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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวสุวรรณา เขียวอาสา 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 

 
 

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 

นางสาวสุจติรา สุขจิตร 
โรงเรียนเปรมฤทัย (วังน้อย) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวมินตา คชวงษ ์
โรงเรียนเปรมฤทัย (ล าลกูกา) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวรัตนกุล ดาพันธ์ 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสติ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นายสุขุม จูสนิท 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาววสติา ริวงศา 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นายก้องเกียรติ อัครศักด์ิศรี 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

ครูทิววรรณ มาตบรรเทา 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก 
โรงเรียนสวีล ีคลองหลวง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขัน Sci SKR STEM innovation Challenge 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


