
สุพรรณิการ์สาส์น

วารสารประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสริินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๔



คณะผู้จัดท ำ
ที่ปรึกษำ

นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก

นางธนิดา  มศีรี
รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก
บรรณำธิกำร 

นางสาวประวีณา  พืชมงคลไชย
กองบรรณำธิกำร

นางสาวดวงจิต  สังข์ค า
นางสาวจริยา  บุตรทอง
นางสาวแพทรีญา เศษทรัพย์
ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนาภรณ์ สังข์เพชร
นางสาวชุตกิาญจน์ ดวงภูเมฆ
นางสาวบุญยิ่ง  สมบัติ
นางสาววิรัชฎา สุวรรณหล้า
นายอภิวัชร์ บัวเจริญ
นางสาวสุดารัตน์  แสงชมภู
นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ
นางสาวส าเริง  มาปู่
ว่าที่ร.ต.ณรภทัร โสภาสุข
นางสาวชมภู สายุทธ์
นายอิทธิพล  แน่นอุดร
นางสาวชื่นกมล  เพิ่มพูล
นางสาวอุทัยรัตน์ ย่ิงยวด
นางสาววิภาดา บุตรชา
นายวสันต์  สีหะบุตร
นางสาวลลิตา  พันธ์ภา
นางสาวนารีรัตน์  ฉิมสูงเนิน
นางสาวเกศสิรินทร์ เรืองค า
นางสาวสุธิดา หมัดหมุด
นางสาวมัลลิกา  แก้วนา

สังกัด
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

วิสัยทัศน์
ภำยในปี ๒๕๖4 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร 
ประจ ำจังหวัดนครนำยก เป็นองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล บริกำรแบบมืออำชีพ

ปรัชญำของสถำนศึกษำ
คนพิกำรทุกคนสำมำรถพัฒนำได้

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มนุษยสัมพันธ์ดี  มีวินัย

มีอะไรในเล่ม 
•  รอบรั้วศูนย์ฯ นครนำยก  
•  ใครไปใครมำ
•  สำระน่ำรู้
• ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่ำงยิง่

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก



รอบรั้วศูนย์ฯ นครนายก

ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคและ
ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก จึงงด
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 และได้น าสิ่งของและเงินบริจาคจัดท าเป็นถุงของขวัญ สิ่งของ
อุปโภค บริโภค ให้กับเด็กพิการและครอบครัว เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต อีกทั้งยังเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
เด็กพิการเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้



เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก ไดป้ฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ด้วยการ
ใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาดบริเวณห้องเรียนและ
บริเวณรอบศูนย์ฯเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันท่ี 15 มกราคม 2564 ศูนย์ฯ
จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กิจกรรมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ



วันที่ 29 มกราคม 2564 ศูนย์ฯจัด
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิ
รินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก กิจกรรม
การผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ในเดือนมกราคม 2564 ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรมทุกวันพระ เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก



ใครไป.....ใครมา

วันที่ 11 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
ร่วมกับ สถานีต ารวจภูธร เมืองนครนายก โดย พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ค ามาตย์ ผกก.สภ.เมืองนครนายก, 
พ.ต.ท.บรรจง ทัพภูมี  สว.จร.สภ.เมืองนครนายก และเจ้าหน้าที่ จิตอาสา สภ.เมืองนครนายก 
มอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก



ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างยิ่ง

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณ คุณวรากร
คุณมนูญ ประดับกุล, คุณสุพัตรา บัวแก้ว, คุณเอกราช วปินานนท์, คุณจุมพล คุณชัชฎาภรณ์ อิงคสกุลโรจน์, 
คุณณรงพล วอนวงษ์, คุณมณฑา  ใจสะอาด, พันโทพงศกร  แก้วกรเมือง, คุณศิริวรรณ ชัยศิริ, คุณภีม 
บุญสุทธิ์, คุณภีค บุญวิสุทธิ์, คุณพรชัย บุญวิสุทธิ์ และคุณสินีนุ พิมมัย ที่สนับสนุนทุนการศึกษา อาหาร
กลางวัน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้กุศลเจตนาของท่านที่มีต่อนักเรียนพิการ 
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัย และมีความเจริญ
ก้าวหน้าสืบไป



สาระน่ารู้



อิ่มบุญเต็มที่กับวันส ำคัญของท่ำนด้วยกำรเลี้ยงอำหำรกลำงวัน 
หรือร่วมให้กำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำรได้ที่ 

: เลขที่บัญชี 211-0-28095-6 ธนำคำรกรุงไทย สำขำนครนำยก
ชื่อบัญชี เงินบริจำคมีวัตถุประสงค์ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก

: ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรีสิรินธร ประจ ำจังหวัดนครนำยก 
ที่ตั้ง 31/2 หมู่ 1 ต.ท่ำช้ำง อ.เมืองนครนำยก จ.นครนำยก 

โทรศัพท์ 037-349951 โทรสำร 037 -349952 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-9294922
E-mail : special270.ny@gmail.com 
Website : http://www.nakhonnayok-spec-edu.go.th 


