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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

ครูบุญญฤทธิ์ ภาวะภูตานนท์ 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสติ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูพัชรีย์ จินดากุล 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูพิราภรณ์ คะสุวรรณ 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

Mr. Rogen Castromayor 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูธิดารัตน์ ทันวัน 
โรงเรียนบึงเขาย้อน 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูรัชนีกร จ าไฮ 
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูสุนันทา ปัญญารัตน ์
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนี มติรภาพที ่๖๔ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

Mr. Mark San Juan Rodil 
โรงเรียนสวีล ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูสาธิยา  การะจักร์ 
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูสิทธิพงศ์ แก้วเนตร 
โรงเรียนนภสร 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

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 

ครูสุพัชรี โคตค า 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพตามค าบอก (Picture Dictation) 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


