NST2-21 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 

NST2-02 อัสสัมชัญธนบุร ี บางแค กรุงเทพมหานคร NST2-22 นบพิตำวิทยา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 

NST2-03 บ่อพลอยรัชดาภเิษก บ่อพลอย กาญจนบุร ี NST2-23 บ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ) ไพศาล ี นครสวรรค ์

NST2-04 วัดใหม่ภูมเิจรญิ เลาขวัญ กาญจนบุร ี NST2-24 อนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  

NST2-05 บ้านโพนแพง คำม่วง กาฬสินธุ ์ NST2-25 วัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์) ปากเกร็ด นนทบุรี 

NST2-06 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ไทรงาม กำแพงเพชร NST2-26 บ้านร่มเกล้า แม่จริม น่าน 

NST2-07 เทศบาลบ้านโนนชัย เมือง ขอนแก่น NST2-27 วัดไพร่ฟ้า เมืองปทุมธาน ี ปทุมธาน ี 

NST2-08 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย  เขียงราย NST2-28 ยอแซฟอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 

NST2-09 บ้านหัวนาคำ หนองบัวแดง ชัยภูม ิ NST2-29 ผักไห่ "สุทธาประมุข" ผักไห่  พระนครศรีอยุธยา  

NST2-10 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค ์ ชัยภูม ิ NST2-30 เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ภูกามยาว พะเยา 

NST2-11 ราชประชานุเคราะห์30 แม่อาย เชียงใหม ่ NST2-31 วัดไทรพอน ปากพะยูน พัทลุง 

NST2-12 วารีเชียงใหม่  เมือง เชียงใหม ่ NST2-32 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 

NST2-13 จอมทอง จอมทอง เชียงใหม ่ NST2-33 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ ์ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 

NST2-14 ไทยรัฐวิทยา39(บ้านนาโต๊ะหมิง) เมืองตรัง ตรัง NST2-34 ป่าเด็งวิทยา แก่งกระจาน  เพชรบุร ี

NST2-15 ชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อไร ่ ตราด NST2-35 บ้านร่องระกำ ชะอำ เพชรบุร ี

NST2-16 เรณูนครวิทยานุกลู เรณูนคร  นครพนม NST2-36 บ้านหนองบัวทอง วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ ์

NST2-17 บ้านพระซองเหนือ นาแก นครพนม NST2-37 เมืองกลางวิทยาคม หล่มสัก เพชรบูรณ ์

NST2-18 บ้านแชะ ครบุรี  นครราชสมีา NST2-38 ติ้ววิทยาคม หล่มสัก เพชรบูรณ ์

NST2-19 สตรีทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช NST2-39 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) หนองม่วงไข ่ แพร่ 

NST2-20 มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช NST2-40 บ้านเขวาไร่(ดรณุวิทยา) นาเชือก มหาสารคาม 
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ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งสุขสนุกคิดกับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 (รอบท่ี 2) 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

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

NST2-41 ชุมชนหนองเลาเหลา่อีหมัน นาเชือก  มหาสารคาม NST2-58 วัดประดู่หอม(เหลืออุทิศ) สทิงพระ สงขลา 

NST2-42 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร NST2-59 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ควนโดน สตูล 

NST2-43 แก้งโนนคำประชาสรรค ์ เมือง มุกดาหาร NST2-60 อำนวยวิทย์ พระประแดง สมุทรปราการ 

NST2-44 บ้านนาตะแบง 1 เมือง มุกดาหาร NST2-61 เเสงวิทยา แก่งคอย สระบรุ ี

NST2-45 ชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร NST2-62 บ้านหนองเอี่ยว มวกเหล็ก สระบรุี  

NST2-46 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" คำชะอี มุกดาหาร NST2-63 สหวิทย ์ เมือง สุพรรณบุร ี

NST2-47 พัฒนาวิทยา เมือง ยะลา NST2-64 วัดบุณฑริการาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ี

NST2-48 บ้านบาละ กาบัง ยะลา NST2-65 บ้านต้นยวน พนม สุราษฎร์ธาน ี

NST2-49 เมืองจำปาขัน สุวรรณภมู ิ ร้อยเอ็ด NST2-66 บ้านกระดาน ศีขรภูม ิ สุรินทร ์

NST2-50 สุขสำราญราษฎรร์ังสรรค ์ สุขสำราญ ระนอง NST2-67 บ้านนาโพธิ เขวาสินรินทร ์ สุรินทร ์

NST2-51 วังทองวิทยา วังเหนือ ลำปาง NST2-68 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74) เมือง สุรินทร ์

NST2-52 เมืองเลย เมืองเลย เลย NST2-69 บ้านโคกเมือง เมือง สุรินทร ์

NST2-53 น้ำอ้อมรัฐประชานสุรณ์ สพป.ศก.4 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ NST2-70 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา จอมพระ สุรินทร์  

NST2-54 บ้านระกา ขุขันธ ์ ศรีสะเกษ NST2-71 บ้านกันโจรง จอมพระ สุรินทร ์

NST2-55 บ้านภูตะคาม ส่องดาว สกลนคร NST2-72 หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย หนองคาย 

NST2-56 เทศบาลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร NST2-73 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย 

NST2-57 บ้านท่าม่วง เมือง สกลนคร  NST2-74 เซนต์เมรี่  อุดรธาน ี เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี
 

หมายเหตุ :  โรงเรียนทีผ่่านการคัดเลือก ต้องสแกน QR code ด้านลา่งนี้ เพื่อเข้าร่วมกลุม่สำหรับใช้ในการสื่อสารหรือสอบถามข้อมลูกิจกรรมต่อไป  

1. กรุณาเขา้ร่วมกลุ่ม ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่เข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิใ์นการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี ้
2. เมื่อเข้าสู่กลุ่ม Line แล้ว ให้ตั้งช่ือในการเข้าใช้งานกลุ่มเป็นรหัสของแต่ละโรงเรียน แล้วตามด้วยช่ือ เชน่ NST2-0X วิทยา 


