
                                            
 
                                             
 

  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที ่๓๐๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มจิตอำสำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ปี ๒๕๖๔ 
----------------------------------------- 

  ด้วยปัจจุบันเกิดอุทกภัยขึ้นในหลำยพ้ืนที่ของประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รวมทั้ง
อ ำเภอบำงปะอินและโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ท ำให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในอ ำเภอ
บำงปะอิน ได้ผลกระทบจำกสภำวกำรณ์ดังกล่ำว มีควำมยำกล ำบำกในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และเพ่ือ   
เป็นกำรช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ได้รับควำมเดือดร้อนดังกล่ำว ทำงโรงเรียนจึงจัดตั้งกลุ่มจิตอำสำช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ช่วยเหลือเพ่ือนครู ครอบครัวของนักเรียน และชุมชน ที่ได้รับควำมเดือดร้อนตำมก ำลังและ
ศักยภำพที่กลุ่มจิตอำสำสำมำรถช่วยเหลือได้  
 

   ทำงโรงเรียนจึงแต่งตั้งกลุ่มจิตอำสำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม และจิตอำสำดังต่อไปนี้ 
 

๑. ผู้ประสานงานกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน ้าท่วม โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
๑. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร  หัวหน้ำกลุ่ม 
๒. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำกลุ่ม 
๓. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง   คร ู   เลขำนุกำร 
๔. นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  คร ู   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ รับข้อมูลขอควำมช่วยเหลือ แจ้งและจัดกำรจิตอำสำให้ควำมช่วยเหลือ เก็บรวบรวมข้อมูล ภำพถ่ำย
กำรให้ควำมช่วยเหลือ รำยงำนผู้อ ำนวยกำร 

๒. กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน ้าท่วม โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 ครูจิตอาสา จ้านวน ๑๘ คน 

๑. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร 
๒. นำยเกษม  เมำลิทอง    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำยศุภมงคล  อินทรส์นอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๔. นำยอัศวิน  ศรีบัว    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๕. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร 
๖. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู
๗. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   คร ู   
๘. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู
๙. นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์   ครูผู้ช่วย 
๑๐. นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย 
๑๑. นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย 
๑๒. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย 
๑๓. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย 
๑๔. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
 



 

๑๕. นำงวรรณวรำงค์  ทะนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย 
๑๖. นำยธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง 
๑๗. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๘. นำยปรีชำ  อยู่คง    เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 

นักเรียนจิตอาสา จ้านวน ๓๐ คน 
๑. นำยกล้ำณรงค์  ยมดิษฐ์    ม. ๔/๑ 
๒. นำยธนภัทร  ด ำข ำ     ม. ๔/๑ 
๓. นำยธนดล  ขจรโชติพงศ์    ม. ๔/๑ 
๔. นำยชยธร  ลิมปพฤกษ์    ม. ๔/๑ 
๕. นำยชลสิทธิ ์ คงทอง     ม. ๔/๑ 
๖. นำยภีรพัชร  ทองมำ     ม. ๔/๑ 
๗. นำยศักดิ์สิทธิ์  แสงดำว    ม. ๔/๑ 
๘. นำยธนวิทย์  พุทธศรี     ม. ๔/๒ 
๙. นำยจิรภัทร  มณฑิรำช    ม. ๔/๒ 
๑๐. นำยทินภัทร  ตรีกลิ่น    ม. ๔/๒ 
๑๑. นำยธนธสั  ไวยสุทธิ์    ม. ๔/๒ 
๑๒. นำยจิรำยุ  บุญทูล     ม. ๔/๓ 
๑๓. นำยชลิตพงค์  ไวยกัญญำ    ม. ๔/๓ 
๑๔. นำยวรปัญญำ  สุขศิลป์    ม. ๔/๓ 
๑๕. นำยธนำคำร  บุญตัน    ม. ๔/๔ 
๑๖. นำยชินวัตร  สุขสมบูรณ์    ม. ๔/๕ 
๑๗. นำยพิพัตนสิทธิ์  เเก้วมณี    ม. ๔/๕ 
๑๘. นำยภูริภัทร  ศรีวิศำลภพ    ม. ๔/๕ 
๑๙. นำยคฑำภัท  ทองประวัติ    ม. ๔/๖ 
๒๐. นำยนรำวิชญ์  รุ่งทอง    ม. ๔/๘ 
๒๑. นำงสำวอธิมำ  ปั้นคุ้ม    ม. ๕/๑ 
๒๒. นำยสรยุทธ  ภำคสินธ์    ม. ๕/๓ 
๒๓. นำยสรศักดิ์  จิตตคำม    ม. ๕/๔ 
๒๔. นำยสหรัฐ  ขวัญยืน    ม. ๕/๔ 
๒๕. นำยจักรภัทร  ไพรบุญสุข    ม. ๕/๕ 
๒๖. นำยรัฐพงศ์  แก่นวงษ์    ม. ๕/๕ 
๒๗. นำยพชร  ธรรมชำติ    ม. ๕/๖ 
๒๘. นำงสำวชลนชิำ  เอ่ยฉไน    ม. ๕/๖ 
๒๙. นำงสำวมณฑำทิพย์  จิตใจฉิม  ม. ๕/๖ 
๓๐. นำงสำวรัตนำ  หุ้ยน้ ำ    ม. ๕/๖ 

หน้าที ่ ปฏิบัติกำรช่วยเหลือเพ่ือนครู นักเรียนชุมชน ตำมที่ฝ่ำยประสำนงำนแจ้งมำ โดยเมื่อได้รับแจ้ง      
หำกไม่ติดภำรกิจส ำคัญ ให้แจ้งฝ่ำยประสำนงำนทรำบด้วย พร้อมสำมำรถปฏิบัติงำนได ้
 

  



 
 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติงำนด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เสียสละ อดทน 
และมีพลังใจในกำรท ำงำน 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๔  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 
      (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 


