








กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รายชื่อทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า ประเภทประเมินรับรอง ระดับทอง จ้านวน 88 ทีม 

ล้าดับ ชื่อทีม อ้าเภอ จังหวัด 

1 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 

2 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 

3 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 

4 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.สระพัฒนา   นครปฐม 

5 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะครอง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 

6 ทีมผกูอการดีปองกันเด็กจมน  าอ าเภอโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 

7 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 

8 ทีมผู้ก่อการดีกุดโบสถ์ทีม พิมาย นครราชสีมา 

9 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ต าบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 

10 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลิง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 

11 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 

12 ทีมผู้ก่อการดีชะโดเผือก สูงเนิน นครราชสีมา 

13 ทีมผู้ก่อการดี อบต.ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 

14 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลกระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 

15 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลสระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 

16 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 

17 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 

18 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 

19 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลหนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

20 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

21 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลสายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

22 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

23 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลบ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

24 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปราสาท อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 

25 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 

26 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 

27 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรติฯ 
ร่มโพธิ์ 

เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

28 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

29 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 



กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ล้าดับ ชื่อทีม อ้าเภอ จังหวัด 

30 ทีมผู้ก่อการดีต าบลละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 

31 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 

32 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 

33 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 

34 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลบานหนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 

35 ทีมผู้ก่อการการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสะอาด ละหานทราย บุรีรัมย์ 

36 ทีมผู้ก่อการดีล าปลายมาศ เซฟตี  ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

37 ทีมผู้ก่อการดี Merit Maker บุโพธิ์ เมืองแฝก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

38 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลแสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

39 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองคูและต าบลหินโคน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

40 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกล่าม 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองผะองค์ 

ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

41 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลหนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ 

42 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ 

43 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขามน้อย หนองก่ี บุรีรัมย์ 

44 ทีมผู้ก่อการดีเย้ยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย์ 

45 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลหนองหงส์ หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

46 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขาม   
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไทยสามัคคี 

หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

47 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

48 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

49 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 

50 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโคกว่าน   บุรีรัมย์ 

51 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางโป่งสะเดา   บุรีรัมย์ 

52 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะม่วง   บุรีรัมย์ 

53 ทีมผู้ก่อการดีโพนงามร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

54 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวัดแก้ว   ราชบุรี 

55 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 

56 ทีมผู้ก่อการดีต าบลอากาศอ านวย อากาศอ านวย สกลนคร 

57 ทีมผู้ก่อการดี อบต.กระเสียว   สุพรรณบุรี 

58 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลวังน  าซับ   สุพรรณบุรี 



กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ล้าดับ ชื่อทีม อ้าเภอ จังหวัด 

59 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 

60 ทีมผู้ก่อการดีต าบลด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 

61 ทีมผกูอการดีต าบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 

62 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

63 ทีมผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันจมน  าชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

64 ทีมผกูอการดีต าบลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

65 ทีมผู้ก่อการดีต าบลพรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ 

66 ทีมผู้ก่อการดีต าบลท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 

67 ทีมผู้ก่อการดีองค์บริหารส่วนต าบลหนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 

68 ทีมก่อการดีบัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 

69 ผู้ก่อการดีประทัดบุเรดิทีม ปราสาท สุรินทร์ 

70 ผู้ก่อการดีตาเบาทีม ปราสาท สุรินทร์ 

71 ผู้ก่อการดีบักไดทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 

72 ทีมผู้ก่อการดีจีกแดก - ตาลวกทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 

73 ทีมผูกอการดีต าบลโคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 

74 ทีมผกูอการดีต าบลตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 

75 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสว่างป้องกันเด็กจมน  า เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

76 ทีมผู้ก่อการดีรัตนบุรีศรีเมืองแก้ว รัตนบุรี สุรินทร์ 

77 ทีมผู้ก่อการดีต าบลล าดวน ล าดวน สุรินทร์ 

78 ทีมผู้ก่อการดีต าบลอู่โลก ล าดวน สุรินทร์ 

79 ทีมผู้ก่อการดีต าบลจารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

80 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

81 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 

82 ทีมผู้ก่อการดีนคร2ต.(ตาตุม) สังขะ สุรินทร์ 

83 ทีมผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันเด็กจมน  าต าบลทับทัน สังขะ สุรินทร์ 

84 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกระเทียม ปี 2563  
(Merit Maker Kratiem Team) 

สังขะ สุรินทร์ 

85 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตาตุม สังขะ สุรินทร์ 

86 ผู้ก่อการดีเทพรักษาทีม สังขะ สุรินทร์ 

87 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 

88 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเกาะแก้ว ส าโรงทาบ สุรินทร์ 



กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า ประเภทประเมินรับรอง ระดับเงิน จ้านวน 131 ทีม 

ล้าดับ ชื่อทีม อ้าเภอ จังหวัด 

1 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 

2 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 

3 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 

4 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 

5 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาพละ เมืองตรัง ตรัง 

6 ผู้ก่อการดีทีมเครือขายปองกันการจมน  าอ าเภอขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 

7 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

8 ทีมผู้ก่อการดีรื่นจิตอาสา คง นครราชสีมา 

9 ทีมผู้ก่อการดีองคการบริหารสวนต าบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 

10 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา 

11 ทีมผู้ก่อการดีฉลามหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 

12 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ประทาย นครราชสีมา 

13 ทีมผู้ก่อการดีทาโร่ฟิช ประทาย นครราชสีมา 

14 ทีมผู้ก่อการดีฉลามหนองค่าย ประทาย นครราชสีมา 

15 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 

16 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง พิมาย นครราชสีมา 

17 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา 

18 ทีมผกูอการดีอ าเภอเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 

19 ทีมผู้ก่อการดีต าบลศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 

20 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 

21 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านป่าหนาม แคนดง บุรีรัมย์ 

22 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 

23 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองการะโก แคนดง บุรีรัมย์ 

24 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลทุ่งแสงทอง  นางรอง บุรีรัมย์ 

25 ผู้ก่อการดีทีมหนองโบถส์รว่มใจห่วยใยประชาชนป้องกันเด็กจมน  า นางรอง บุรีรัมย์ 

26 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 

27 ทีมผู้ก่อการดีศรีสว่าง นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 

28 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 

29 ทีมผู้ก่อการดีต าบลส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
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30 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

31 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลจันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

32 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลโนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

33 ทีมผู้ก่อการดี dang yai shark บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

34 ทีมผู้ก่อการดีต าบลทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

35 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

36 ทีมเขาคอกร่วมพลังก่อการดีป้องกันเด็กจมน  า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

37 ทีมผู้ก่อการดีต าบลจรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

38 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน  าต าบลปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

39 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลปะค า ปะค า บุรีรัมย์ 

40 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ 

41 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ 

42 ทีมผู้ก่อการดีช่วยเหลือเด็กจมน  าต าบลบ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 

43 ทีมผู้ก่อการดีต าบลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 

44 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

45 ผู้ก่อการดีทีมหนองตาดร่วมใจป้องกันเด็กจมน  า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

46 ทีมผู้ก่อการดีหนองโดนป้องกันเด็กจมน  า ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

47 ทีมผู้ก่อการดีต าบลผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

48 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าหนองบัวโคก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

49 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโคกกลาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

50 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

51 ทีมผู้ก่อการดีต าบลทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 

52 ทีมผู้ก่อการดีต าบลท่าโพธิ์ชัย หนองก่ี บุรีรัมย์ 

53 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

54 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

55 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลเมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 

56 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 

57 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลสนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 

58 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหว้า ห้วยราช บุรีรัมย์ 

59 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 

60 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกอรุณ ห้วยราช บุรีรัมย์ 
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61 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะโกบ้านเกตุใต้   บุรีรัมย์ 

62 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเหล็ก   บุรีรัมย์ 

63 ทีมผู้ก่อการดีเราท าได้   บุรีรัมย์ 

64 ทีมผู้ก่อการดี อบต. หนองพลับ   ประจวบคีรีขันธ์ 

65 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองหัวหิน   ประจวบคีรีขันธ์ 

66 ทีมผู้ก่อการดีต าบลควร  ปง พะเยา 

67 ทีมผู้ก่อการดีรวมพลังสามัคคี ต าบลไร้สะท้อน   เพชรบุรี 

68 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 

69 ทีมผู้ก่อการดีหนองม่วงร่วมใจ บรบือ มหาสารคาม 

70 ทีมผู้ก่อการดีโสกภารารวมใจไม่จมน  า บรบือ มหาสารคาม 

71 ทีมผู้ก่อการดีโนนเมืองน้อยร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

72 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

73 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลศรีวิชัย ลี  ล าพูน 

74 ทีมผู้ก่อการดี คปศอ.ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 

75 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปลาโหล วาริชภูม ิ สกลนคร 

76 ทีมผู้ก่อการดีต าบลท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร 

77 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

78 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ด่านช้าง   สุพรรณบุรี 

79 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 

80 ทีมผกูอการดีโคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 

81 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

82 ทีมผู้ก่อการดีศูนย์ฝึกว่ายน  าต าบลจอมพระ (รร.บ้านจอมพระ) จอมพระ สุรินทร์ 

83 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 

84 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าพื นที่ต าบลเมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 

85 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลกระหาด จอมพระ สุรินทร์ 

86 ทีมผกูอการดีจอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 

87 ทีมผกูอการดีหนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 

88 ทีมผู้ก่อการดีต าบลยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

89 ทีมผู้ก่อการดีต าบลศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

90 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

91 ทีมผกูอการดีทุ่งศรีชุมพล ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
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92 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ 

93 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ 

94 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ 

95 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 

96 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองม่วง ท่าตูม สุรินทร์ 

97 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลบะ ท่าตูม สุรินทร์ 

98 ทีมผู้ก่อการดีช้างน้อยลอยน  ากระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 

99 ทีมผกูอการดีเมืองแก-หนองม่วง ท่าตูม สุรินทร์ 

100 ทีมผกูอการดีม่วงมูล ท่าตูม สุรินทร์ 

101 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต บ้านหนองใหญ่ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 

102 ทีมผกูอการดีหนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 

103 ผู้ก่อการดีเฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร์ 

104 ผู้ก่อการดีบ้านพลวงทีม ปราสาท สุรินทร์ 

105 ผู้ก่อการดีช้างศึกทีม ปราสาท สุรินทร์ 

106 ทีมผกูอการดีทมอ ปราสาท สุรินทร์ 

107 ทีมผกูอการดีบ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 

108 ทีมผกูอการดีจีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 

109 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

110 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ 
ต าบลตาอ็อง 

เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

111 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

112 ทีมผกูอการดีกาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

113 ทีมน  าเขียว ก่อการดี ว่ายน  าเป็น รัตนบุรี สุรินทร์ 

114 ทีมผู้ก่อการดีต าบลธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 

115 ทีมผู้ก่อการดีต าบลไผ่ อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รัตนบุรี สุรินทร์ 

116 ทีมผกูอการดียางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์ 

117 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโชกเหนือ ล าดวน สุรินทร์ 

118 ทีมผกูอการดีศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 

119 ทีมผกูอการดีนารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

120 ทีมผกูอการดีช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

121 ทีมผกูอการดีตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
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122 ทีมผู้ก่อการดีสนมร่วมใจ เด็กไทยไม่จมน  า สนม สุรินทร์ 

123 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระฆัง สนม สุรินทร์ 

124 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ร่วมคิด  
ร่วมป้องกัน เด็กไทย ไม่จมน  า 

สนม สุรินทร์ 

125 ทีมผู้ก่อการดีนานวนร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน  า สนม สุรินทร์ 

126 ผู้ก่อการดี CAN  TEAM สนม สุรินทร์ 

127 ผู้ก่อการดีหัวงัวทีม ป้องกันภัยเด็กจมน  า สนม สุรินทร์ 

128 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันภัยต าบลหนองอียอ สนม สุรินทร์ 

129 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกระออม ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสะอาดทีมผู้ก่อการดี ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

131 ทีมผกูอการดีหนองฮะ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน ้า ประเภทประเมินรับรอง ระดับทองแดง จ้านวน 603 ทีม 

ล้าดับ ชื่อทีม อ้าเภอ จังหวัด 

1 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลเอราวัณ   กาญจนบุรี 

2 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลร่องค า ร่องค า กาฬสินธุ์ 

3 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 

4 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 

5 ทีมผู้ก่อดีการเทศบาลต าบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 

6 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลจุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 

7 ทีมผู้ก่อการดี ทต.ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร 

8 ทีมผู้ก่อการดี อบต.วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร 

9 ทีมผู้ก่อการดี ทต.คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 

10 ทีมผู้ก่อการดี ทต.ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 

11 ทีมผู้ก่อการดีต าบลลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 

12 ทีมผู้ก่อการดี ทต.พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 

13 ทีมผู้ก่อการดี อบต.วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 

14 ทีมผู้ก่อการดี ทต.ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร 

15 ทีมผู้ก่อการดี ทต.บ้านพราน  พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 

16 ทีมผู้ก่อการดี อบต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 

17 ทีมผู้ก่อการดี ทต.สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 

18 ทีมผู้ก่อการดีต าบลป่าพุทรา (รพ.สต.ป่าพุทรา) ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 

19 ทีมผู้ก่อการดี รพ.ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร 

20 ทีมผู้ก่อการดี อบต.วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร 

21 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.วังน  าพุ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 

22 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ท่าคูณ โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 

23 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันต าบลคลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 

24 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันต าบลแม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร 

25 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

26 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอบึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 

27 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร 

28 ทีมผู้ก่อการดี ศพด.บ้านวังทอง  เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

29 ทีมผู้ก่อการดี รร.สิริแก้วเจริญ ไทรงาม ก าแพงเพชร 

30 ทีมผู้ก่อการดี ศพด.บ้านหนองจิก อบต.จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร 
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31 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 

32 ทีมผู้ก่อการดี รร.ไผ่ตาสุ่ม ไทรงาม ก าแพงเพชร 

33 ทีมผู้ก่อการดี รร.บ้านตอรัง ไทรงาม ก าแพงเพชร 

34 ทีมผู้ก่อการดี รร.หนองลวกราษฎร์บ ารุง ไทรงาม ก าแพงเพชร 

35 ทีมผู้ก่อการดี อบต.โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 

36 ทีมผู้ก่อการดี อบต.ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 

37 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 

38 ทีมผู้ก่อการดีต าบลระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 

39 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.น  าดิบ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

40 ทีมผู้ก่อการดีต าบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 

41 ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันการจมน  าต าบลเมืองพล พล ขอนแก่น 

42 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 

43 ทีมผู้ก่อการดี MERIT MAKER ต าบลบ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 

44 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอมโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท 

45 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอสรรพยา สรรพยา ชัยนาท 

46 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอสรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 

47 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอหันคา หันคา ชัยนาท 

48 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอหนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 

49 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอเนินขาม เนินขาม ชัยนาท 

50 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  า โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 

51 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  า หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ 

52 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดหูลิง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 

53 ทีมผู้ก่อการดีสายนทีป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 

54 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย 

55 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 

56 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 

57 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 

58 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ 

59 ทีมผู้ก่อการดีมูลนิธิสว่างส าเร็จเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 

60 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง 

61 ทีมผู้ก่อการดีต าบลในเตา ห้วยยอด ตรัง 

62 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอพบพระ พบพระ ตาก 
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63 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 

64 ทีมผู้ก่อการดีบ้านห้วยน  านัก พบพระ ตาก 

65 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอแม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 

66 ทีมผู้ก่อการดี อบต. แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 

67 ทีมผู้ก่อการดีต าบลท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 

68 ทีมผู้ก่อการดีป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 

69 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 

70 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอเมืองตาก เมืองตาก ตาก 

71 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอแม่สอด แม่สอด ตาก 

72 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภออุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 

73 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอบ้านตาก บ้านตาก ตาก 

74 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอวังเจ้า วังเจ้า ตาก 

75 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอสามเงา สามเงา ตาก 

76 ทีมผู้ก่อการดีส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เมืองตาก ตาก 

77 ทีมผู้ก่อการดีส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แม่สอด ตาก 

78 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแหลมบัว   นครปฐม 

79 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสัมปทวน   นครปฐม 

80 ทีมผู้ก่อการดีบ้านวัดสุวรรณ   นครปฐม 

81 ทีมผู้ก่อการดีต าบลล าเหย   นครปฐม 

82 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง ปลาปาก นครพนม 

83 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 

84 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 

85 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนามะเขือ ปลาปาก นครพนม 

86 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาดอกไม้ ปลาปาก นครพนม 

87 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสว่าง ปลาปาก นครพนม 

88 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโคกสี วังยาง นครพนม 

89 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 

90 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาขาม วังยาง นครพนม 

91 ทีมผู้ก่อการดีต าบลยอดชาด วังยาง นครพนม 

92 ทีมผู้ก่อการดีต าบลท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 

93 ทีมผู้ก่อการดีต าบลพะทาย ท่าอุเทน นครพนม 

94 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองเทา  ท่าอุเทน นครพนม 
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95 ทีมผู้ก่อการดีต าบลรามราช ท่าอุเทน นครพนม 

96 ทีมผู้ก่อการดีต าบลฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 

97 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 

98 ทีมผู้ก่อการดีต าบลน  าก่ า ธาตุพนม นครพนม 

99 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 

100 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแสนพัน ธาตุพนม นครพนม 

101 ทีมผู้ก่อการดีบ้านดงยอ ธาตุพนม นครพนม 

102 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโพนแพงร่วมใจป้องกันเด็กจมน  า ธาตุพนม นครพนม 

103 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านโคกสว่างพัฒนา ธาตุพนม นครพนม 

104 ทีมผู้ก่อการดีบ้านทู้ ธาตุพนม นครพนม 

105 ทีมผู้ก่อการดีต าบลอุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 

106 ทีมผู้ก่อการดีบ้านทรายมูล ธาตุพนม นครพนม 

107 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริงสุขภาพโพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 

108 ผู้ก่อการดีทีมศรีคุณ เทศบาลต าบลนาแก นาแก นครพนม 

109 ทีมผู้ก่อการดีต าบลพุ่มแก นาแก นครพนม 

110 ทีมผู้ก่อการดีหนองหอยสามัคคี นาแก นครพนม 

111 ทีมผู้ก่อการดีต าบลฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 

112 ทีมผู้ก่อการดีกุดฉิมร่วมใจห่วงใยเด็กจมน  า ธาตุพนม นครพนม 

113 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแหล่งลุ่มแม่น  าโขง ธาตุพนม นครพนม 

114 ทีมผู้ก่อการดีกุ่มพะยา ขามทะเลสอ นครราชสีมา 

115 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

116 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

117 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลพะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

118 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

119 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

120 ทีมผู้ก่อการดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

121 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

122 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา 

123 ทีมผู้ก่อการดี CUP เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 

124 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 

125 ทีมผู้ก่อการดีต าบลส าพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 

126 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 
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127 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 

128 ทีมผู้ก่อการดีฉลามโนนไผ่ล้อม ประทาย นครราชสีมา 

129 ทีมผกูอการดีองคการบริหารสวนต าบลพังเทียม พระทองค า นครราชสีมา 

130 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจานพัฒนา หนองบุญมาก นครราชสีมา 

131 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา 

132 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพระ  หนองบุญมาก นครราชสีมา 

133 ทีมผู้ก่อการดีบานใหมหวงใย ใสใจปองกันเด็กจมน  า หนองบุญมาก นครราชสีมา 

134 ทีมผู้กอการดีหนองบุญมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 

135 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต บ้านหนองเจ บางขัน นครศรีธรรมราช 

136 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต บ้านหน้าทวด หัวไทร นครศรีธรรมราช 

137 ทีมผู้ก่อการดีต าบลควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 

138 ทีมผู้ก่อการดีโลมาอาสาท าดี หัวไทร นครศรีธรรมราช 

139 ทีมผู้ก่อการดี ต.รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช 

140 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต บ้านบางกระบือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

141 ทีมผู้ก่อการดีพัฒนางานป้องกันเด็กจมน  า รพ.สต บ้านหาร ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

142 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต บ้านต้นเลียบ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 

143 ทีมผู้ก่อการดี ต.เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 

144 ทีมเหมืองหัวก่อการดี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

145 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต บ้านทุ่งแย้ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

146 ทีมผู้ก่อการดี อบต.หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 

147 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอชุมแสง นครสวรรค์ ชุมแสง นครสวรรค์ 

148 ทีมผู้ก่อการดี อบต.ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 

149 ทีมผู้ก่อการดี อบต.พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 

150 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

151 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 

152 ทีมผู้ก่อการดีระแงะ ระแงะ นราธิวาส 

153 ทีมผู้ก่อการดีชมรมต้นหูกวาง เมืองนราธิวาส นราธิวาส 

154 ทีมผู้ก่อการดีศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 

155 ทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ตากใบ ตากใบ นราธิวาส 

156 ทีมผู้ก่อการดีกบภูเขา สุคิริน นราธิวาส 

157 ทีมผู้ก่อการดีไลฟ์การ์ด แว้ง นราธิวาส 

158 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
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159 ทีมผู้ก่อการดีต าบลพรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 

160 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 

161 ทีมผู้ก่อการดีต าบลป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ 

162 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 

163 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 

164 ทีมผู้ก่อการดีต าบลศรีส าราญ พรเจริญ บึงกาฬ 

165 ทีมผู้ก่อการดีต าบลศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 

166 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน  าในเด็กอ าเภอบุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 

167 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 

168 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 

169 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 

170 ทีมผู้ก่อการดีเจ็ดสีคนอาสา เซกา บึงกาฬ 

171 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโจด คูเมือง บุรีรัมย์ 

172 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 

173 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกก่อง คูเมือง บุรีรัมย์ 

174 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารต าบลหนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 

175 ทีมผู้ก่อการดีล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 

176 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลหัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 

177 ทีมผู้ก่อการดีทีมหนองไทรก่อการดี นางรอง บุรีรัมย์ 

178 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซับคะนิง
ต าบลโนนดินแดง 

โนนดินแดง บุรีรัมย์ 

179 ทีมผู้ก่อการดีบ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง บุรีรัมย์ 

180 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตลาดนิคมปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 

181 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกงกระทิง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 

182 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 

183 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

184 ทีมผู้ก่อการดีกู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 

185 ทีมผู้ก่อการดีตะเปียงตราว ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

186 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

187 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

188 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลโคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

189 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
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190 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

191 ทีมผู้ก่อการดีต าบลไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

192 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 

193 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลโคกขมิ น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

194 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเจริญ (2) พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

195 ทีมผู้ก่อการดีการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน  าต าบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

196 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตาพระ พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 

197 ทีมผู้ก่อการดีต าบลชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 

198 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาลาว สตึก บุรีรัมย์ 

199 ทีมผู้ก่อการดีต าบลชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 

200 ทีมผู้ก่อการดีทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 

201 ทีมผู้ก่อการดีเมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 

202 ทีมผู้ก่อการดี Nongyai สตึก บุรีรัมย์ 

203 ทีมผู้ก่อการดีท่าม่วงร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน  า สตึก บุรีรัมย์ 

204 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 

205 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองเกาะ สตึก บุรีรัมย์ 

206 ทีมผู้ก่อการดีสะแกร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน  า สตึก บุรีรัมย์ 

207 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกระสัง สตึก บุรีรัมย์ 

208 ทีมผู้ก่อการดีทุ่งกระเต็นทีม หนองก่ี บุรีรัมย์ 

209 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขามใหญ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ 

210 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสว่าง หนองก่ี บุรีรัมย์ 

211 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ 

212 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์ 

213 ทีมโคกสูงก่อการดี หนองก่ี บุรีรัมย์ 

214 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ 

215 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

216 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง   บุรีรัมย์ 

217 ทีมผู้ก่อการดีต าบลป่าชัน   บุรีรัมย์ 

218 ทีมผู้ก่อการดีบ้านโคกเจริญ   บุรีรัมย์ 

219 ทีมผู้ก่อการดีบ้านสิงห์   บุรีรัมย์ 

220 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกยาง   บุรีรัมย์ 

221 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน  าต าบลบ้านงิ ว สามโคก ปทุมธานี 



กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ล้าดับ ชื่อทีม อ้าเภอ จังหวัด 

222 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน  า รพ.สต.คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 

223 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บางเตย ม.1 สามโคก ปทุมธานี 

224 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 

225 ทีมคูบางหลวงก่อการดี  ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

226 ทีมคูบางหลวงก่อการดี ม.1 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

227 ทีมผู้ก่อการดีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

228 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ธาตุทอง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

229 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

230 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

231 ทีมผู้ก่อการดีคลองพระอุดมป้องกันเด็กจมน  า ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 

232 ทีมผู้ก่อการดีต าบลทุ่งรวงทอง  จุน พะเยา 

233 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสระ  เชียงม่วน พะเยา 

234 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านมาง  เชียงม่วน พะเยา 

235 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเชียงม่วน  เชียงม่วน พะเยา 

236 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดงเจน  ภูกามยาว พะเยา 

237 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านปิน  ดอกค าใต้ พะเยา 

238 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแม่นาเรือ  เมืองพะเยา พะเยา 

239 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านหวัง กงหรา พัทลุง 

240 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านพูด กงหรา พัทลุง 

241 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ กงหรา พัทลุง 

242 ทีมผู้ก่อการดีชะรัด กงหรา พัทลุง 

243 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคู กงหรา พัทลุง 

244 ทีมนาปะขอก่อการดี บางแก้ว พัทลุง 

245 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 

246 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอดงเจริญ ดงเจริญ พิจิตร 

247 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 

248 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอบางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 

249 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอบึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 

250 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอโพทะเล โพทะเล พิจิตร 

251 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 

252 ทีมผู้ก่อการดีอ าเภอเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 

253 ทีมผู้ก่อการดีบ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 
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254 ทีมผู้ก่อการดีหัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

255 ทีมผู้ก่อการดีพลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

256 ทีมผู้ก่อการดีบ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

257 ทีมผู้ก่อการดีไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 

258 ทีมผู้ก่อการดีบึงระมาณ บางระก า พิษณุโลก 

259 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลพันเสา บางระก า พิษณุโลก 

260 ทีมผู้ก่อการดีหนองพระ วังทอง พิษณุโลก 

261 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 

262 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บุ่งคล้า ต.ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ 

263 ทีมผู้ก่อการดีวังแสงร่วมแรงป้องกันเด็กจมน  า แกด า มหาสารคาม 

264 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม 

265 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 

266 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 

267 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านดงยางน้อย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

268 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

269 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม 

270 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 

271 ทีมผู้ก่อการดีจ าปาสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

272 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

273 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน  าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านดู่เหนือ 

โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

274 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน  าต าบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

275 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

276 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

277 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

278 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยางใหญ่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

279 ทีมผู้ก่อการดีต าบลยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

280 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเกิ ง ก่อการดี เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 

281 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

282 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 

283 ทีมผู้ก่อการดี อบต.ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 

284 ทีมผู้ก่อการดี อบต.บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 
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285 ทีมผู้ก่อการดี อบต.โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 

286 ทีมผู้ก่อการดีนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 

287 ทีมผู้ก่อการดี อบต.เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 

288 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 

289 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านซ่ง ค าชะอี มุกดาหาร 

290 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร 

291 ทีมผู้ก่อการดีต าบลค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร 

292 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 

293 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 

294 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 

295 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 

296 ทีมผู้ก่อการดีต าบลอุ่มเม้า ธวัชบุร ี ร้อยเอ็ด 

297 ทีมผู้ก่อการดีฟ้าใสราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 

298 ทีมผู้ก่อการดีทะเลหมอก เมืองระนอง ระนอง 

299 ทีมผู้ก่อการดีโลมาพิทักษ์อันดามัน เมืองระนอง ระนอง 

300 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปากน  า เมืองระนอง ระนอง 

301 ชนแดนทีมผู้ก่อการดี กะเปอร์ ระนอง 

302 เชี่ยวเหลียงทีมผู้ก่อการดี กะเปอร์ ระนอง 

303 ผู้ก่อการดีอันดามันทีม กะเปอร์ ระนอง 

304 ทีมผู้ก่อการดีบางหินสร้างสุข กะเปอร์ ระนอง 

305 ทีมนกฮูกช่วยชีวิตผู้ก่อการดี กะเปอร์ ระนอง 

306 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านเพ เมืองระยอง ระยอง 

307 ทีมผู้ก่อการดี Klang Safe Life เมืองระยอง ระยอง 

308 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคลองข่อย   ราชบุรี 

309 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคลองตาคต   ราชบุรี 

310 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 

311 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลนาทราย ลี  ล าพูน 

312 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลป่าไผ่ ลี  ล าพูน 

313 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 

314 ทีมผู้ก่อการดีลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

315 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกโพน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

316 ทีมผู้ก่อการดีต าบลส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 
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317 ทีมผู้ก่อการดีศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

318 ทีมผู้ก่อการดีหนองคล้า ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 

319 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

320 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านสมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

321 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านบัลลังก์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

322 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านดอนหลี่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

323 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านขามทับขอน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

324 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าโรงเรียนบ้านก าแมด ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

325 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าโรงเรียนบ้านบ่อ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

326 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

327 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

328 ทีมผู้ก่อการดี Srrt โนนงาม น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

329 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพต าบลบ้านผักขะ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 

330 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านค้อ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 

331 ทีมผู้ก่อการดีต าบลพิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

332 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.คูบ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

333 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านโนนดั่ง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

334 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.โนนงาม น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

335 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.หนองแวง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

336 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านสนาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

337 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลน  าเกลี ยง  น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

338 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ตองปิด น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

339 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

340 ทีมผู้ก่อการดีต าบลน  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

341 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 

342 ทีมผู้ก่อการดีต าบลละเอาะ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

343 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 

344 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านหนองบัว ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

345 ทีมผู้ก่อการดีหนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 

346 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ 

347 ทีมผู้ก่อการดีเครือข่ายโรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

348 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
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349 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านโคน ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

350 ทีมผู้ก่อการดีต าบลศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

351 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ศรีสุข ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

352 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

353 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านหนองบัว ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

354 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านพยอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

355 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านค้อปอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

356 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านซ าเขียน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

357 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.หลักหินร่วมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน  า ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

358 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านซ าขี เหล็ก ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

359 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านกันตรวจ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

360 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ทับทิมสยาม 07 ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

361 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านม่วงแยก ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

362 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านโพธิ์น้อย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

363 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านกันจด ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

364 ทีมผู้ก่อการดีกันทรอมพร้อมลุย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

365 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

366 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลเป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 

367 ทีมผู้ก่อการดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านปลาขาว ราษีไศล ศรีสะเกษ 

368 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านปลาขาว ราษีไศล ศรีสะเกษ 

369 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 

370 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 

371 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนบ้านสวายสนิท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 

372 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนหนองแวง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 

373 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสุวรรณคาม นิคมน  าอูน สกลนคร 

374 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองบัว นิคมน  าอูน สกลนคร 

375 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปทุมวาปี  ส่องดาว สกลนคร 

376 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 

377 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเต่างอย  เต่างอย สกลนคร 

378 ทีมผู้ก่อการดีต าบลจันทร์เพ็ญ  เต่างอย สกลนคร 

379 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบึงทวาย เต่างอย สกลนคร 

380 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาตาล เมืองสกลนคร สกลนคร 
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381 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองแวงใต้  วานรนิวาส สกลนคร 

382 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเหล่าปอแดง  เมืองสกลนคร สกลนคร 

383 ทีมผู้ก่อการดีต าบลงิ วด่อน  เมืองสกลนคร สกลนคร 

384 ทีมผู้ก่อการดีต าบลท่าแร่  เมืองสกลนคร สกลนคร 

385 ทีมผู้ก่อการดีต าบลห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 

386 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 

387 ทีมผู้ก่อการดีต าบลธาตุเชิงชุม  เมืองสกลนคร สกลนคร 

388 ทีมผู้ก่อการดีต าบลฮางโฮง  เมืองสกลนคร สกลนคร 

389 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแร่  พังโคน สกลนคร 

390 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 

391 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 

392 ทีมผู้ก่อการดีทุ่งขมิ น นาหม่อม สงขลา 

393 ทีมผู้ก่อการดีพิทักษ์ชีพ สะเดา สงขลา 

394 ทีมผู้ก่อการดีสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 

395 ทีมผู้ก่อการดี รพ.นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 

396 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 

397 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 

398 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองน  าใส วัฒนานคร สระแก้ว 

399 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 

400 ทีมผู้ก่อการดีต าบลห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 

401 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

402 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

403 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

404 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

405 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

406 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 

407 ทีมผู้ก่อการดีผู้ก่อการดีเขาแก้ว ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

408 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

409 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

410 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

411 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 

412 ทีมผู้ก่อการดี อบต. บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
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413 ทีมผู้ก่อการดี อบต. กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 

414 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 

415 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 

416 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 

417 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 

418 ทีมผู้ก่อการดีต าบลป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 

419 ทีมผู้ก่อการดี อบต. กง กงไกรลาศ สุโขทัย 

420 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 

421 ทีมผู้ก่อการดีวาฬมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 

422 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 

423 ทีมผู้ก่อการดีโลมาสีฟ้า ศรีนคร สุโขทัย 

424 ทีมผู้ก่อการดีต าบลน  าขุม ศรีนคร สุโขทัย 

425 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 

426 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 

427 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย 

428 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 

429 ทีมผู้ก่อการดีเมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 

430 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย 

431 ทีมผู้ก่อการดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต าบลย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 

432 ทีมผู้ก่อการดีศรีคลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 

433 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 

434 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปากน  า สวรรคโลก สุโขทัย 

435 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 

436 ทีมผู้ก่อการดีนาวาสงบ สวรรคโลก สุโขทัย 

437 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  าต าบลเมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 

438 ทีมผู้ก่อการดีวังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย 

439 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย 

440 ทีมผู้ก่อการดีต าบลราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย 

441 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย 

442 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเกาะตาเลี ยง ศรีส าโรง สุโขทัย 

443 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลศรีส าโรง ศรีส าโรง สุโขทัย 

444 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ทับผึ ง ศรีส าโรง สุโขทัย 
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445 ทีมผู้ก่อการดี อบต. วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย 

446 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย 

447 ทีมผู้ก่อการดี อบต. บ้านนา ศรีส าโรง สุโขทัย 

448 ทีมผู้ก่อการดี อบต. วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย 

449 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย 

450 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย 

451 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย 

452 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

453 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลหาดเสี ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

454 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

455 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแม่ส า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

456 ทีมผู้ก่อการดีต าบลป่างิ ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

457 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

458 ทีมผู้ก่อการดีต าบลดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

459 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

460 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

461 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

462 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

463 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

464 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

465 ทีมผู้ก่อการดีผู้พิทักษ์ป้องกันเด็กวังน  าขาวจมน  า บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

466 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

467 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

468 ทีมผู้ก่อการดีต าบลวังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 

469 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด คีรีมาศ สุโขทัย 

470 ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลต าบลบ้านโตนด คีรีมาศ สุโขทัย 

471 ทีมผู้ก่อการดีคนรักทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย 

472 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ห้วยขมิ น   สุพรรณบุรี 

473 ทีมผู้ก่อการดี อบต. องค์พระ   สุพรรณบุรี 

474 ทีมผู้ก่อการดี อบต. ดอนเจดีย์   สุพรรณบุรี 

475 ทีมผู้ก่อการดีต าบลชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 

476 ทีมผู้ก่อการดีเรารักอรัญ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
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477 ทีมผกูอการดีต าบลคูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 

478 ทีมก่อการดีต าบลปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

479 ทีมผู้ก่อการดีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านแร่ 

เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

480 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

481 ทีมผกูอการดีต าบลแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

482 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ 

483 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 

484 ทีมผกูอการดีต าบลชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ 

485 ทีมผกูอการดีต าบลเป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ 

486 ทีมผกูอการดีต าบลกระหาด จอมพระ สุรินทร์ 

487 ทีมผกูอการดีต าบลบ้านผือ จอมพระ สุรินทร์ 

488 ทีมผกูอการดีต าบลลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 

489 ทีมผกูอการดีต าบลไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 

490 ทีมผกูอการดีต าบลค าผล โนนนารายณ์ สุรินทร์ 

491 ทีมผกูอการดีต าบลโนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ 

492 ทีมผกูอการดีต าบลระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 

493 ทีมผู้ก่อการดีต าบลส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 

494 ทีมผู้ก่อการดีต าบลอาโพน บัวเชด สุรินทร์ 

495 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 

496 ทีมก่อการดีต าบลจรัส บัวเชด สุรินทร์ 

497 ผู้ก่อการดีโคกยางลีดเดอร์ทีม ปราสาท สุรินทร์ 

498 ทีมผู้ก่อการดีต าบลปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ 

499 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปรือ ปราสาท สุรินทร์ 

500 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 

501 ผู้ก่อการดี Tanee Merit  Maker Team ปราสาท สุรินทร์ 

502 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสมุด ปราสาท สุรินทร์ 

503 ทีมผู้ก่อการดี "โคกสะอาดทีม" ปราสาท สุรินทร์ 

504 ผู้ก่อการดี "กันตวจระมวลทีม" ปราสาท สุรินทร์ 

505 ทีมผู้ก่อการดีต าบลทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 

506 ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  า ต าบลนอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

507 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 
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508 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลสวาย ต้านภัยเด็กจมน  า เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

509 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

510 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

511 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

512 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

513 ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนต าบลราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

514 ทีมอาลอ ก่อการดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

515 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

516 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเพี ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

517 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

518 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

519 ทีมผกูอการดีต าบลราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

520 ทีมผกูอการดีต าบลนาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

521 ทีมผกูอการดีตาอ็อง (กาเกาะ) เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

522 ทีมผกูอการดีต าบลตั งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

523 ทีมผกูอการดีต าบลส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 

524 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 

525 ผู้ก่อการดี Konsawan Team รัตนบุรี สุรินทร์ 

526 ทีมผู้ก่อการดีหนองบัวบานก่อการดี รัตนบุรี สุรินทร์ 

527 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์ 

528 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแก รัตนบุรี สุรินทร์ 

529 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดินแดง รัตนบุรี สุรินทร์ 

530 ทีมผู้ก่าอการดีต าบลหนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ 

531 ทีมผู้ก่อการดีผู้ใหญ่ใจดีเพ่ือชีวีของลูกหลาน รัตนบุรี สุรินทร์ 

532 ทีมผู้ก่อการดีบ้านบึง รัตนบุรี สุรินทร์ 

533 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

534 ทีมผู้ก่อการดีต าบลทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 

535 ผู้ก่อการดีทีมโรงเรียนบ้านหนองคู ต.ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์ 

536 ทีมผกูอการดีต าบลตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์ 

537 ทีมผกูอการดีต าบลตร าดม ล าดวน สุรินทร์ 

538 ทีมผู้ก่อการดีต าบลตรวจ Merit Maker ศรีณรงค์ สุรินทร์ 

539 ทีมผู้ก่อการดีต าบลณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
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540 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ 

541 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

542 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

543 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

544 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

545 ทีมผู้ก่อการดีต าบลแตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

546 ทีมผู้ก่อการดีต าบลผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

547 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองเขวา ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

548 ทีมผู้ก่อการดีต าบลขวาใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 

549 ทีมผกูอการดีต าบลบ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 

550 ทีมผกูอการดีต าบลสังขะ สังขะ สุรินทร์ 

551 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

552 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมื่นศรี ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

553 ทีมผู้ก่อการดีสะโนร่วมใจ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

554 ทีมชุมชุนส าโรงทาบก่อการดี ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

555 ทีมผู้ก่อการดี รพ สต บ้านกะเลา ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

556 ทีมผู้ก่อการดีต าบลประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

557 ทีมผู้ก่อการดีต าบลศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

558 ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฮะ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

559 ทีมผกูอการดีต าบลหมื่นศรี ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

560 ทีมผกูอการดีหมื่นศรี (กะเลา) ส าโรงทาบ สุรินทร์ 

561 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านฝาง สระใคร หนองคาย 

562 ทีมผู้ก่อการดี ร.ร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา เมืองหนองคาย หนองคาย 

563 ทีมผู้ก่อการดีกู้ภัยประจักษ์หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 

564 ทีมผู้ก่อการดีนางิ วร่วมใจป้องกันเด็กจมน  า สังคม หนองคาย 

565 ทีมผู้ก่อการดีต าบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 

566 ทีมผู้ก่อการดีต าบลหนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 

567 ทีมผู้ก่อการดีต าบลน  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 

568 ทีมผู้ก่อการดีต าบลเมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย 

569 ทีมผู้ก่อการดีต าบลกวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย 

570 ทีมผู้ก่อการดี อบต.บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 

571 ทีมผู้ก่อการดี รร.พระพุทธบาทวิทยาคม  ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 
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572 ทีมผู้ก่อการดีต าบลนาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย 

573 ทีมผู้ก่อการดีต าบลโพธิ์ตาก โพธ์ตาก หนองคาย 

574 ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 

575 ทีมผู้ก่อการดีห้วยน  าใสร่วมใจป้องกันคนจมน  า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

576 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

577 ทีมผู้ก่อการดีต าบลสองห้องอ าเภอฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

578 ทีมผู้ก่อการดีต าบลบ้านเสี ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

579 ทีมผู้ก่อการดีต าบลน  าพี  ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 

580 ทีมผู้ก่อการดีต าบลจริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 

581 ทีมผู้ก่อการดีต าบลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 

582 ทีมผู้ก่อการดี Merit Maker หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 

583 ทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ตาดู (TADU-CERT) ทัพทัน อุทัยธานี 

584 ทีมผู้ก่อการดี Merit Maker คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 

585 ทีมผู้ก่อการดี สสช.แปดอุ้ม น  ายืน อุบลราชธานี 

586 ทีมผู้ก่อการดี pcu รพ.น  ายืน น  ายืน อุบลราชธานี 

587 ทีมผู้ก่อการดี สสช.จันลา น  ายืน อุบลราชธานี 

588 ทีมผู้ก่อการดีโลมาท้าฝัน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

589 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

590 ทีมผู้ก่อการดีบ้านยางเครือ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 

591 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ส าโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 

592 ทีมผู้ก่อการดี PCU โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 

593 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.โนนสว่าง นาจะหลวย อุบลราชธานี 

594 ทีมผู้ก่อการดีต าบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 

595 ทีมผู้ก่อการดีวัคซีนป้องกันจมน  า รพ.สต.โนนแดง นาจะหลวย อุบลราชธานี 

596 ทีมผู้ก่อการดี PCU รพ.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 

597 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 

598 ทีมฟ้า-ขาว ปากห้วยม่วง ผู้ก่อการดี ป้องกันจมน  า โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 

599 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.โนนสูง ส าโรง อุบลราชธานี 

600 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ดอกเกษ ส าโรง อุบลราชธานี 

601 ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 

602 ทีมผู้ก่อการดี ต.เตยรวมใจต่อต้านภัยจมน  า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 

603 ทีมผู้ก่อการดีโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 


