
25  กันยายน  2555 
เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพ   

โรงเรียนไตรภพวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กๆ ได้รับความรู้ตามหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมเสริม
ตามโครงการ “เรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู” โดยจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นออกไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
เพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาเชื่อมกับความรู้ที่ค้นพบ  จนเกิดเป็นความรู้ที่เป็นองค์รวม สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   อาทิ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดปงสนุก และศูนย์วิทยาศาสตร์และ  
ดาราศาสตร์ อบจ.ล าปาง  เป็นต้น 
 นอกจากนั้น  ทางโรงเรียนยังส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคล  โดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล 
ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ   ดังนี้ 

1.  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา 2555  ณ สพป.ลป. เขต 1   วันท่ี  25 – 26  ก.ค.  55  
ชนะเลิศอันดับ 1     การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

     ด.ญ.ชนาภา  ฟุ้งกิตติ       ด.ญ.เกวลิน   สุวรรณสม        ด.ญ.สุภาสินี  วิเศษคุปต์   
 รองชนะเลิศอันดับ 1     การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในอนาคต”   

           ด.ญ.ปริยากร  ธรรมเมือง     ด.ญ.นรภัทร  จ าเริญนุสิทธิ์                  
รองชนะเลิศอันดับ 1     การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน ด.ญ.นรภัทร  จ าเริญนุสิทธิ์          
รองชนะเลิศอันดับ 1    การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์    ด.ญ.ปริยากร  ธรรมเมือง           
รองชนะเลิศอันดับ 2    กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ด.ช.ภูมิพัฒน์   บุญมาปลูก   ด.ญ.พัทธ์ธีรา  พรหมจรรย์  

2.  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  วันที่  9 - 10  ส.ค.  55 
ชนะเลิศอันดับ 1   เหรียญทอง      การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ด.ญ.ชนาภา  ฟุ้งกิตติ    ด.ญ.เกวลิน   สุวรรณสม    ด.ญ.สุภาสินี  วิเศษคุปต์           
ชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง       การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ญ.สุชานันท์   ภักดีบุรี    ด.ญ.อรุณรัตน์   สุแก่นจันทร์    ด.ญ.ธนัชชา  เคี่ยนปุ้น  
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน   ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ด.ญ.ฐิติยา  มะโนวัง     ด.ช.ธีรเจต   เสียงเพราะ  
 รองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญเงิน    การแสดงละครวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ด.ช.อนุรักษ์   บุญมาวงค์        ด.ช.ปฏิภาณ   ปัญญาภู      ด.ช.พิชชากร   แร่เพชร      ด.ช.จักริน    กัณฑศิลป์        
ด.ช.สรวิชญ์   ยะค า               ด.ช.ภฤศ   สายามระ          ด.ญ.มัณฑนา   เกิดผล        ด.ญ.จิลลาภัทร  ยศบุรุษ        
ด.ญ.วรรณิสา   หล้าพุฒิ        ด.ญ.พิมชนก   หลวงชัยสินธุ์             

รองชนะเลิศอันดับ 2   เหรียญเงิน     การแสดงละครวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด.ช.ออมสิน   อุตส่าห์เงี้ยว    ด.ช.พศวีร์   พรหมพัง            ด.ช.ณัฐชนม์   พรหมมินทร์            
ด.ช.ภูขวัญ  ค าวงค์               ด.ช.ธนวัช   อัศวรัตนากร   ด.ช.ทิพกร   เตชะธิ                
ด.ญ.จารวี   นิรันดร์              ด.ญ.วรรณพร  หุตะโกวิท   ด.ญ.รัชนีกร   สามศรี                        
ด.ญ.ไพรริน   ปรางศรี            ด.ญ.ชลธิชา   มณีวรรณ          ด.ญ.ฐิติกานต์   อินนวล         
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 รองชนะเลิศอันดับ 2   เหรียญเงิน  การแข่งขันคอมพิวเตอร์ทักษะการใช้โปรแกรม  Microsoft Access    
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ด.ช.กฤตวัย   ไชยรุ่งเรือง                

รองชนะเลิศอันดับ 2   เหรียญเงิน  การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ด.ช.ปรภต   ธาราวรรษ    

3.  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ประจ าปี 2555     ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จ.เชียงใหม่   วันท่ี  16  ส.ค. 55 
รองชนะเลิศอันดับ 1   การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    

ด.ญ.เกวลิน   สุวรรณสม        ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์        ด.ญ.ชนาภา   ฟุ้งกิตติ                                  
รางวัลชมเชย   การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ญ.สุชานันท์  ภักดีบุรี     ด.ญ.อรุณรัตน์  สุแก่นจันทร์      ด.ญ.ธนัชชา   เคี่ยนปุ้น    

4.  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ  จ.ประจวบคีรีขันธ์    
วันท่ี 22 ส.ค. 55    รางวัลชมเชยอันดับ 1 จาก 14 ทีม ทั่วประเทศ     การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ด.ญ.สุชานันท์  ภักดีบุรี     ด.ญ.อรุณรัตน์  สุแก่นจันทร์    ด.ญ.ธนัชชา  เคี่ยนปุ้น  

5.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  วันท่ี  31  ส.ค. 55      
ชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ได้เป็นตัวแทนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 62    
ปีการศึกษา 2555  ท่ีจังหวัดเชียงใหม่   ด.ญ.สุชานันท์  ภักดีบุรี    ด.ญ.อรุณรัตน์  สุแก่นจันทร์    ด.ญ.ธนัชชา  เคี่ยนปุ้น     

6.  การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย  ครั้งท่ี 18   ณ  มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง  จ.ล าปาง    วันท่ี  18  ส.ค. 55  
รองชนะเสิศอันดับ 2   ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

ด.ช.จักรพรรดิ์   ใจสีมา        ด.ญ.ปภัสสร  อินทราวุธ      น.ส.วรรณพร   หุตะโกวิท                    
รองชนะเสิศอันดับ 4   ระดับประถมศึกษาปีที่  4-6 

ด.ช.จิรายุทธ   ธรรมเกษร      ด.ญ.พรรณวลัย   ใจค า      ด.ญ.วิรัลพัชร   ตาตุ                                     

7.  การแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดล าปาง  ระหว่างวันที่  14-27  ส.ค.  55   
   ระดับปฐมวัย  

เหรียญทอง  การเล่านิทานประกอบสื่อ    ด.ญ.กัลยกร  เกาะกากลาง 
เหรียญทอง  การปั้นดินน้ ามัน  ด.ช.ถิรภัทร  สุรินทร์   ด.ช.โยเม  มัชยู  รีเจนเซีย   ด.ช.ณัฐวัฒน์  ศรีพิทักษ์กุลวิไล     
เหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

       ด.ญ.นพธีรา    สิงขร      ด.ญ.นรภัทร    ระวังวงค์     ด.ญ.พลอยไพลิน  แย้มยินดี     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
เหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    

ด.ช.ภูมิพัฒน์   บุญมาปลูก     ด.ญ.พัทธ์ธีรา    พรหมจรรย์ ด.ญ.สัณฑกานต์   กิตติบรรพชา  

เหรียญทอง    การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย          
ด.ญ.ชนาภา  ฟุ้งกิตติ ด.ญ.เกวลิน  สุวรรณสม    ด.ญ.สุภาสินี   วิเศษคุปต์  



เหรียญทอง   การแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         
ด.ญ.สุชานันท์  ภักดีบุรี  ด.ญ.ธนัชชา   เคี่ยนปุ้น    ด.ญ.อรุณรัตน์   สุแก่นจันทร์  

เหรียญทอง   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

ด.ญ.วรรณพร   หุตะโกวิท     ด.ญ.ปภัสสร   อินทราวุธ     ด.ช.จักรพรรดิ์  ใจสีมา  
เหรียญทอง  การแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับ  ประเภทร่อนนาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    

ด.ช.อัธชัย  ใจมาบุตร ด.ช.ชัชธีรนันท์  จันทร์มา    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ด.ช.จิรายุทธ  ธรรมเกษร  
เหรียญเงิน   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ด.ช.ปรภต  ธาราวรรษ  
เหรียญทองแดง   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   ด.ญ.ภัคภิญญา  บุญน ามา  
เหรียญทองแดง   การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   ด.ญ.อรจิรา  ถิ่นหลวง  
เหรียญทองแดง   การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6    ด.ช.ชุติพนธ์  บุญน ามา  
เหรียญทองแดง   การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ด.ญ.ฐิติยา  มะโนวัง  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
เหรียญทอง   การประกวดมารยาทไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ด.ช.ณัฏฐนันท์  สุทน    ด.ญ.สลิลทิพย์  สิทธิจู                          
เหรียญทอง   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3     ด.ญ.กนกวรรณ   ก๋าใจ                            
เหรียญทอง   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6     ด.ญ.วัทนวิภา   มหาวัน                            
เหรียญทอง   การประกวดมารยาทไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   ด.ช.ภูบดินทร์  พิริย์โยธินกุล   ด.ญ.พรนภัส  ทาจินา                           
เหรียญทอง   การเล่านิทานคุณธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      ด.ช.สิงหา   แสนวงศ์ค า                             
เหรียญทอง   การประกวดมารยาทไทย   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ด.ช.ณัฐชนม์  พรมมินทร์  ด.ญ.รัชนีกร สามสี   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
เหรียญเงิน  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         

ด.ญ.วิชุดา    จันทร์เที่ยง ด.ญ.จิราพัชร  นิรันดร์      ด.ญ.รัญชิดา    บุญเรือง                          
เหรียญทองแดง  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ญ.ดารุณี    พลอยไธสง      ด.ญ.เกตุวณี   อินต๊ะใจ     ด.ญ.จิรภัทร    สุ่มแก้ว                            
เหรียญทองแดง   โปรแกรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

ด.ญ.ณัฐกานต์   ใจช่วย    ด.ญ.จารวี   นิรันดร์        
เหรียญทองแดง   โปรแกรมการสร้าง Webpage   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

ด.ช.โชติพล  ไฉไลไมตรีมิตร    ด.ช.ปรภต   ธาราวรรษ      
เหรียญทองแดง   โปรแกรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ช.สฤษฏ์พงค์  ไกรวงษ์    ด.ช.กฤตวัย  ไชยรุ่งเรือง 
 
 
 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
เหรียญทอง   ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

ด.ช.ธนาธร   ทิมสถิตย์      ด.ช.ภูบดินทร์   พิริย์โยธินกุล                    
เหรียญเงิน    ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    

ด.ช.พศวีร์   พรหมพัง    ด.ญ.รสลิน   ตันสุวรรณวงศ์   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป)์  
เหรียญทองอันดับ 1   การแข่งขันร าวงมาตรฐาน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ช.ทิพกร  เตชะธิ   ด.ช.จักรพรรดิ  ใจสีมา         ด.ช.ธนธัช    อัศวรัตนากร      
ด.ช.สฤษฎ์พงศ์   ไกรวงษ์     ด.ช.ศุภกร    มณีรัตน์          ด.ญ.ชนัดดา    ธุมาศิลป์        

 ด.ญ.ไพรริน    ปรางศรี         ด.ญ.จารวี    นิรันดร์             ด.ญ.ฐิติกานต์    อินนวล       
 ด.ญ.รสลิน   ตันสุวรรณวงศ์              
เหรียญทองอันดับ 3   การแข่งขันร าวงมาตรฐาน   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

ด.ช.กฤตธรรม์  ธรรมลังกา   ด.ช.พงศธร    อินธรรม        ด.ช.ติณณภพ    บุญอินทร์     
ด.ช.ณธกร    ชัยมงคล             ด.ช.ปฏิภาณ    ปัญญาภู      ด.ญ.ปริยากร  ธรรมเมือง    
ด.ญ.รุ่งทิวา   พรมแก้วงาม    ด.ญ.ณัฐฐิกา   ธรรมจักร       ด.ญ.ปาณิสรา   ค าจ าปา      ด.ญ.สิริภัทร  สมดวง                         

เหรียญทอง  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ด.ญ.พฤกษา   พรมฟัง  
เหรียญเงิน   การแข่งขันวาดภาพระบายสี (อาเซียน)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ด.ญ.จิรภัทร  สุ่มแก้ว    
เหรียญเงิน   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  (ผลไม้)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ด.ญ.ศิรินภา  น้อยปลูก 
เหรียญทองแดง   การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  (ชีวิตกับธรรมชาติ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

           ด.ญ.เกตุวณี  อินต๊ะใจ ด.ญ.ดารุณี  พลอยไธสง        

โรงเรียนไตรภพวิทยา สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัด  เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง 
และเป็นการ สร้างพื้นฐานให้นักเรียน  เป็นคนที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม  
จะเห็นได้จากการที่นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา   สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน มา
อย่างต่อเน่ือง และเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวของนักเรียนเอง  อีกทั้งนักเรียนจะได้น าความรู้ความสามารถนี้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ให้เราดูแลบุตรหลานของท่าน  ซึ่งทางเราเองก็ได้
ท าทุกอย่างดีที่สุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดีของสังคมต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
     

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา  

 
ขณะนี้ทางโรงเรียนไตรภพวิทยา  ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่  ท่านผู้ปกครองและนักเรียน 

สามารถเข้าไปค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที ่  www.tripopwittaya.com 

 

http://www.tripopwittaya.com/

