
หน้า | 1  
 

  
ประกาศรายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

“Fun Kits with Science Caravan” ส่งสุขสนุกคิดกับคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

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

F01 วัดชัยฉิมพล ี ภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร F21 บ้านลาดวิถี สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ ์

F02 
วัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร F22 บ้านบราโอ(สาขากูนิง) ยะรัง ปัตตาน ี

F03 บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพ ู ขอนแก่น F23 บ้านบากง ยะรัง ปัตตาน ี

F04 บ้านท่าทองดำ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา F24 ชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง ปัตตาน ี

F05 บ้านปะโคตะกอ(แระชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค ์ ชัยภูม ิ F25 บ้านบือเจาะ ยะหริ่ง ปัตตาน ี

F06 สวีวิทยา สว ี ชุมพร F26 เตรียมศึกษาวิทยา เมือง ปัตตาน ี

F07 วัดชลธีพฤกษาราม ทุ่งตะโก ชุมพร F27 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง ปัตตาน ี

F08 บ้านปางริมกรณ ์ เมือง เชียงราย F28 วัดศิวาราม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

F09 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม ่ F29 วัดโบอนุกูลสังฆกิจ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 

F10 วัดพระนอนหนองผึ้ง สารภ ี เชียงใหม ่ F30 บ้านแก ภูซาง พะเยา 

F11 วัดจอมคีร ี เชียงดาว เชียงใหม ่ F31 บ้านทับเบิกร่วมใจ หล่มเก่า เพชรบุรณ ์

F12 บ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด  ตรัง  F32 บ้านไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุร ี

F13 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎรบ์ำรุง) แหลมงอบ ตราด F33 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์

F14 บ้านหนองบอน บ่อไร ่ ตราด F34 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย วังช้ิน แพร่ 

F15 วัดสบกเขียว เมือง นครนายก F35 บ้านวังเลียง ลอง แพร่ 

F16 บ้านดงดู่งาม นาแก นครพนม F36 ชุมชนบ้านโพธ์ิสองห้องวิทยา วาปีปทุม มหาสารคาม 

F17 สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา เมือง นครราชสมีา F37 นิคมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้13 บันนังสตา ยะลา 

F18 บ้านสวน บางขัน นครศรีธรรมราช F38 บ้านกือลอง บันนังสตา ยะลา 

F19 เทศบาล2(บ้านตันหยงมะลิ) สุไหงโก-ลก นราธิวาส F39 วัดมณโีชติ (เทียมประชานุเคราะห)์ โพธาราม ราชบุร ี

F20 แสนทองวิทยา ท่าวังผา น่าน F40 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ลำปาง 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด รหัส ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต จังหวัด 

F41 ผักไหมวิทยานุกุล   ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ F50 บ้านคลองไม้แดง ไชยา สุราษฎร์ธาน ี

F42 จงกลกิตติขจรวิทยา ส่องดาว สกลนคร F51 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคตุต์วิทยาคณุ) สำโรงทาบ สุรินทร ์

F43 บ้านปากละง ู ละง ู สตูล F52 บ้านโนนหว้าทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภ ู

F44 วังสมบูรณ์วิทยาคม วังสมบูรณ์  สระแก้ว F53 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภ ู

F45 เกตุพิชัยวิทยา สระบุร ี เมือง สระบรุ ี F54 วัดทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 

F46 เกตุพิชัยวิทยา พระพุทธบาท สระบรุ ี F55 เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ลับแล อุตรดิตถ ์

F47 วัดทองประดิษฐ ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุร ี F56 บ้านหนองรัก สว่างอารมณ ์ อุทัยธาน ี

F48 บ้านหนองจิก สองพี่น้อง สุพรรณบุร ี F57 วัดสุวรรณครีีวงก์ กะทู ้ ภูเก็ต 

F49 บ้านแม่แขก พุนพิน สุราษฎร์ธาน ี F58 นางสาวรูสะนี จันทร์คง ยะรัง ปัตตาน ี

 
 

หมายเหตุ :  โรงเรียนทีผ่่านการคัดเลือก ต้องสแกน QR code ด้านลา่งนี้ เพื่อเข้าร่วมกลุม่สำหรับใช้ในการสื่อสารหรือสอบถามข้อมลูกิจกรรมต่อไป  

1. กรุณาเขา้ร่วมกลุ่ม ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่เข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิใ์นการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี ้
2. เมื่อเข้าสู่กลุ่ม Line แล้ว ให้ตั้งช่ือในการเข้าใช้งานกลุ่มเป็นรหัสโรงเรียน แล้วตามด้วยช่ือโรงเรียน เชน่ F00 คาราวานวิทยา 


