
27  กันยายน  2555 
เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพ  

โรงเรียนไตรภพวิทยา ได้เปิดท าการเรียนการสอนมาครบ 1 ภาคเรียน  เหลือเวลาอีกประมาณหน่ึงสัปดาห์  
ก็จะ สิ้นภาคเรียนท่ี 1 แล้ว   ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนท่ีผ่านมา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น  
ให้ผู้เรียนได้สร้าง องค์ความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยการลงมือ  
ปฏิบัติ  ให้เกิดความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไตรภพวิทยา
เป็นคนเก่ง สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน อย่างต่อเน่ืองตลอดมา ในการนี้ทางโรงเรียนยังมีรางวัล  
ทางวิชาการเพิ่มเติมจากจดหมายฉบับที่แล้วอีก ดังน้ี 

1.  การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดล าปาง  ระหว่างวันที่  14-27  ส.ค.  55   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ช่วงชั้นที่ 1  ด.ญ.ปิยธิดา  เครือวัลย์  

เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ช่วงชั้นที่ 2  ด.ญ.ยุวนาถ  จานแก้ว  
เหรียญทอง  การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ  ช่วงชั้นที่ 3  ด.ญ.ปนัดดา  รักวงค์  

เหรียญเงิน  การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 1  ด.ญ.รุจิรา  ฟุ้งกิตติ  
เหรียญทอง  การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 2     ด.ญ.วชิรญาณ์  ธีราปัจจ ์
เหรียญทองแดง  การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ช่วงชั้นที่ 3  ด.ญ.คีตาชา  ทองแดง  

เหรียญเงิน  การแข่งขันสุนทรพจน์  ช่วงชั้นที่ 3    ด.ญ.ปัทมาภรณ์  ทองอยู ่
เหรียญทอง  การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)  ช่วงชั้นที่ 3    ด.ญ.ฐิติยา  มะโนวัง  ด.ช.ศุภกร  มณีรัตน์ 

เหรียญเงิน   การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่)  ช่วงชั้นที่ 2   ด.ญ.นภัสสร  ค ากอนแก้ว   ด.ญ.นันท์นภัส  กันตะบุตร 
เหรียญทอง  การท าหนังสือเล่มเล็ก  ช่วงชั้นที่ 2    ด.ช.เจียเฉียง  เฉิน   ด.ญ.ฉัตรชนก  ไชยวงศ์    ด.ญ.นรภัทร  จ าเริญนุสิทธ์ิ 
เหรียญทอง  การท าหนังสือเล่มเล็ก  ช่วงชั้นที่ 3    ด.ช.ณัฐชนม์  พรหมมินทร์    ด.ญ.พฤกษา  พรมฟัง    ด.ญ.ศุจีภรณ์  ศรีวิวรรณ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
เหรียญทอง  การแข่งขัน Impromptu Speech  ช่วงชั้นท่ี 1     ด.ญ.มัทนียา  อุ่นเมือง 
เหรียญทอง  การแข่งขัน Impromptu Speech  ช่วงชั้นท่ี 2     ด.ญ.จิลลาภัทร  ยศบุรุษ 

เหรียญทอง  การแข่งขัน Story Telling     ด.ช.สรวิชญ์  ยะค า 
เหรียญทอง  การแข่งขัน Spelling Bee  ช่วงชั้นท่ี 1     ด.ญ.ธัญพิชชา  สายสร 
เหรียญเงิน  การแข่งขัน Spelling Bee  ช่วงชั้นที่ 2      ด.ช.ภฤศ  สายามระ 
เหรียญทองแดง  การแข่งขัน Multi Skill Competition  ช่วงชั้นที่ 2     ด.ญ.สัณฑกานต์  กิตติบรรพชา 
2.  การแข่งขัน Speech Contest  ณ สพป.ล าปาง เขต 1 

ชนะเลิศเหรียญทอง   ด.ญ.มัทนียา  อุ่นเมือง         ชนะเลิศเหรียญเงิน    ด.ญ.สัณฑกานต์  กิตติบรรพชา 
ชนะเลิศเหรียญทอง   เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่สพป.แพร่ เขต 1    ด.ช.พศวีร์  พรหมพัง  

นอกจากรางวัลทางด้านวิชาการแล้ว  ยังมีรางวัลทางด้านกีฬาที่นักเรียนคนเก่งของเราได้ทุ่มเทฝึกซ้อมไปเข้าร่วม
แข่งขันจนได้รับรางวัล  ดังน้ี 

1.  ชนะเลิศอันดับ 1  แชมป์ภาคเหนือ   การแข่งขัน "ฟุตบอลนันยางโกลหนูไทยแลนด์  2012"  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี   
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดล าพูน  วันที่ 29  ส.ค. 55   จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 242 ทีม    
   ด.ช.นิติพนธ์  สุธรรม     ด.ช.รัชชานนท์  ผัดสืบ     ด.ช.นันทวัฒน์  ค าท้าว     ด.ช.ธนดล  มีสุข ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ธรรมสอน  

  มีต่อด้านหลัง 

เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนได้ที่ 

www.tripopwittaya.com 
 

http://www.tripopwittaya.com/


2.  รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับจังหวัด  การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ประจ าปี 2555  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย  ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครล าปาง      

ด.ช.ชุติพนธ์  บุญน ามา    ด.ช.ศุภกร  ตรีปะร า ด.ช.ศุภกิตต์  จานแก้ว  ด.ช.สุธินันท์  สุคนธพันธ์ุ  
ด.ช.สุรัตน์  ชนะสงคราม    ด.ช.วงศกร  ชัยศรี ด.ช.อรรถชัย  แก้วกันทา  ด.ช.ปุญญพัฒน์  บุญธรรม  
ด.ช.ธนวัฒน์  วรรณาลัย    ด.ช.ปฏิภาณ  ปัญญาภู ด.ช.สรวิชญ์  ยะค า  ด.ช.พีรพัฒน์  บุญประพันธ์ 
3.  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน“สพฐ.เกมส์ 2555”   ชิงชนะเลิศระดับจังหวัด   

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   วันที่  17-18  ก.ย. 55   
ชนะเลิศอันดับ 1  เป็นตัวแทนระดับจังหวัด  เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ  ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

ด.ช.สุธินันท์  สุคนธพันธ์ุ   ด.ช.ศุภกร  ตรีปะร า      ด.ช.ชุติพนธ์  บุญน ามา  
รองชนะเลิศอันดับ 1     ด.ช.พีรพัฒน์  บุญประพันธ์    ด.ช.สุรัตน์  ชนะสงคราม    ด.ช.ปฏิภาณ  ปัญญาภ ู

จะเห็นได้ว่านักเรียนโรงเรียนไตรภพวิทยาเป็นคนเก่ง มีความสามารถหลากหลาย และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  
ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจ 
ให้โรงเรียนดูแลบุตรหลานของท่าน  ทางโรงเรียนยินดีที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุตรหลานของท่านให้แสดงความสามารถ  
อย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 เปิดสอนพิเศษเรียนเสริม  
ในช่วงปิดภาคเรียน  ทางโรงเรียนไตรภพวิทยา  ได้จัดกิจกรรมสอนพิเศษเรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้ พัฒนาการเรียนรู้

ของเด็ก  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครองในการ
ดูแลเด็ก   โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ทางโรงเรียนมีความห่วงใยในผลการเรียนของนักเรียนท่ีจะต้องท าคะแนนเก็บ  
ให้สูงไว้  เพื่อให้มีสิทธ์ิได้รับโควตาเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสถาบันสายอาชีพ  ดังน้ันทางโรงเรียน  
ใคร่ขอให้ท่านผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องน้ี ให้ความร่วมมือส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนเสริมเพิ่มเติมใน  
ช่วงปิดภาคเรียนดังกล่าว  โดยจะเริ่มเรียนในวันพฤหัสบดีที่  11 – วันพุธที่  31  ตุลาคม  2555   ตั้งแต่เวลา  08.00 – 15.00  น.  
อัตราค่าลงทะเบียน ดังน้ี   ระดับอนุบาล  1,100  บาท   อิสลาม  1,000  บาท  (รวมค่าอาหารกลางวัน) 

  ระดับประถมศึกษา  1,600  บาท  อิสลาม  1,500  บาท   (รวมค่าเรียนคอมพิวเตอร์และอาหารกลางวัน) 
 ระดับมัธยมศึกษา  1,600  บาท   (รวมค่าเรียนคอมพิวเตอร์และอาหารกลางวัน)  
มีบริการรถรับส่ง ไป-กลับ  800  บาท  เที่ยวเดียว  500  บาท 

**ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองที่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ กรุณาด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อนสอบปลายภาคเรียนท่ี 1  น้ี  เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อเน่ืองกับนักเรียนต่อไป ส าหรับผู้ปกครองที่ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

 
( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา 
 

  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ทุกระดับชั้น   วันจันทร์ที่ 8 – วันอังคารที่  9  ตุลาคม  2555    
  ปิดภาคเรียนที่ 1    วันพุธที่  10  ตุลาคม  2555  เป็นต้นไป 
  เปิดภาคเรียนที่ 2  ทุกระดับชั้น   วันพฤหัสบดีท่ี  1  พฤศจิกายน  2555 

ปฏิทินโรงเรียน 


