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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวอมุาพร   แก้วขวา 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางพัชรินทร์   เอื้ออิฐผล 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นายวิรุธ   สุวรรณทอง 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาววิภาวรรณ   วงค์จันดี 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวปรยีามล   ปราบพาล 
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นายวุฒิพงษ์ พรนิคม 
โรงเรียนนภสร 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางนราภรณ์   สุดค านึง 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวจิรารัตน์   วิกล 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นายทศพร   พ่ึงเสือ 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนีมิตรภาพที่ ๖๔ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางพรรณประไพ   บัวเทศ 
โรงเรียนธัญวทิยา(ตงมิ้น) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวจินตนา   เอกอ านวย 
โรงเรียนธัญวทิยา(ตงมิ้น) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นายอ านาจ อินทโลหิต 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภาพร  ศรีษะเนตร 
โรงเรียนธัญสิทธิศลิป ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) 
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(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


