
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
 
เรียน ท่านผู้ปกครองที่เคารพ 

ปีเก่าก าลังจะผ่านพ้นไป ปีใหม่ก็ก าลังจะเข้ามา ผ่านมาเกือบ ๑ ปีการศึกษาแล้ว  โรงเรียนไตรภพวิทยา ได้
มุ่งมั่นพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียนใน ทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาอังกฤษ ที่จัดให้ครู
ชาวต่างชาติมาสอนนักเรียนโดยตรง  เพื่อ ใช้เป็นทักษะพื้นฐานการสื่อสาร  เพื่อ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน
(AEC) และด้านสารสนเทศ  ICT  ที่ให้นักเรียนได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการน า tablet 
มาใช้ประกอบการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนมีข่าวดีที่น่าภาคภูมิใจ  แจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบและร่วมแสดงความยินดี กับทาง
โรงเรียน ดังนี ้

๑. โรงเรียน ได้รับ การรับรองมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับดีมาก   ทั้งระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  
๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๒.  โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน "โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
บางนา  จ.นนทบุรี   ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดส่งผลงานการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ –๓ 
ท าการทดลองทั้งหมด  ๒๐  กิจกรรม  อาทิ  ลิฟเทียน  ความลับของสีด า  การละลายของน้ าตาล  จรวดถุงชา  เนินน้ า   
การกรองน้ า  ฯลฯ  เพื่อจุดประกายความคิด  ฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์   สนุกกับการปฏิบัติทดลองด้วยตนเอง  
ตลอดจนเพื่อสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  จินตนาการ  ช่างคิด  จิตวิทยาศาสตร์    

๓.  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย "ระดับดีมาก"  จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  ประจ าปี ๒๕๕๕ 

๔.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องให้ “ไตรภพ
เนอสเซอรี่” เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน “ระดับดีมาก”  ของจังหวัดล าปาง  ประจ าปี ๒๕๕๕  

นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ขอชื่นชม ยินดีกับ นักเรียน ไตรภพวิทยา ที่เก่งวิทยาศาสตร์ 
สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ และรางวัลจากงานอ่ืนๆ ดังนี้   

๑.  เหรียญทอง  ระดับภาคเหนือ   การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ( Science Show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โดยเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒  ปี  ๒๕๕๕   จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น  ๔๔  ทีม   เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕  

๒.  เหรียญทอง  ระดับภาคเหนือ   การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 
๔๔ ทีม  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๓.  รางวัลอันดับที่ ๓  อันดับท่ี ๔   รางวัลหนูน้อยขวัญใจช่างภาพ  และรางวัลชมเชย   นักเรียนระดับอนุบาล
ปีที่ ๓  เข้าร่วมงานเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ ๒๕    ณ ลานหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซาล าปาง  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๕๕   
จากหนูน้อยทั้งหมด  ๒๕  คน   

เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนได้ที่ 
www.tripopwittaya.com 
 

http://www.tripopwittaya.com/


นอกจากนี้ โรงเรียนไตรภพวิทยา ยังได้รับเกียรติจากบริษัท ไบโอ คอนซูเมอร์ จ ากัด ให้น านักเรียนระดับ
อนุบาลแสดงเต้นประกอบเพลง ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ ายาปรับผ้านุ่มไฟน์ไลน์เอ็กซ์ตรีม 20 วันยังแจ๋ว   ณ ลาน
หน้าห้างเสรีสรรพสินค้า  เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 โรงเรียนไตรภพวิทยา ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา 
และเน่ืองในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖  นี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล
ให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ  
ตลอดจนมีบุตรหลานที่เป็นคนดี คนเก่ง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป 
 
หมายเหตุ -  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้นักเรียน

แต่งกายชุดสวยงาม และขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับนักเรียนกลับเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
  -  โรงเรียนปิดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
  -  เปิดเรียนวันพุธท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา 

 

 
 

 

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ 
ศุภชัยจงก่อเกิดล้้าเลิศผล 

ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล 
ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน 
ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 

น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล 

ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ 
 

โรงเรียนไตรภพวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2556 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

สนใจติดต่อได้ที่ตึกอ้านวยการ โทรศัพท์  054-217997 , 350864 

 


