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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงปารณีย์ อ้นวเิศษ 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

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 

เด็กหญิงนรีกานต์ จีนะพันธ์ุ 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๑  ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

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 

เด็กหญิงสายน้ า รวมจ านงค์ 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 
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วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงรัญชิดา ปิยะวรรณะกุล 
โรงเรียนนภสร 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันรอ้งเพลงจนี (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 
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วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณภาพร   เที่ยงดี 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณัฐชา รอดศิริ 
โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมมาด ี
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 
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วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กชายกฤษดา ศักดิ์ศรี 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 
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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 

เด็กชายณิชกุล   ประทุมพล 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 
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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 

เด็กหญิงภัคภิญญา  พัทภักด์ิ 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจนี (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 
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R

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงณิชานลิน   เพ็งปาน 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ไดร้ับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงศศิวิมล ชาววิวัฒน์ 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน (Chinese Singing) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


