
สุพรรณิการส์าส์น

วารสารประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร  ประจ าจังหวัดนครนายก

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕๑ เดือนมีนาคม 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
• ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่ำงยิง่

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษมหาจกัรสิีรนิธร ประจ าจงัหวดันครนายก



รอบรั้วศูนย์ฯ นครนายก

วันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนศนูย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร 
ประจ าจังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนทิรรศการแสดงสินคา้และผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท
จังหวัดนครนายก

วันที่ 1 – 9 มีนาคม 2564 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตสั จังหวัดนครนายก



วันที่ 15 – 23 มีนาคม 2564 ศูนย์การศกึษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 
จัดกิจกรรมนเิทศ ติดตามการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 
ปกีารศึกษา 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในพัฒนาครูผู้สอนและปรับปรงุการจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้



วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เรียนรู้คู่ท้องถิ่น) ณ วัดมณีวงศ์ ต าบลดงละคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะครูและบุคลากร ร่วมท ากิจกรรมปลูกจิตส านึกรักองค์กร โดย
ท าความสะอาดในห้องเรียน และในบริเวณภายในศูนย์ฯ



วันท่ี 30 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะทันตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาท าการ
ตรวจฟันให้กับนักเรียนพิการ เพื่อท าการวิจัยประสิทธิภาพของซิลเวอรไ์ดอามีนฟลูออไรด์ต่อ
การหยุดการลุกลามของฟันผุ เมื่อทาด้วยจ านวนคร้ังท่ีแตกต่างกันในผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก 

ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมทุกวันพระ 
เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีระเบียบวินัย 



ใครไป...ใครมา
วันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะ Happy Family ได้มามอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค จัดกิจกรรม

นันทนาการ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัด
นครนายก



ขอขอบพระคณุผูใ้หญใ่จดีอยา่งยิ่ง

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ าจังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณ คุณยุทธพงษ์ ภูกาบทอง, 
คุณวันดี  คอวนิช, คุณสิริอร  ดาอาษา, คุณศรีสุดา  สิงห์ทอง, คุณสุกิจา  อิงคศิริ, คณะพยาบาล – เจ้าหน้าที่ -
ผู้ป่วยตึกพิเศษน้ าใจ 5 โรงพยาบาลนครนายก, คุณชนันธวัช  โภคภาคิน, คุณสุรีมาศ  ธนพฤฒิบดี และครอบครัว
, คุณสุคนธ์ทิพย์  เพ็ชรนิล, คุณณัฐนันท์ ศรทอง, คุณหมูทิพย์  แสงหัวช้าง, คุณพรมมา  ตระกาล, ผู้ปกครอง
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยชะลอ, คุณกัญญณัท แย้มสระโส, ผู้ปกครองเด็กชายวสิษฐ์พล  จันทร์ผ่อง, คุณธวัชชัย  
จหูลิม, คุณกานต์ชนิต ประเจียด, คุณเอมอร  ดาอาษา, คุณขนิษฐา  ธนพฤฒิบดี, คุณรพีพรรณ  วิริยะกุลมงคล, 
พันเอกภารวี  อรรถกมล และพันโทพงศกร  แก้วกรเมือง ทีส่นับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค
บริโภค ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้กุศลเจตนาของท่านที่มีต่อนักเรียนพิการ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
จงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัย และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป



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 


