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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวจิดาภัส   จ าปาเทศ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรยีญทอง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวจงกล    ทานัธยพงศ์ 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสติ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นายมารุต   มหาสุชลน์ 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวพักตร์วิภา   ริศตะ 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางทิพวรรณ์   อ่วมทอง 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นายพิชิต   ช่วงชัยชนะ 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางธณิกฐา   ตั้งพัฒนกูล 
โรงเรียนเปรมฤทัย ล าลูกกา 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวจิรนันท์   ใยเพ็ง 
โรงเรียนนภสรณัฐนนท ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นายภุฒิชยั   แจ่มใส 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นายองอาจ   พ้ืนผา 
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวพรไพรินทร์   งาคชสาร 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางอนงค์   วงษ์ค าหาญ 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวพรสุดา   เนาวรัตน์ 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นายจิตศิักด์ิ   พงษ์จันโอ 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นายรภัชพล   ค ายวง 
โรงเรียนสามัคครีาษฏร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวกรรณิการ์   พูนยศ 
โรงเรียนเจริญวทิยา 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 

 
 

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 

นางสาวภัทรวดี   ผิวเพ็ง 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์ (ประเภทเดี่ยว) 
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