
สุพรรณิการ์สาส์น

วารสารประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕๐ เดือนกุมภาพันธ์ 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  
•    สำระน่ำรู้
• ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่ำงยิง่

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษมหาจกัรสิีรนิธร ประจ าจงัหวดันครนายก



รอบรั้วศูนย์ฯ นครนายก

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีการถวายสังฆทาน ฟังธรรม เวียนเทียน และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก



วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ให้บริการการ
ใหค้ าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ณ โรงพยาบาล
นครนายก

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ฯ
จัดกิจกรรมสร้างเวที น าวิทยากรท่ีดีสู่สถานศึกษา 
ในหัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้อง
ประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก



วันที่ 25 กุภาพันธ์ 2564 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมปลูก
จิตส านึกรักองค์กร โดยมีการท าความสะอาดบริเวณ
โดยรอบศูนย์ฯเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19)

วันที่ 26 กุภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
ร่วมพิธีท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดอุดมธานี (วัดอารามหลวง)



ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมการเล่านิทานเรื่อง 
ฮีโร่ของฉันคือเธอ การเอาชนะโควิด-19
ส าหรับเด็กเพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน
และดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ไดอ้ย่างถูกต้อง 

ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมทุกวันพระ 
เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ระเบียบวินัย 



ขอขอบพระคณุผูใ้หญใ่จดีอยา่งยิ่ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณ คุณสายสุนีย์ แซ่ตั้ง, 
คุณธวัชชัย  จูหลิม, คุณพรมมา  ตระกาล, คุณสุกิจา  อิงคศิริ, คุณนิวัฒน์ – คุณสมนึก อิสระมงคลการ, 
คุณวรวรรณ – คุณอุทัยวรรณ คุโณทัย, คุณธีรวุฒิ กฤตยานวัช, คุณเบ็ญจา  นวะบุศย์, คุณสิทธิพร  
นวะบุศย์, คุณรัตน์สุดา  จรดล, คุณกนิษฐริน  สุพานิช, คุณขวัญใจ  คชเถียร, คุณธรณัส กฤตยานวัช, 
ผู้ปกครองน้องมะนาว, คุณสะอาด อนุจันทร์, คุณณัฐพงษ์ สิ่วส าแดง, คุณสมจิตร  ตองสมบัติ, คุณสูงศักดิ์  
พูนพ่วง และคุณจริญา เลขา คณะเพ่ือนๆ ที่สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน เครื่องอุปโภคบริโภค 
ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้กุศลเจตนาของท่านที่มีต่อนักเรียนพิการ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
จงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัย และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป



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 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 088-9294922

E-mail : special270.ny@gmail.com 
Website : http://www.nakhonnayok-spec-edu.go.th 


