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โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ครูธรินทร์ญา แก้วหารอด 
โรงเรียนธัญวิทย์ 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูบุญญฤทธิ์ ภาวะภูตานนท์ 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูพิมพ์พลอย  พนัธ์จ าปี 
โรงเรียนเปรมฤทัย  (วังน้อย) 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูเสาวคนธ์  หอมทวนลม 
โรงเรียนโชคชัยรังสติ 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูสิทธพิงศ์ แก้วเนตร 
โรงเรียนนภสร 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูสุรภา เกษมลักษณ์ 
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูบุญญานนท์   แก้ววงษา 
โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูสาธิยา  การะจกัร ์
โรงเรียนเปรมฤทัย 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูจุฑาทิพย์  หยวกวิ้ง 
โรงเรียนสามัคครีาษฎร์บ ารุง 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

Mr. Mark San Juan Rodil 
โรงเรียนสีวลี 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

Mr. Rogen Castromayor 
โรงเรียนบรรจบรักษ์ 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูธิดารัตน์  ทันวัน 
โรงเรียนบึงเขาย้อน 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูจุฬารัตน์ บาริศรี 
โรงเรียนวัดเกดิการอุดม 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูยุภาวด ีสีค าม ี
โรงเรียนธัญวิทยา (ตงม้ิน) 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูสุนันทา ปัญญารัตน์ 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ ๖๔ 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

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 

ครูนิจชนา  หนูเกิด 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

ครูผู้สอนนักเรยีน  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง  

กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 

 
 

งาน “เปดิลานวิชาการบ้านสวนฯ  รังสติ” ครั้งที่  ๒๒ 

สวนฯ รังสติ  สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม 

SKR Creative Community of Innovation 

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

(นายวรพันธ์  แก้วอุดม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย  รังสิต 


