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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายกันตินันท์   ไหลประเสริฐ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

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 

เด็กหญิงปุญญาดา   ธัญธริษตรี 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสติ 

ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 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 

เด็กชายธนกร   กล่อมสวน 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

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 

เด็กชายณัชพล   สวัสดิ์นที 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายนันทพัทธ์   ไหลประเสริฐ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (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 

เด็กชายธนะพัฒน์   จันทร์เด่นดวง 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายกฤชณัท   แพงจันทร์ 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสติ 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 
R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงญาดา   จุฑาพันธ์สวัสด์ิ 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

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 

เด็กชายปิยะกร   ทองมีแสง 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

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 

เด็กชายคณธัช   เกียรติสูงส่ง 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

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 

เด็กหญิงปุณณดา   วงศาโรจน์ 
โรงเรียนเปรมฤทัย ล าลูกกา 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

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 

เด็กหญิงภูริชญา   ลายชีว 
โรงเรียนนภสรณัฐนนท ์

ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

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 

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   สงวนเกียรติชัย 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

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 

เด็กหญิงจารุภา   เอกอ านวย 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

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 

เด็กชายศุกร์   คงช่วย 
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 

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 

เด็กหญิงขนิษฐา   ค ามานิตย์ 
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 

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 

เด็กชายเพิม่พูน   โพธ์สอาด 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

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 

เด็กหญิงภิรดา   พลพวก 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

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 

เด็กชายกันต์ธีร์   วิลเลี่ยม ชิดดิงตัน 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

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 

เด็กชายธนกร   วินิจฉัย 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

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 

เด็กชายธีรโชติ   นิภาโชติ 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

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 

เด็กชายเปนไท   ปิยะกาญจน์ 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

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 

เด็กหญิงศศิวิมล   ค าพร 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

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 

เด็กชายกวนิ   เฮ็งบ้านแพ้ว 
โรงเรียนสามัคครีาษฏร์บ ารุง 

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 

เด็กชายอภริาม   ยางสิงอ้อ 
โรงเรียนสามัคครีาษฏร์บ ารุง 

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 

เด็กชายศิรายุ    ตีมงคล 
โรงเรยีนเจริญวทิยา 

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 

เด็กหญิงวลัยพร   สิงหาร 
โรงเรียนเจริญวทิยา 

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 

เด็กหญิงนภัสกร   กมุทชาติ 
โรงเรียนนภสรณัฐนนท ์

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 

เด็กชายอวสร   สอดห่วง 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

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 

เด็กชายปัญญกร   ศรีหะทัย 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

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 

เด็กชายพลณิกรณ์   กิติพันธยาพร 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

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 

เด็กชายศิรวิทย์   คุปตะสิน 
โรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย 

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 

เด็กชายดนุพัฒน์   ภาคอินทรีย์ 
โรงเรียนเปรมฤทัย วังน้อย 

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 

เด็กหญิงธันยชนก   วงษ์รัตนะ 
โรงเรียนเปรมฤทัย ล าลูกกา 

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
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