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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

เด็กหญิงธิดานันท์ เช้ือนิล 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กชายธฤต  ไชยสงคราม 
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กหญิงวรกร  อุดมแสงเพ็ชร 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนิพนธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กชายกฤติรินทร์ ธนสมดุลทิพย์ 
โรงเรียนนภสร 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กหญิงณิชาพร ธรรมจักร 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กหญิงอชิรญา สีเสง่ียม 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กชายสรวิศ แสงกลา้ 
โรงเรียนสวีล ี

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กหญิงสมิตา เกรวตัร 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนี มติรภาพที ่๖๔ 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

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 

เด็กหญิงสุรางค์พิมล    ชาติศรี 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน    

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล (เพลงพระราชนพินธ์) (English Royal Song Competition) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


