
ผู้ประสานศนูย์อพยพ(ชุมชน) พ้ืนที่กทม.  ข้อมูลเยน็วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

เขต รายละเอียด ศูนย์อพยพ ผู้ประสานศูนย์อพยพ 

โซนใต้ 

บางแค 47 ชุมชน (4 แขวง) เอา
กระสอบทรายกั้นบ้านเอง / 
ส่วนหนึ่งอยู่บ้าน / วัดม่วงใกล้
กว่า / รร.ปัญญาถาวรคุณ ราช
วินิต บางแค  

โรงเรียนทีปังกรศาลาแดง ไกล 1,000 / รร.คลองหนอง
ใหญ่ 1,000 / รร.นิมานนรดี 1,000 / ในศูนย์ยังไม่มีการ
เตรียมน้้า + อาหาร (ใกล้พ้ืนที่เสี่ยง)  

ไพศาล 086 030 1188 

ทุ่งครุ แจ้งแกนน้าว่ามีจุดพักพิง / 29 
ชุมชน 

วัดพุทธบูชา + โรงเรียนวัดพุทธบูชา  ผ่องศรี ปลอดโปร่ง 084 104 
6774 

ราษฏร
บูรณะ 

29 ชุมชน แกนน้ามีวิทยุแจ้ง
ข่าว 

วัดราษฏรบูรณะ 1,500 คน  นายขวัด เริงอาสา 081 331 
9523 

จอมทอง แกนน้าทราบแล้ว วัดบางขุนเทียนกลาง , นอก , ใน เสถียร เกิดสนอง 087 713 4770 

คลองสาน  45 ชุมชน แกนน้าทราบแล้ว รร.วัดสุวรรณ 1,000 คน / ชุมชนโบสถบ์น 200 คน  พศวัฒน์ 087 680 2717 

บางขุน
เทียน 

มีเสื่อ มีหมอน ของกินไม่ม ี วัดบัวผัน รับได้ 200 คน / วัดแสมด้า 400 คน/ รร.บาง
กระดี่ 1,000 คน 

สุทิน อ่อนฟุ้ง 086 335 6745 

ธนบุร ี 44 ชุมชน มีประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน เตรียมที่นอนแล้ว / 
ไม่ได้เตรียมอาหาร / ท้าอาหาร
ช่วยผู้ประสบภัยวันละ 1,500 
กล่อง  

วัดราชวรินทร์ + โรงเรียน 500 คน/ส้านกังานเขต + วัดเวฬุ
ราชิน + รร. 500 คน มีของบริจาค + น้้าดื่ม 

ณัฐวดี 089 685 8820 

บางบอน 11 ชุมชน ไม่ได้เตรียมทั้งที่พัก
และอาหาร / ไปช่วยที่อ่ืน /
ชาวบ้านเตรียมอาหารแห้งขึ้น
ชั้น 2 / ต้องการเครื่องครัว 

วัดบางบอน 200-300 คน / รร.ศกึษานารี2 + 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์ 1,000 คน  

รัชนีกร 089 761 4583 

โซนศรีนครินทร์ 

สะพานสูง 1 แขวง 26 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 
เคหะชุมชน พ้ืนที่เสี่ยงติดคลอง 

  ดาเรศ พิมพิลัย 086 183 1095 / 
เบญจวรรณ คมกฤศ 080 591 
4083 



คลองสาม
วา  

6 แขวง 82 ชุมชน ท่วมขังแล้ว 
70 ชุมชน ท่วมแล้ว 1 เดือน น้้า
สูง 50-60 ซม. 

  พรรณี มานหมัด 081 772 7736 

มีนบุร ี 2 แขวง 61 ชุมชน แขวงแสน
แสบ ท่วมทั้งหมด 31 ชุมชน  

  จ้ารุง เชาวรัตน์ / วันชัย แก้ว
วิมาน 084 116 5261 

คันนายาว 1 แขวง 32 ชุมชน ท่วมบางจุด 
พ้ืนที่เสี่ยง 

  จันทิมา รังประเสริฐ 081 401 
1255 

ประเวศ  30 ชุมชน ท่วมศรีนครินทร์   อามีน อยู่เป็นสุข 080 010 4877 

หนองจอก  8 แขวง 93 หมู่บ้าน 89 ชุมชน 
ท่วมแล้ว 80% ผู้ประสานแขวง
ละ 3 คน ต้องการความ
ช่วยเหลือด่วน 1,000 ครัวเรือน 
แขวงล้าต้อยต่ิง  

อยู่ระหว่างประสานศูนย์พักพิง มีสถานที่ประสานงาน ยัง
ไม่มีการเตรียมการช่วยเหลือ อยู่ระหว่างท้าข้อมูลชุมชน 

 แขวงล้าต้อยต่ิง  
ชวลิต พรหมดี 081 013 4090  
นายกมล บัวเพชร 081 138 
2671   
วาสนา กล่้ากราย 02 543 7282  
ไอน์สะเราะห์ ซาฟีรี 089 129 
5183  
บังเราะห์ อิบรอฮีม 081 778 
4444 

ลาดกระบัง  6 แขวง ท่วมแล้ว 45 ชุมชน ผู้
ประสาน 2 แต่ละแขวงม ี2 ฝั่ง 
แบ่งเป็นฝั่งตะวันออกกับ
ตะวันตก ใช้ร่มเกล้าเป็นเส้น
แบ่งฝั่งตะวันออก มีผู้ประสาน
ฝั่งตะวันออก 4 คน ฝั่งตะวันตก 
4 คน แขวงทับยง 1,500 แขวง
ล้าปะทิว 7 ชุมชน รวม 2,500 
ครัวเรือน จมน้้าแล้ว ความสูง 
50 ซม ต้องการถงุยังชีพ เรือ 4 
ล้า ยา 

  ฝั่งตะวันออก                         
รามัญ สารพัน 081 452 1699        
สมประสงค์ 089 035 6498        
ประทิน บัววิเศษ                        
รณชัย 085 811 0724             
ประเสริฐ ทรัพสมบัติ 089 702 
7765 
ทศพร ถาวรวงศ์  086 101 4900      
กฤติยานัน กระแส 081 488 
6658 

โซนบูรพา 

ลาดพร้าว ชุมชนดูแลตัวเอง ชาวบ้านดูแล
ตัวเอง มีแผนรับมือเอง 

ตั้งเขื่อนในชุมชน 80% / เตรียมอยู่ชั้น 2 พร้อมอาหาร ดูแล
ตัวเองได้ 

วันวิไล พลาลพ 081 801 1788 
ผุ้ประสานเลิศอุบล 4  

จตุจักร   รร.สารวิทยา รับได้ 1,500 คน / รร.หอวัง 1,500 คน 
หมู่บ้าน ร่วมสุขพัฒนา 

 มาลี นาสิงขันธ ุ082 346 6086 

บางกะป ิ มีสถานีวิทยุชุมชน 90.25 ที่
ลาดพร้าว 109  

  สามารถ กายราช 081 519 7925 

ดอนเมือง - 
หลักสี ่

  ศูนย์ราชการ สุรชัย นุกิจ 084 778 4691 



สายไหม   ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชน  พเยาว์ ปักษี 081 754 6046 

โซนกรุงเทพเหนือ 

บางพลัด  46 ชุมชน ประชาชนทราบแล้ว วัดฉัตรแก้วจงกลณี / วัดเทพยากร / วัดบวรมงคล / รร. 
กทม 11 โรง 2,000 คน / ส้านักงานเขต                                   
ยังไม่ได้เตรียมพร้อมทั้งเรือ อาหาร น้้าดื่ม อุปกรณ์ เครื่อง
นอน  

สุวัฒน์ชัย 089 481 0025 / 
ศีลธรรม 085 372 1214 

ตลิ่งชัน 43 ชุมชน ประชาชนทราบแล้ว รร.มหรรณพ / รร.วัดตลิ่งชัน / รร.ในสงักัด กทม 16 โรง / 
รร.ทีปังกร 3,000 คน / ส้านักงานเขตตลิ่งชัน                          
ที่พักพร้อม ยังไม่มีเครื่องนอน / ยังต้องการอาหารน้้าดื่ม 

ธนชาติ 087 694 3219                 
ไตรเทพ 081 712 4298 

ทวีวัฒนา  12 ชุมชน ประชาชนทราบแล้ว รร.วัดปุณาวาส / รร.สตรีวิทย 3 / ม.กรุงเทพธนบุรี 3,000 
คน / ส้านักงานเขตทวีวัฒนา     ที่พักพร้อม ยังไม่มีเครื่อง
นอน ยังไม่มีอาหารน้้าดื่ม 

วศินทร์ 081 833 1836 

หนองแขม 71 ชุมชน สภาองค์กรชุมชน
เป็นผู้ประสานชาวบ้าน 

ม.เอเชีย / ม.ธนบุรี / วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม / รร. 
ในสังกัด กทม / มัธยมหนองแขม 4,000 คน / ส้านักงาน
เขตหนองแขม ยังไม่มีทั้งอาหาร น้้าดื่ม และเครื่องนอน 

สมบัติ 083 839 8100 

บางกอก
น้อย    ภาษี
เจริญ    
บางกอก
ใหญ่ 

จะแจ้งข้อมูลให้ทราบพรุ่งนี้     

โซนริมเจ้าพระยา 

พระโขนง 45 ชุมชน วัดบุญรอด /วัดวชิรธรรมสาธิต / วัดธรรมมงคล / รร.กทม 
4 โรงเรียน 

 ราชพฤกษ์ ผู้ประสานภาค
ประชาชน 081 647 4819      
ศูนย์นักการเมืองท้องถิ่น 02 
346 9571 , 089 500 7450 

ยานนาวา น้้าระบายออกช้าเพราะ เขื่อน
ป้องกันกั้นอยู่ 

วัดด่าน และ โรงเรียนในสงักัด กทม  ส้าลี ศรีละพุก 081 699 5113 

คลองเตย น้้าระบายออกช้าเพราะ เขื่อน
ป้องกันกั้นอยู่ 

วัดสะพาน และ โรงเรียนในสงักัด กทม บุญเสริม 081 689 9071 

บางคอ
แหลม 

น้้าระบายออกช้าเพราะ เขื่อน
ป้องกันกั้นอยู่ 

โรงเรียนในสังกัด กทม ปรีดา เทพสรงค์ 081 335 3054 

ห้วยขวาง น้้าระบายออกช้าเพราะ เขื่อน
ป้องกันกั้นอยู่ 

โรงเรียนในสังกัด กทม สังวาล 086 776 0758 

 


