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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสุทธิกมล  สัตย์ธรรม 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงชนัญชิดา   ชาววังฆ้อง 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไกรมณี 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอัญชลี   วงษ์พระจันทร์ 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายกิตติเชษฐ์   สิริหิรัญวงศ์ 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงปุญญธิดา   แสงสว่าง 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายพงศกร   กระแสสินธุ์ 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงวิลาสินี   โลดผล 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงบุษยมาส   บึงโมก 
โรงเรียนนภสร 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงอภิชญา   เมธินาพิทักษ์ 
โรงเรียนนภสร 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณัฐชา   สายสุวรรณ์ 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงชนันทร์กานต์   โพธ์ิอรุณ 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน    

กิจกรรมการแข่งขนัการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายจิรายุ   สงวนพวก 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายวรธันย์   ศิริโยธิน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายชยงักรู   เขียวยันต์ 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนีมิตรภาพที่ ๖๔ 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายปฏิพันธ์ุ พันธ์สะอาด 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนีมิตรภาพที่ ๖๔ 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายอดิศร   กรูดปทุม 
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอปุถัมภ์) 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายสุรศักด์ิ   พวงอินทร์ 
โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอปุถัมภ์) 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงเมษารัตน์   แสงบุตร 
โรงเรียนธัญวทิยา(ตงมิ้น) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงสุุภัสสรา   เผือกบุญรอด 
โรงเรียนธัญวทิยา(ตงมิ้น) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณัฏฐพัชร หอทอง 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิง บุษราคัม จ าเริญสัตย์ 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายสรวิชญ์   ศรีสว่าง 
โรงเรียนนภสร ณัฐนนท ์

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงจันทรรัตน์   บ าเรอ 
โรงเรียนนภสร ณัฐนนท ์

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายรตบิดี  ดวงจักร์ 
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายพสษิฐ์  ยาวิราช 
โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายคมทกร  หม่ืนจ านงค์ 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายยุทธพล  เนียมทอง 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธ์ิใย 
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงบุญญาพร สุขวัฑฒโก 
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง    

กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


