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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายวิรุธ สุวรรณทอง 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 

 
 

งาน “เปดิลานวิชาการบ้านสวนฯ  รังสติ” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสติ  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายกรินทร เกิดผล 
โรงเรียนคลองห้า 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 

 
 

งาน “เปดิลานวิชาการบ้านสวนฯ  รังสติ” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสติ  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 
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วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุเชษฐ์ คูกิตริัตน์ 
โรงเรียนธัญวิทยา 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 

 
 

งาน “เปดิลานวิชาการบ้านสวนฯ  รังสติ” ครั้งที่  ๒๒ 
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วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสมพงษ์ เดชสุภา 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 
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(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกุราวด ีพรมลิจันทร ์
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายอภิวิทย์ สมอหอม 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 
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R

โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายยงยุทธ ชารัมย์ 
โรงเรียนวัดพืชนิมิต 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา 
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนิชุลฎา โอภาสสุริยะ 
โรงเรียนบงึเขาย้อน 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 
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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายณัฐวุฒิ หมายแถมกลาง 
โรงเรียนนภสร 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ชาย" 

 
 

งาน “เปดิลานวิชาการบ้านสวนฯ  รังสติ” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสติ  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 


