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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางศรีสุดา  โอษะคลัง 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสุพัตรา  กีรติวุฒิ 
โรงเรียนธัญวทิยา (ตงม้ิน) 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับเหรียญเงนิ  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวแพรวนิภา  เสนารักษ์ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวพัชฎา  นีละเสน 
โรงเรียนธัญญสทิธิศิลป ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวสู่ขวัญ  ตลับนาค 
โรงเรียนบางชวดอนุสรณ ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวอมาวสี  มะโรงศรี 
โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงนิ  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวดุจฤดี  โพธิชัยศรี 
โรงเรียนเทศบาลเมอืงปทุมธาน ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางลาวัลย์  แป้นอ่ า 
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวรชตสุดา  โปษกะบุตร 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรงัสติ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวฤทัยรัตน์  หารบัวค า 
โรงเรียนสวีล ี

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางก่ิงกมล  เพียราช 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวนวลจันทร์  พิหูสูตร 
โรงเรียนวงัมงคลพุการาม 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวอาพร  ศรีวิไล 
โรงเรียนสวีลคีลองหลวง 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นายสมพร  ศรีภุมมา 
โรงเรียนนภสรณัฐนนท ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวอุบล  พัวพันธ์ 
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวศรณี  ทวีรัตน์ 
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางอรวรรณ  ปานจ ารูญ 
โรงเรียนวัดพืชนิมติ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

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 

นางสาวเรณู  ทรงรัตน์ 
โรงเรียนบรรจบรักษ ์

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 
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วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรตบิัตรฉบบันีใ้ห้ไวเ้พื่อแสดงว่า 

นางสาวอุบล  พัวพันธ์ 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจนี มติรภาพที ่๖๔ 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย 

 
 

งาน “เปิดลานวชิาการบ้านสวนฯ  รังสิต” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสิต  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 


