






รายชื่อแนบทาย 

รายชื่อทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมนํ้า ป 2560 (ระดับทองแดง) 

ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
1 อําเภอเชียงของ เชียงของ เชียงราย 

2 อําเภอเวียงเชียงรุง เวียงเชียงรุง เชียงราย 

3 หนองบัวหลวง เชียงแสน เชียงราย 

4 แมสาย แมสาย เชียงราย 

5 ทีมผูกอการดีอําเภอพาน พาน เชียงราย 

6 คน คน เพ่ือคน เทิง เชียงราย 

7 อําเภอดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย 

8 พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 

9 เวียงแกน เวียงแกน เชียงราย 

10 ศิริกรณ เมือง เชียงราย 

11 ผูกอการดีทีมดอกแกว แมริม เชียงใหม 

12 โรงพยาบาลแมอาย แมอาย เชียงใหม 

13 ผูกอการดเีทศบาลเมืองนาน เมือง นาน 

14 องคการบริหารสวนตําบลและ ทุงชาง นาน 

15 องคการบริหารสวนตําบลเชียงกลางพญาแกว เชียงกลาง นาน 

16 องคการบริหารสวนตําบลบอ เมืองนาน นาน 

17 องคการบริหารสวนตําบลปาแลวหลวง สันติสุข นาน 

18 ผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลสถาน นานอย นาน 

19 ผูกอการดตีําบลนาไรหลวง สองแคว นาน 

20 ผูกอการดตีําบลบอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน 

21 ผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทานาว ภูเพียง นาน 

22 ผูกอการด ีองคการบริหารสวนตําบลนาทะนุง นาหมื่น นาน 

23 ตําบลบานปน ดอกคําใต พะเยา 

24 ตําบลควร ปง พะเยา 

25 ตําบลบานตุน เมือง พะเยา 

26 ตําบลบานเหลา แมใจ พะเยา 

27 เครือขายผูกอการดีอําเภอปาย ปาย แมฮองสอน 

28 อําเภอแมสอด แมสอด ตาก 

29 ฉลามปากโทก เมือง พิษณุโลก 

30 รร.บานเนินทอง ชาติตระการ พิษณุโลก 

31 รร.ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 

32 รร.นํ้าภาคนอย ชาติตระการ พิษณุโลก 

33 รร.วัดนํ้าคบ วัดโบสถ พิษณุโลก 

34 รร.บางยางพัฒนา นครไทย พิษณุโลก 

35 รร.ประชาสงเคราะหพิทยา นครไทย พิษณุโลก 

36 รร.บานเข็กใหญ นครไทย พิษณุโลก 

37 รร.บานแกงหวาแกงไฮ นครไทย พิษณุโลก 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
38 รร.บานหนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก 

39 รร.บานพราว นครไทย พิษณุโลก 

40 รร.บานนาหนอง นครไทย พิษณุโลก 

41 รร.บานนาจาน ชาติตระการ พิษณุโลก 

42 รร.บานปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 

43 รร.บานขวดนํ้ามัน ชาติตระการ พิษณุโลก 

44 รพ.สต.ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 

45 อบต.บานกลาง วังทอง พิษณุโลก 

46 รพ.บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก 

47 อบต.ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก 

48 อบต.วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 

49 รพ.สต.บานนอยซุมข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 

50 รพ.สต.บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 

51 รพ.สต.วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 

52 รพ.สต.ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก 

53 รพ.สต.นาจาน นครไทย พิษณุโลก 

54 รพ.สต.ทาโพธ์ิ เมือง พิษณุโลก 

55 รพ.สต.ปากโทก เมือง พิษณุโลก 

56 รพ.สต.บานรองยุงขาว เมือง พิษณุโลก 

57 ปลอดภัยไวกอน (รพ.สต.บานจอมทอง) เมือง พิษณุโลก 

58 รพ.สต.จอมทอง เมือง พิษณุโลก 

59 รพ.สต.บานกราง เมือง พิษณุโลก 

60 ทีมแหลมโพธ์ิ เมือง พิษณุโลก 

61 รพ.สต.บานเสาหิน เมือง พิษณุโลก 

62 รพ.สต.อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 

63 รพ.สต.บานคลอง เมือง พิษณุโลก 

64 รพ.สต.พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 

65 รพ.สต.วัดพริก เมือง พิษณุโลก 

66 รพ.สต.ทาทอง เมือง พิษณุโลก 

67 รพ.สต.วังนํ้าคู เมือง พิษณุโลก 

68 ไทหลมบจมนํ้า ตําบลสักหลง หลมสัก เพชรบูรณ 

69 ไทหลมบจมนํ้า ตําบลหนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ 

70 ไทหลมบจมนํ้า ตําบลหวยไร หลมสัก เพชรบูรณ 

71 ไทหลมบจมนํ้า ตําบลนํ้ากอ หลมสัก เพชรบูรณ 

72 ไทหลมบจมนํ้า ตําบลลานบา หลมสัก เพชรบูรณ 

73 ศิลากอการด ี หลมเกา เพชรบูรณ 

74 วิเชียรบุรรีวมใจ ตําบลพุเตย วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ 

75 คปสอ.ศรเีทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ 

76 ชนแดนพัฒนา ชนแดน เพชรบูรณ 

77 อําเภอนํ้าหนาว นํ้าหนาว เพชรบูรณ 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
78 พอขุนฯ ศรีอินทราทิตย สวรรคโลก(ยานยาว) สุโขทัย 

79 อบต. ดงคู ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

80 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 

81 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

82 ตําบลสารจติร ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

83 อบต. ปาง้ิว ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

84 อบต. แมสํา ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

85 ตําบลหนองออ ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

86 บานแกง ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

87 ตําบลแมสิน ศรีสัชนาลยั สุโขทัย 

88 เทศบาลตาํบลลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย 

89 อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 

90 เทศบาลตาํบลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 

91 เครือขายปองกันเด็กจมนํ้า คีรีมาศ (ทุงหลวง) สุโขทัย 

92 นาวาสงบ (เทศบาลตําบลในเมือง) สวรรคโลก สุโขทัย 

93 ผูกอการดตีําบลวังพิณพาทย สวรรคโลก สุโขทัย 

94 โลมาสีฟา (อบต. ศรีนคร) ศรีนคร สุโขทัย 

95 วาฬมะพลับ (อบต. คลองมะพลับ) ศรีนคร สุโขทัย 

96 ผูกอการด ีตําบลนํ้าไผ นํ้าปาด อุตรดิตถ 

97 ผูกอการด ีตําบลผาเลือด  ทาปลา อุตรดิตถ 

98 ผูกอการด ีตําบลดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถ 

99 ผูกอการด ีตําบลคุงตะเภา เมืองอุตรดติถ อุตรดิตถ 

100 ผูกอการด ีตําบลปากคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ 

101 ผูกอการด ีตําบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ 

102 ผูกอการดี ตาํบลนาอิน พิชัย อุตรดิตถ 

103 ผูกอการด ีตําบลสองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 

104 ตําบลทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 

105 ตําบลทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 

106 ตําบลหินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 

107 ตําบลคลองนํ้าไหล คลองลาน กําแพงเพชร 

108 ตําบลสักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 

109 ตําบลคลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 

110 ตําบลทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 

111 ตําบลวังบัว คลองขลุง กําแพงเพชร 

112 ตําบลคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร 

113 ตําบลวังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร 

114 ตําบลสลกบาตร ขาณุวรลักษบุร ี กําแพงเพชร 

115 ตําบลปางมะคา ขาณุวรลักษบุร ี กําแพงเพชร 

116 ตําบลบอถํ้า ขาณุวรลักษบุร ี กําแพงเพชร 

117 ตําบลแสนตอ ขาณุวรลักษบุร ี กําแพงเพชร 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
118 อําเภอเมืองชัยนาท เมือง ชัยนาท 

119 ตําบลสุขสําราญ ตากฟา นครสวรรค 

120 อําเภอแมวงก แมวงก นครสวรรค 

121 ตําบลนาขอม ไพศาล ี นครสวรรค 

122 ตําบลโพธ์ิประสาท ไพศาล ี นครสวรรค 

123 ตําบลวังขอย ไพศาล ี นครสวรรค 

124 ตําบลสําโรงชัย ไพศาล ี นครสวรรค 

125 ตําบลโคกเดื่อ ไพศาล ี นครสวรรค 

126 ตําบลไพศาล ี ไพศาล ี นครสวรรค 

127 อําเภอสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 

128 อําเภอโพทะเล โพทะเล พิจิตร 

129 อําเภอวชิรบารม ี วชิรบารม ี พิจิตร 

130 อําเภอบึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 

131 อําเภอสามงาม สามงาม พิจิตร 

132 ตําบลเขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 

133 ตําบลทองหลวง หวยคต อุทัยธานี 

134 ตําบลบานใหมคลองเคยีน หวยคต อุทัยธานี 

135 ตําบลหนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี 

136 ตําบลหนองหลวง สวางอารมณ อุทัยธานี 

137 ทีม TADU ตําบลทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 

138 ตําบลเทโพ เมือง อุทัยธานี 

139 ทีมคลองพระพิมล ไทรนอย นนทบุร ี

140 ทีม อบต.บึงบาปองกันเด็กจมนํ้าเสียชีวิต หนองเสือ ปทุมธานี 

141 ทีมบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 

142 ทีมกูภัยลุมเจาพระยา สามโคก ปทุมธานี 

143 ทีมตําบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 

144 ทีมหลักหก 2  เมือง ปทุมธานี 

145 ทีม รพ.สต.หลักหก1 เมือง ปทุมธานี 

146 ทีมบางเดื่อ 2 เมือง ปทุมธานี 

147 ทีมบางเดื่อ 1 เมือง ปทุมธานี 

148 ทีมบางกะดี 2 เมือง ปทุมธานี 

149 ทีม รพ.สต.บางกะดี 1 เมือง ปทุมธานี 

150 ทีมตําบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 

151 ทีมตําบลสวนพริกไทย 2 เมือง ปทุมธานี 

152 ทีมชุมชนวัดเสดจ็ เมือง ปทุมธานี 

153 ทีมบานกลาง เมือง ปทุมธานี 

154 ทีมบานฉางหางไกลเด็กจมนํ้า เมือง ปทุมธานี 

155 ทีม Zero  aaccident เมือง ปทุมธานี 

156 ทีมบานรมโพธ์ิ เมือง ปทุมธานี 

157 ทีมตําบลบางพูด เมือง ปทุมธานี 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
158 ทีมนํ้าตําบลบางพูน 2 เมือง ปทุมธานี 

159 ทีมบางพูน 1 เมือง ปทุมธานี 

160 ทีมเทศบาลตําบลลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุร ี

161 ทีมกระทอนลอยนํ้า เมือง ลพบุร ี

162 ทีม โลมาลานทอง บานหมอ สระบุร ี

163 ผูกอการดี B.K. Safety เสาไห สระบุร ี

164 ทีมตําบลบางระจัน คายบางระจัน สิงหบุร ี

165 ทีมผูกอการดีวาฬบกโพธ์ิทอง โพธ์ิทอง อางทอง 

166 ทีมผูกอการดตีําบลศาลาแดง เมือง อางทอง 

167 ผูกอการดตีําบลทาขาม สามพราน นครปฐม 

168 ผูกอการดตีําบลวัดละมุด นครชัยศร ี นครปฐม 

169 ผูกอการดตีําบลลําพญา บางเลน นครปฐม 

170 ผูกอการดตีําบลสระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม 

171 ผูกอการดตีําบลหวยมวง กําแพงแสน นครปฐม 

172 ผูกอการดตีําบลกระตีบ กําแพงแสน นครปฐม 

173 ผูกอการดตีําบลทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม 

174 ผูกอการดตีําบลวังนํ้าเขียว กําแพงแสน นครปฐม 

175 ผูกอการดตีําบลสระสีมุ่ม กําแพงแสน นครปฐม 

176 ผูกอการดตีําบลดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม 

177 ผูกอการดตีําบลทุงบัว กําแพงแสน นครปฐม 

178 ผูกอการดตีําบลรางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม 

179 ผูกอการดตีําบลหนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม 

180 ผูกอการดตีําบลทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 

181 ผูกอการดตีําบลหวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม 

182 ผูกอการดตีําบลทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม 

183 ผูกอการดตีําบลวังตะกู เมือง นครปฐม 

184 ผูกอการดตีําบลหุบรัก เมือง นครปฐม 

185 ผูกอการดตีําบลมวงตารส เมือง นครปฐม 

186 ผูกอการดตีําบลหนองปากโลง เมือง นครปฐม 

187 ผูกอการดตีําบลลําพยา เมือง นครปฐม 

188 อบต.อาวนอย เมือง ประจวบครีีขันธ 

189 ทีมผูกอการด ีอบต.หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ 

190 ทีมผูกอการด ีอบต.หนองตาแตม ปราณบุร ี ประจวบครีีขันธ 

191 ทีมผูกอการด ีอบต.เกาะหลัก เมือง ประจวบครีีขันธ 

192 เทศบาลตาํบลบางเกา ชะอํา เพชรบุร ี

193 อบต.บางครก   บานแหลม เพชรบุร ี

194 อบต.หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุร ี

195 อบต.ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุร ี

196 อบต.ไรสะทอน บานลาด เพชรบุร ี

197 อบต.หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบุร ี
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198 อบต.กลัดหลวง  ทายาง เพชรบุร ี

199 อบต.หนองโสน เมือง เพชรบุร ี

200 ตําบลจอมประทัด วัดเพลง ราชบุร ี

201 ตําบลดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุร ี

202 ตําบลดอนใหญ บางแพ ราชบุร ี

203 ตําบลโพหัก บางแพ ราชบุร ี

204 ตําบลบานบึง บานคา ราชบุร ี

205 ตําบลปากชอง                      จอมบึง ราชบุร ี

206 ตําบลแกมอน จอมบึง ราชบุร ี

207 ตําบลปากแรต บานโปง ราชบุร ี

208 ตําบลอางหิน ปากทอ ราชบุร ี

209 ตําบลบานสิงห โพธาราม ราชบุร ี

210 ตําบลคุงนํ้าวน เมือง ราชบุร ี

211 ตําบลหนองกลางนา เมือง ราชบุร ี

212 อบต.ปาไก ปากทอ ราชบุร ี

213 อบต.บานคา บานคา ราชบุร ี

214 อบต.ดอนใหญ บางแพ ราชบุร ี

215 เทศบาลตาํบลเหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม 

216 อบต.เหมืองใหม  อัมพวา สมุทรสงคราม 

217 เทศบาลตาํบลบางหญาแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร 

218 อบต.ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 

219 เทศบาลตาํบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 

220 เทศบาลตาํบลตนคราม  ต.โคกคราม บางปลามา   สุพรรณบุร ี

221 ตําบลหนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบุร ี

222 เทศบาลตาํบลบานโพธ์ิ  เมือง สุพรรณบุร ี

223 เทศบาลตาํบลจรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุร ี

224 พลับพลาชัยรวมใจปองกันภัยเด็กจมนํ้า อูทอง สุพรรณบุร ี

225 ตําบลหนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุร ี

226 ทีมตําบลดานชาง ดานชาง สุพรรณบุร ี

227 ต.หัวโพธ์ิ อ.สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุร ี

228 อบต.หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบุร ี

229 พลวงกาวหนา เขาคิชฌกูฏ จันทบุร ี

230 ตําบลแกงหางแมว แกงหางแมว จันทบุร ี

231 ตําบลชางขาม นายายอาม จันทบุร ี

232 รวมใจสอยดาว สอยดาว จันทบุร ี

233 ตําบลทุงขนาน สอยดาว จันทบุร ี

234 ตําบลคลองใหญ โปงนํ้ารอน จันทบุร ี

235 ตําบลหนองตาคง โปงนํ้ารอน จันทบุร ี

236 เทศบาลตาํบลทาหลวง มะขาม จันทบุร ี

237 ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห แหลมสิงห จันทบุร ี
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238 ตําบลบางชัน ขลุง จันทบุร ี

239 ตําบลบอ ขลุง จันทบุร ี

240 ตําบลตะกาดเงา ทาใหม จันทบุร ี

241 ตําบลพลับพลา เมือง จันทบุร ี

242 เทศบาลดอนฉิมพล ี บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

243 อบต.ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

244 อบต.แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 

245 อบต.หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

246 เทศบาลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

247 เทศบาลบางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา 

248 อบต.ปากนํ้า บางคลา ฉะเชิงเทรา 

249 กูภัยฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

250 ผูกอการดตีําบลทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 

251 เทศบาลตาํบลคลองพล ู หนองใหญ ชลบุร ี

252 เทศบาลตาํบลหนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุร ี

253 เทศบาลตาํบลหวยใหญ บางละมุง ชลบุร ี

254 เทศบาลตาํบลวัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุร ี

255 เทศบาลตาํบลบอวิน ศรีราชา ชลบุร ี

256 เทศบาลตาํบลนาปา เมือง ชลบุร ี

257 อบต.ประณีต เขาสมิง ตราด 

258 อบต.หาดเล็ก คลองใหญ ตราด 

259 อบต.บอพลอย   บอไร ตราด 

260 อบต.ดานชุมพล บอไร ตราด 

261 เทศบาลตาํบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 

262 อบต.วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 

263 ทีมผูกอการดตีําบลบางกระเบา บานสราง ปราจีนบุร ี

264 ทีมผูกอการดตีําบลสะพานหิน นาด ี ปราจีนบุร ี

265 ทีมผูกอการดตีําบลไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุร ี

266 ทีมผูกอการดตีําบลโคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุร ี

267 ทีมผูกอการดตีําบลโคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุร ี

268 ทีมผูกอการดตีําบลดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

269 ทีมผูกอการดตีําบลโพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

270 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลประจนัตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุร ี

271 ทีมผูกอการดตีําบลกรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี

272 ทีมผูกอการดตีําบลบางกุง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี

273 ทีมผูกอการดตีําบลหัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี

274 ทีมผูกอการดตีําบลดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี

275 ทีมผูกอการดตีําบลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร ี

276 ทีมผูกอการดตีําบลลาดตะเคียน กบินทรบุร ี ปราจีนบุร ี

277 ทีมผูกอการดตีําบลหนองก่ี กบินทรบุร ี ปราจีนบุร ี
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278 ทีมผูกอการดตีําบลไมเค็ด เมือง ปราจีนบุร ี

279 ทีมผูกอการดตีําบลวัดโบสถ เมือง ปราจีนบุร ี

280 ตําบลบานเพ เมืองระยอง ระยอง 

281 เทศบาลเมืองลัดหลวง (บางครุ) พระประแดง สมุทรปราการ 

282 อบต.วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 

283 อบต.หนองแวง โคกสูง สระแกว 

284 อบต.หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว 

285 อบต.เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ สระแกว 

286 เทศบาลตาํบลบานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว 

287 รพ.สต.ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว 

288 อบต.หนองสังข อรัญประเทศ สระแกว 

289 เทศบาลตาํบลบานดาน อรัญประเทศ สระแกว 

290 อบต.ทับพริก อรัญประเทศ สระแกว 

291 อบต.เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว 

292 เทศบาลตาํบลปาไร อรัญประเทศ สระแกว 

293 อบต.คลองหินปูน วังนํ้าเย็น สระแกว 

294 เทศบาลวังนํ้าเย็น วังนํ้าเย็น สระแกว 

295 อบต.คลองไกเถ่ือน คลองหาด สระแกว 

296 อบต.ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแกว 

297 อบต.บานแกง เมืองสระแกว สระแกว 

298 ทีมผูกอการดตีําบลทุงเขาหลวง   ทุงเขาหลวง   รอยเอ็ด  

299 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลนาทัน คํามวง กาฬสินธุ 

300 ทีมผูกอการดีอบต.หนองบัว นามน กาฬสินธุ 

301 ทีมผูกอการดีทต.ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ 

302 ทีมผูกอการดีอบต.ไคนุน หวยผึ้ง กาฬสินธุ 

303 ทีมผูกอการดีทต.คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ 

304 ทีมผูกอการดีทต.ภสูิงห สหัสขันธ กาฬสินธุ 

305 ทีมผูกอการดีทต.โนนบุร ี สหัสขันธ กาฬสินธุ 

306 ทีมผูกอการดีทต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 

307 ทีมผูกอการดีทต.เหลาใหญ กุฉินารายณ กาฬสินธุ 

308 ทีมผูกอการดีวังมวง เปอยนอย ขอนแกน 

309 ทีมผูกอการดีกูชีพโนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน 

310 ทีมผูกอการดีขุนพลพิทักษชีพ สมาคมกูภัยเมืองพล ขอนแกน 

311 ทีมผูกอการดีกลุมรักวายนํ้าตาํบลบานโคก หนองนาคํา ขอนแกน 

312 ทีมผูกอการดตีําบลทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน 

313 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานกุดดุก ภูเวียง ขอนแกน 

314 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลกุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน 

315 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลนาหวา ภูเวียง ขอนแกน 

316 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน 

317 ทีมผูกอการดีการดําเนินงานปองกันจมนํ้าตําบลศรสีุข สีชมพู ขอนแกน 
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318 ทีมผูกอการดีอัศวินข่ีมาขาว ชุมแพ ขอนแกน 

319 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลโนนหัน  ชุมแพ ขอนแกน 

320 ทีมผูกอการดโีพนทองรวมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

321 ทีมผูกอการดโีพนงามรวมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

322 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าตําบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 

323 ทีมผูกอการดตีําบลหนองมวง บรบือ มหาสารคาม 

324 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 

325 ทีมผูกอการดตีําบลสันปาตอง นาเชือก มหาสารคาม 

326 ทีมผูกอการดตีําบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 

327 ทีมผูกอการดตีําบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 

328 ทีมผูกอการดหีนองโพธ์ิทีม นาเชือก มหาสารคาม 

329 ทีมผูกอการดรีพ.สต.หนองบัวแดง นาเชือก มหาสารคาม 

330 ทีมผูกอการดรีพ.สต.หนองสระ นาเชือก มหาสารคาม 

331 ทีมผูกอการดีปูทูลกระหมอม นาเชือก มหาสารคาม 

332 ทีมผูกอการดหีนองแสนพรอมใจสามัคคีปองกันเด็กจมนํ้า แกดํา มหาสารคาม 

333 ทีมผูกอการดีวังแสงรวมแรงปองกันเด็กจมนํ้า แกดํา มหาสารคาม 

334 ทีมผูกอการดตีําบลมิตรภาพเขต 2 แกดํา มหาสารคาม 

335 ทีมผูกอการดตีําบลโนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม 

336 ทีมผูกอการดตีําบลหนองกุง แกดํา มหาสารคาม 

337 ทีมผูกอการดตีําบลหนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 

338 ทีมผูกอการดตีําบลเลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 

339 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลนาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม 

340 ทีมผูกอการดรีพ.สต.กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 

341 ทีมผูกอการดรีพ.สต.หนองแหน กุดรัง มหาสารคาม 

342 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าตําบลเหลาดอกไม ช่ืนชม มหาสารคาม 

343 ทีมผูกอการดีกุดปลาดุกทีมกอการดี ช่ืนชม มหาสารคาม 

344 ทีมผูกอการดตีําบลช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 

345 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลหนองกุง ช่ืนชม มหาสารคาม 

346 ทีมผูกอการดตีําบลแหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

347 ทีมผูกอการดตีําบลดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

348 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

349 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพบานหนองสระพัง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 

350 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานเหลาบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 

351 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าตําบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 

352 ทีมผูกอการดรีพ.สต.หนองแวง เชียงยืน มหาสารคาม 

353 ทีมผูกอการดตีําบลบานกู ยางสีสรุาช มหาสารคาม 

354 ทีมผูกอการดตีําบลแวงดง ยางสีสรุาช มหาสารคาม 

355 ทีมผูกอการดตีําบลเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

356 ทีมผูกอการดตีําบลภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 

357 ทีมผูกอการดีพรพระธาต ุ นาดูน มหาสารคาม 
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358 ทีมผูกอการดีนครจมัปาศร ี นาดูน มหาสารคาม 

359 ทีมผูกอการดีบานบุงคลา-ทางาม เมือง มหาสารคาม 

360 ทีมผูกอการดีบานลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 

361 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าตําบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 

362 ทีมผูกอการดีกูชีพประชาพัฒนารวมใจ วาปปทุม มหาสารคาม 

363 ทีมผูกอการดตีําบลบรบือรวมใจปองกันภัยเด็กจมนํ้า บรบือ มหาสารคาม 

364 ทีมผูกอการด ีโหราทีม อาจสามารถ   รอยเอ็ด   

365 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลโพนทอง  โพนทอง   รอยเอ็ด   

366 ทีมผูกอการดตีําบลอุมเมา   ธวัชบุรี    รอยเอ็ด   

367 ทีมผูกอการดตีําบลนาเมือง  เสลภูม ิ   รอยเอ็ด   

368 ทีมผูกอการดตีําบลทุงกุลา   สุวรรณภมู ิ   รอยเอ็ด   

369 ทีมผูกอการดีอบต.คํานาด ีสานพลงัผูกอการดี ปองกันเด็กจมนํ้า โพนทอง  รอยเอ็ด   

370 ทีมผูกอการดตีําบลบึงงาม   หนองพอก   รอยเอ็ด   

371 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลสามาขา   โพนทราย   รอยเอ็ด   

372 ทีมผูกอการดผีูกอการดีมวงลาดรวมใจใฝด ี จังหาร รอยเอ็ด   

373 ทีมผูกอการดตีําบลคําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด   

374 ทีมผูกอการดตีําบลแสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด   

375 ทีมผูกอการดตีําบลกุดนํ้าใส พนมไพร รอยเอ็ด   

376 ทีมผูกอการดตีําบลเกาะแกว  เสลภูม ิ   รอยเอ็ด   

377 ผูกอการดตีําบลกานเหลือง นาแก นครพนม 

378 Merit MaKer พระซอง นาแก นครพนม 

379 รวมใจชาวนางัวทําเพ่ือลูกหลาน บานแพง นครพนม 

380 อบต.นาหวา นาหวา นครพนม 

381 เทศบาลตาํบลทาเรือ นาหวา นครพนม 

382 รพ.สต.หนองหญาปลอง นาแก นครพนม 

383 รพ.สต.นาคู นาแก นครพนม 

384 รพ.สต.สรางติ้ว นาแก นครพนม 

385 รพ.สต.ดงนอย นาแก นครพนม 

386 รพ.สต.พิมาน นาแก นครพนม 

387 นาหวาทีมสอง นาหวา นครพนม 

388 นาคูณใหญละเบอ นาหวา นครพนม 

389 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตฯินาทม นาทม นครพนม 

390 รพ.สต.คําแมนาง นาทม นครพนม 

391 รพ.สต.ดอนเตย นาทม นครพนม 

392 รพ.สต.หนองซน นาทม นครพนม 

393 รพ.สต.พันหาว นาทม นครพนม 

394 ผูกอการด ีรพ.สต.บานโพนตมู นาแก นครพนม 

395 ชาวหนองเทา รวมใจ เด็กไทยไมจมนํ้า ทาอุเทน นครพนม 

396 ชาวรามราชรวมใจ เด็กไทยไมจมนํ้า ทาอุเทน นครพนม 

397 ทีมกูชีพบานกลาง เมืองนครพนม นครพนม 
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398 รพ.สต.โชคอํานวย เมืองนครพนม นครพนม 

399 รพ.สต.หนองจันทร เมืองนครพนม นครพนม 

400 ตําบลกุรุค ุ เมืองนครพนม นครพนม 

401 อบต.นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 

402 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม 

403 ปองกันเด็กจมนํ้าตําบลคําเตย เมืองนครพนม นครพนม 

404 Merit Maker ทุงนม เมืองนครพนม นครพนม 

405 โลมา เมืองนครพนม นครพนม 

406 รพ.สต.คําพอก เมืองนครพนม นครพนม 

407 บานหอม หมู 1 เมืองนครพนม นครพนม 

408 รพ.สต.ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม 

409 บานนาหลวง ม.12 เมืองนครพนม นครพนม 

410 รพ.สต.ชะโนต เมืองนครพนม นครพนม 

411 อบต.ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 

412 รพ.สต.ดงติ้ว เมืองนครพนม นครพนม 

413 คนรอยลานกอการด ี ธาตุพนม นครพนม 

414 หนองยางช้ิน เรณูนคร นครพนม 

415 ผูกอการดโีคกหินแฮ เรณูนคร นครพนม 

416 ตําบลเรณ ู เรณูนคร นครพนม 

417 ชาวทาจําปารวมใจ เด็กไทยไมจมนํ้า ทาอุเทน นครพนม 

418 ปองกันจมนํ้าบานขา ศรีสงคราม นครพนม 

419 ทาบสงครามรวมใจ ปองกันจมนํ้า ศรีสงคราม นครพนม 

420 นาเดื่อรวมใจ ปองกันภัยการจมนํ้า ศรีสงคราม นครพนม 

421 บานเอ้ืองสามัคครีวมใจ ศรีสงคราม นครพนม 

422 ศรีสงครามรวมใจ ศรีสงคราม นครพนม 

423 สามผงเขมแข็ง ศรีสงคราม นครพนม 

424 ทีมผูกอการดีปองกันการจมนํ้าตําบลหนองสังข นาแก นครพนม 

425 ผูกอการดรีพ.สต.โคกสวาง ปลาปาก นครพนม 

426 ผูกอการดีกูชีพศรีคณุ นาแก นครพนม 

427 ผูกอการดีปองกันปญหาเด็กจมนํ้าตําบลชัยพร เมือง บึงกาฬ 

428 ผูกอการดตีําบลศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 

429 ผูกอการด ีคปสอ.เมืองสกลนคร เมือง สกลนคร 

430 ผูกอการด ีตําบลวังยาง พรรณานิคม สกลนคร 

431 ผูกอการด ีตําบลหนองแปน เจริญศิลป สกลนคร 

432 ผูกอการด ีตําบลโพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร 

433 ผูกอการด ีตําบลโนนสะอาด บานมวง สกลนคร 

434 ผูกอการดี ตาํบลมาย บานมวง สกลนคร 

435 ผูกอการด ีตําบลสองดาว  สองดาว สกลนคร 

436 ผูกอการด ีตําบลสวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร 

437 ผูกอการด ีตําบลศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 
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438 ผูกอการด ีตําบลสรางคอ ภูพาน สกลนคร 

439 ผูกอการดตีําบลนาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร 

440 ภาคีสมัพันธ ปองกันเด็กจมนํ้า เมือง หนองคาย 

441 ครูฝกจติอาสา อบต. โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 

442 ทีมผูกอการด ีอบต.นาส ี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภ ู

443 ทีมผูกอการด ีอบต.โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลําภ ู หนองบัวลําภ ู

444 ทีมผูกอการดตีําบลนาเหลา นาวัง หนองบัวลําภ ู

445 คปสอ.กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 

446 เทศบาลตาํบลบานโปรง ศรีธาต ุ อุดรธานี 

447 เทศบาลตาํบลผักตบ หนองหาน อุดรธานี 

448 PCU รพ.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 

449 รพ.สต.บานหนองบัวแดง หนองหาน อุดรธานี 

450 อบต.หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 

451 ทีมผูกอการดี อ.เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 

452 ๓.สรางคอม สรางคอม อุดรธานี 

453 คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 

454 Prajak Merit Maker(PMM) ประจักษศลิปาคม อุดรธานี 

455 บานผือ บานผือ อุดรธานี 

456 หนองหมื่นทาว เมือง อุดรธานี 

457 ผูกอการดตีําบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูม ิ

458 เทศบาลตาํบลบานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูม ิ

459 ตําบลบานดอน ภูเขียว ชัยภูม ิ

460 อบต.นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูม ิ

461 อบต.ผักปง ภูเขียว ชัยภูม ิ

462 อบต.หนองตูม ภูเขียว ชัยภูม ิ

463 ลุมลาํชีรวมใจ ปลอดภัยจากการจมนํ้า บานเขวา ชัยภูม ิ

464 เทศบาลตาํบลบานเตา บานแทน ชัยภูม ิ

465 คนละหานรวมใจ ปองกันภัยเด็กจมนํ้า จตุรสั ชัยภูม ิ

466 ต.ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูม ิ

467 ตําบลโอโล ภูเขียว ชัยภูม ิ

468 อําเภอบานแทน บานแทน ชัยภูม ิ

469 เทศบาลตาํบลแกงครอ แกงครอ ชัยภูม ิ

470 ผูกอการดี อบต.กําปง โนนไทย นครราชสมีา 

471 เครือขายการปองกันการจมนํ้าต.ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 

472 ผูกอการดเีทศบาลตําบลเมืองยาง เมืองยาง นครราชสมีา 

473 ผูกอการด ีรพ.สต.ดงบัง บัวใหญ นครราชสมีา 

474 ผูกอการดตีําบลเสมาใหญ บัวใหญ นครราชสมีา 

475 ผูกอการดเีทศบาลเมืองบัวใหญ บัวใหญ นครราชสมีา 

476 ผูกอการด ีรพ.สต.ทองหลางนอย บัวใหญ นครราชสมีา 

477 ทีมผูกอการด ี"ฉลามหนองพลวง" รพ.สต.หนองพลวง บัวใหญ นครราชสมีา 
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478 ทีมผูกอการด ี"ฉลามคูขาด" รพ.สต.คูขาด บัวใหญ นครราชสมีา 

479 ผูกอการด ีรพ.สต.โคกสะอาด ต.ดานชาง บัวใหญ นครราชสมีา 

480 ทีมผูกอการด ี"โคกสี ฉลามบุก" ต.ขุนทอง บัวใหญ นครราชสมีา 

481 ผูกอการดีปลาทะเลหนองแจงใหญ บัวใหญ นครราชสมีา 

482 ทีมผูกอการด ี"วาฬโนนทองหลาง" ต.โนนทองหลาง บัวใหญ นครราชสมีา 

483 ทีมผูกอการด ี"ฉลามดอนคนทา" ต.ขุนทอง บัวใหญ นครราชสมีา 

484 รพ.สต.หนองเชียงโขง ต.กุดจอก บัวใหญ นครราชสมีา 

485 รพ.สต.หนองปลิง เมือง นครราชสมีา 

486 อบต.บานราษฎร เสิงสาง นครราชสมีา 

487 รพ.สต.มะรุม โนนสูง นครราชสมีา 

488 ตําบลโนนสูง โนนสูง นครราชสมีา 

489 รพ.สต.พลสงคราม โนนสูง นครราชสมีา 

490 รพ.สต.ศรลีะกอ จักราช นครราชสมีา 

491 ตําบลหนองขาม จักราช นครราชสมีา 

492 ตําบลคลองเมือง จักราช นครราชสมีา 

493 ตําบลสีสุก จักราช นครราชสมีา 

494 อบต.วังนํ้าเขียว วังนํ้าเขียว นครราชสมีา 

495 เทศบาลตาํบลโชคชัย โชคชัย นครราชสมีา 

496 รพ.สต.โคกไมตาย เสิงสาง นครราชสมีา 

497 รพ.สต.บานใหมอุดม หนองบุญมาก นครราชสมีา 

498 ผูกอการดตีําบลโนนจาน บัวลาย นครราชสมีา 

499 รพ.สต.ตลาดแค โนนสูง นครราชสมีา 

500 ต.หลมุขาว เขตทากระทุม โนนสูง นครราชสมีา 

501 อบต.อุดมทรัพย วังนํ้าเขียว นครราชสมีา 

502 บุกระโทกสามัคค ี หนองบุญมาก นครราชสมีา 

503 เทศบาลตาํบลบานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสมีา 

504 ดานเกวียนพัฒนา โชคชัย นครราชสมีา 

505 ต.เมืองพะไล บัวลาย นครราชสมีา 

506 เทศบาลตาํบลวังหิน โนนแดง นครราชสมีา 

507 ตําบลลํามลู โนนสูง นครราชสมีา 

508 เทศบาลตาํบลโนนแดง โนนแดง นครราชสมีา 

509 การดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า ทต.ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสมีา 

510 ตําบลดอนเมอืง สีคิ้ว นครราชสมีา 

511 ตําบลหนองพลวง จักราช นครราชสมีา 

512 ตําบลมติรภาพ สีคิ้ว นครราชสมีา 

513 ตําบลหนองหอย พระทองคํา นครราชสมีา 

514 สิงหไทยเจริญ (ต.ไทยเจรญิ) หนองบุญมาก นครราชสมีา 

515 อบต.หนองมะนาว คง นครราชสมีา 

516 อบต.บานปรางค คง นครราชสมีา 

517 อบต.ขามสมบูรณ คง นครราชสมีา 
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518 อบต.คูขาด คง นครราชสมีา 

519 อบต.ตาจั่น คง นครราชสมีา 

520 ตําบลดานคลา โนนสูง นครราชสมีา 

521 รพ.สต.คลองตะแบก สีคิ้ว นครราชสมีา 

522 ตําบลง้ิว หวยแถลง นครราชสมีา 

523 รพ.สต.หลุมขาว โนนสูง นครราชสมีา 

524 ตําบลทองหลาง จักราช นครราชสมีา 

525 ตําบลหินโคน จักราช นครราชสมีา 

526 อบต.โปงตาลอง ปากชอง นครราชสมีา 

527 รพ.สต.บานบุ จักราช นครราชสมีา 

528 โรงพยาบาลสีดา สีดา นครราชสมีา 

529 ผูกอการด ีอ.หวยแถลง หวยแถลง นครราชสมีา 

530 ผูกอการดสีระพระ พระทองคํา นครราชสมีา 

531 ต.ลําพะเนียง โนนแดง นครราชสมีา 

532 เทศบาลตาํบลโคกรวด เมือง นครราชสมีา 

533 อบต.บัวใหญ บัวใหญ นครราชสมีา 

534 ผูกอการดสีารภีรวมพลัง หนองบุญมาก นครราชสมีา 

535 อบต.กระเบ้ืองใหญ พิมาย นครราชสมีา 

536 เครือขายสุขภาพดตีลุกพลวง บานเหลื่อม นครราชสมีา 

537 ตําบลขามเฒา โนนสูง นครราชสมีา 

538 เครือขายปองกันเด็กจมนํ้า อ.จักราช จักราช นครราชสมีา 

539 ผูกอการดี อบต.โบสถ พิมาย นครราชสมีา 

540 ปกเปาโคกกลาง (ต.โคกกลาง) ประทาย นครราชสมีา 

541 อบต.หนองบัวนอย สีคิ้ว นครราชสมีา 

542 ตําบลกุดโบสถ เสิงสาง นครราชสมีา 

543 เทศบาลตาํบลโนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสมีา 

544 ต.วังไมแดง ประทาย นครราชสมีา 

545 รพ.สต.วังโรงใหญ สีคิ้ว นครราชสมีา 

546 แมงงอดนํ้าโนนเพ็ด ประทาย นครราชสมีา 

547 ต.ทุงสวาง ประทาย นครราชสมีา 

548 ตําบลวังไทร ปากชอง นครราชสมีา 

549 ฉลามหนองคาย (Nongkai Shark) ประทาย นครราชสมีา 

550 ผูกอการดี อ.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสมีา 

551 ต.โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสมีา 

552 เทศบาลตาํบลหนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสมีา 

553 อบต.หนองระเวียง พิมาย นครราชสมีา 

554 อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสมีา 

555 โรงพยาบาลคง คง นครราชสมีา 

556 เทศบาลตาํบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสมีา 

557 อบต.ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 
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558 รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสมีา 

559 ต.หนองไมไผ หนองบุญมาก นครราชสมีา 

560 ผูกอการด ีต.เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสมีา 

561 เทศบาลตาํบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสมีา 

562 ผูกอการด ีอ.ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสมีา 

563 ตําบลทาหลวง พิมาย นครราชสมีา 

564 อบต.สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสมีา 

565 รพ.สต.มะคา เมือง นครราชสมีา 

566 อําเภอโนนสูง โนนสูง นครราชสมีา 

567 คนดีหนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสมีา 

568 เทศบาลตาํบลหมูส ี ปากชอง นครราชสมีา 

569 เทศบาลตาํบลพิมาย พิมาย นครราชสมีา 

570 เทศบาลตาํบลขุย ลําทะเมนชัย นครราชสมีา 

571 อบต.หนองสาหราย ปากชอง นครราชสมีา 

572 ผูกอการดตีําบลบานเหลื่อมรวมใจ ปองกันภัยเด็กจมนํ้า บานเหลื่อม นครราชสมีา 

573 Klongpai Prevent Drowning สีคิ้ว นครราชสมีา 

574 เทศบาลตาํบลสีมามงคล ปากชอง นครราชสมีา 

575 ผูกอการดี Seahose (ต.ดอนมัน) ประทาย นครราชสมีา 

576 DOLPHINS RESCUE (ต.นางรํา) ประทาย นครราชสมีา 

577 ฉลามหนองพลวง ประทาย นครราชสมีา 

578 ผูกอการดตีําบลบานใหม เมือง นครราชสมีา 

579 ผูกอการดีอําเภอสคีิ้ว สีคิ้ว นครราชสมีา 

580 ผูกอการดีอําเภอพิมาย พิมาย นครราชสมีา 

581 รพ.สต.บานสวายสอ กระสัง บุรีรัมย 

582 ทีม รพ.สต.แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

583 ผูกอการด ีต.โนนดนิแดง โนนดินแดง บุรีรัมย 

584 ผูกอการดเีทศบาลตําบลหวยหิน หนองหงษ บุรีรัมย 

585 ผูกอการดีขามใหญทีม หนองก่ี บุรีรัมย 

586 ผูกอการด ีต.เยยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย 

587 ผูกอการดสีันตสิุข ละหานทราย บุรีรัมย 

588 ผูกอการดีหนองหม ี ละหานทราย บุรีรัมย 

589 ผูกอการด ีรพ.สต.บานวานพัฒนา ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

590 ผูกอการดรีพ.สต.โพธ์ิพัฒนา นาโพธ์ิ บุรีรัมย 

591 ผูกอการด ีรพ.สต.บานสีเ่หลีย่มเจริญ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

592 ผูกอการด ีรพ.สต.โคกไมแดง ละหานทราย บุรีรัมย 

593 ผูกอการด ีต.วังเหนือ บานดาน บุรีรัมย 

594 ผูกอการดีทต.จันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย 

595 ผูกอการดตีําบลตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย 

596 ผูกอการดีทีมตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

597 สนวนดี 4 BCM หวยราช บุรีรัมย 
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598 ผูกอการด ีรพ.สต.ราษฎรักแดน ละหานทราย บุรีรัมย 

599 ผูกอการด ีรพ.สต.หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย 

600 ผูกอการดลีํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 

601 ทีมผูกอการดีทุงกระเต็นทีม หนองก่ี บุรีรัมย 

602 ทีมกูชีพบานปลื้ม ปะคํา บุรีรัมย 

603 รพ.สต.บานโคกไมแดงหัวกระสัง ปะคํา บุรีรัมย 

604 ผูกอการดรีพ.สต.โคกสวาง หนองก่ี บุรีรัมย 

605 ผูกอการดโีคกสูงกอการด ี หนองก่ี บุรีรัมย 

606 ผูกอการดีศรีทายาท ละหานทราย บุรีรัมย 

607 ผูกอการดตีําบลสี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย 

608 ผูกอการดี ต.โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

609 ผูกอการดีบานเสม็ด ต.ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 

610 ผูกอการด ีรพ.สต.บานโนนยานาง คูเมือง บุรีรัมย 

611 ผูกอการด ีรพ.สต.โคกกอง คูเมือง บุรีรัมย 

612 ผูกอการด ีรพ.สต.หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย 

613 ผูกอการดโีคกสะอาด ละหานทราย บุรีรัมย 

614 ผูกอการดีชุมชนบานโคกลอย ปะคํา บุรีรัมย 

615 ผูกอการด ีรพ.สต.โคกใหม ละหานทราย บุรีรัมย 

616 ผูกอการดี ต.โคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย 

617 ผูกอการดีหนองกราด ละหานทราย บุรีรัมย 

618 ผูกอการดตีําบลดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย 

619 รพ.สต.โคกสะอาด หนองก่ี บุรีรัมย 

620 ผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้ารพ.สต.บานพินทอง ประโคนชัย บุรีรัมย 

621 ผูกอการดีบุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย 

622 ผูกอการดตีําบลไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย 

623 ผูกอการด ีรพ.สต.บานกรูด คูเมือง บุรีรัมย 

624 ผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าตําบลประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย 

625 วัคซีนปองกันเด็กจมนํ้า ต.ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย 

626 ผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย 

627 ผูกอการดสีายตะกูทีม บานกรวด บุรีรัมย 

628 ผูกอการดตีําบลสองช้ัน กระสัง บุรีรัมย 

629 ผูกอการด ีอบต.หัวถนน นางรอง บุรีรัมย 

630 ตําบลสมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย 

631 รพ.สต.โนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย 

632 ตําบลหนองโบสถ นางรอง บุรีรัมย 

633 ผูกอการดตีําบลทาโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย 

634 ผูกอการดตีําบลปราสาท บานดาน บุรีรัมย 

635 ผูกอการด ีรพ.สต.โคกลาม และหนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

636 ผูกอการดตีําบลบุโพธ์ิ ตําบลเมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

637 ผูกอการด ีรพ.สต.หนองไผ หนองก่ี บุรีรัมย 
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638 ผูกอการดี ต.ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย 

639 ผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมนํ้า 
เทศบาลตาํบลตลาดนิคมปราสาท 

บานกรวด บุรีรัมย 

640 ผูกอการด ีรพ.สต.โนนเจริญรวมภยัเด็กจมนํ้า คูเมือง บุรีรัมย 

641 ผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าหนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

642 ผูกอการดีอบต.ทะเมนชัยและเทศบาลตําบลทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

643 ผูกอการดีบึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย 

644 ผูกอการดตีําบลหนองโดนปองกันเด็กจมนํ้า ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

645 ผูกอการดตีําบลผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

646 ผูกอการดตีําบลเขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย 

647 ผูกอการดตีําบลกูสวนแตง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 

648 ผูกอการดสีะเดาปลอดภัยหวงใยทุกลมหายใจ นางรอง บุรีรัมย 

649 ผูกอการดตีําบลบานดาน บานดาน บุรีรัมย 

650 ผูกอการดตีําบลเมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย 

651 ตําบลบานจาน พุทไธสง บุรีรัมย 

652 ผูกอการดเีทศบาลตําบลโนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย 

653 ผูกอการดเีสือใตเฉลิมพระเกียรต ิ เฉลิมพระเกียรต ิ บุรีรัมย 

654 ผูกอการดตีําบลหวยราชา หวยราช บุรีรัมย 

655 เทศบาลเมืองบุรีรัมย เมือง บุรีรัมย 

656 ผูกอการดตีําบลบานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

657 ผูกอการดเีทศบาลตําบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย 

658 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย 

659 ผูกอการดเีครือขาย ทต.บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 

660 ผูกอการดสีิงหเหนือเฉลิมพระเกียรต ิ เฉลิมพระเกียรต ิ บุรีรัมย 

661 ผูกอการดโีรงพยาบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย 

662 ผูกอการดีหนองคูหินโคนปองกันเด็กจมนํ้า ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

663 ผูกอการด ีรพ.ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 

664 ตําบลบานแวง พุทไธสง บุรีรัมย 

665 อบต.หนองชัยศร ี หนองหงส บุรีรัมย 

666 ผูกอการดดีําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า ต.ไทยสามคัค ี หนองหงส บุรีรัมย 

667 ผูกอการดลีําปลายมาศ Safety ลําปลายมาศ บุรีรัมย 

668 ผูกอการด ีอบต.บานแพ คูเมือง บุรีรัมย 

669 ผูกอการด ีรพ.หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย 

670 ผูกอการด ีอบต.ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 

671 ปองกันการเสียชีวิตจากการจมนํ้า อ.บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย 

672 คัพเมืองแปะบุรรีัมย เมือง บุรีรัมย 

673 ผูกอการดีทีมกอการดตีําบลสําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย 

674 ผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหินลาด บานกรวด บุรีรัมย 

675 สิงหใตอําเภอเมืองบุรีรมัย เมือง บุรีรัมย 

676 ผูกอการดโีรงเรยีนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย บุรีรัมย 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
677 ผูกอการดตีําบลกระเทียม สังขะ สุรินทร 

678 ตําบลบานซบ สังขะ สุรินทร 

679 ผูกอการดีศรีบานจารย สังขะ สุรินทร 

680 ผูกอการดตีําบลกระออม สําโรงทาบ สุรินทร 

681 ตากูกทีม เขวาสินรินทร สุรินทร 

682 ต.หนองอียอ สนม สุรินทร 

683 ต.หนองบัว ศีขรภูม ิ สุรินทร 

684 ต.ธาต ุ รัตนบุร ี สุรินทร 

685 ต.สวายตานภัยเด็กจมนํ้า. เมือง สุรินทร 

686 ตําบลโนน โนนนารายณ สุรินทร 

687 ตําบลระเวียง โนนนารายณ สุรินทร 

688 อบต.บานแร เขวาสินรินทร สุรินทร 

689 รพ.สต.บานบึง ต.ดอนแรด รัตนบุร ี สุรินทร 

690 ตําบลผักไหม ศีขรภูม ิ สุรินทร 

691 ตําบลหนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร 

692 ตําบลคําผง โนนนารายณ สุรินทร 

693 หนองบัวโซนใตทีม (ต.หนองบัว) ทาตูม สุรินทร 

694 ตําบลทับใหญ รัตนบุร ี สุรินทร 

695 ตําบลแก รัตนบุร ี สุรินทร 

696 อบต.ตรวจ ศรีณรงค สุรินทร 

697 อบต.แจนแวน ศรีณรงค สุรินทร 

698 รพ.สต.สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร 

699 ต.ประดู สําโรงทาบ สุรินทร 

700 ต.เมืองที เมือง สุรินทร 

701 รพ.สต.บานนาทุม ศีขรภูม ิ สุรินทร 

702 รพ.สต.หนองแวง ศรีณรงค สุรินทร 

703 รพ.สต.หมื่นศร ี สําโรงทาบ สุรินทร 

704 อบต.ราม เมือง สุรินทร 

705 รพ.สต.ณรงค ศรีณรงค สุรินทร 

706 ต.ขวาวใหญ ศีขรภูม ิ สุรินทร 

707 ต.หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร 

708 ต.ปราสาททอง เขวาสินรินทร สุรินทร 

709 ตําบลตาอ็อง เมือง สุรินทร 

710 อบต.สะเดา บัวเชด สุรินทร 

711 รพ.สต.หนองบัวบาน รัตนบุร ี สุรินทร 

712 กุดขาคีมทีม รัตนบุร ี สุรินทร 

713 เทศบาลตาํบลโคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร 

714 ต.คอโค เมือง สุรินทร 

715 รพ.สต.บานกาเกาะ ต.ตาอ็อง เมือง สุรินทร 

716 สี่สหายหัวงัว สนม สุรินทร 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
717 ศิลาทีม (อบต.ทมอ) ปราสาท สุรินทร 

718 ต.นาบัว เมือง สุรินทร 

719 ต.เฉนียง เมือง สุรินทร 

720 อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร 

721 ตําบลจรัส บัวเชด สุรินทร 

722 ต.เมืองบัว ชุมพลบุร ี สุรินทร 

723 รพ.สต.ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร 

724 โชคนาสามทีม ปราสาท สุรินทร 

725 ตําบลแตล ศีขรภูม ิ สุรินทร 

726 สะโนรวมใจ สําโรงทาบ สุรินทร 

727 ต.เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร 

728 ดอนแรดทีม รัตนบุร ี สุรินทร 

729 ต.หนองบัวทอง รัตนบุร ี สุรินทร 

730 ต.หนองเขวา ศีขรภูม ิ สุรินทร 

731 อบต.สําโรง เมือง สุรินทร 

732 รร.บานหนองบึง (ต.กระโพ) ทาตูม สุรินทร 

733 คูฟาสวรรคทีม (รพ.สต.คูตัน) กาบเชิง สุรินทร 

734 รพ.สต.กะเลา สําโรงทาบ สุรินทร 

735 ต.นาด ี เมือง สุรินทร 

736 ต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร 

737 รพ.สต.ตานี ปราสาท สุรินทร 

738 รพ.สต.ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร 

739 รพ.สต.ตระแสง เมือง สุรินทร 

740 ต.ชางป ศีขรภูม ิ สุรินทร 

741 ต.เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร 

742 รร.ไพลศึกษาคาร ต.ไพล ปราสาท สุรินทร 

743 ต.แกใหญ เมือง สุรินทร 

744 เทศบาลตาํบลกระหาด จอมพระ สุรินทร 

745 ต.หนองเหล็ก ศีขรภูม ิ สุรินทร 

746 รร.บานสองสะโกม ปราสาท สุรินทร 

747 ต.ตรําดม ลําดวน สุรินทร 

748 กันตรวจระมวลทีม ปราสาท สุรินทร 

749 รร.บานโคกเพชร(เภคประชารัฐบํารุง) ต.ไพล ปราสาท สุรินทร 

750 ต.ตรมึ ศีขรภูม ิ สุรินทร 

751 โชคเหนือทีม (Choknuea Team) ลําดวน สุรินทร 

752 ผูกอการดตีําบลหนองหลวง โนนนารายณ สุรินทร 

753 ผูกอการดีนํ้าเขียว รัตนบุร ี สุรินทร 

754 ผูกอการด ีรพ.สต.บานดินแดง รัตนบุร ี สุรินทร 

755 ตําบลหนองสนิท จอมพระ สุรินทร 

756 ผูกอการดตีําบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
757 เฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร 

758 ผูกอการด ีอบต.บุฤาษี เมือง สุรินทร 

759 ผูใหญใจดเีพ่ือชีวีของลูกหลาน รัตนบุร ี สุรินทร 

760 ตําบลนารุง ศีขรภูม ิ สุรินทร 

761 ผูกอการด ีรร.บานโคกกุง ทาตูม สุรินทร 

762 ศรีสุขปองกัย สําโรงทาบ สุรินทร 

763 เทศบาลตาํบลหนองแคน สนม สุรินทร 

764 ผูกอการดตีําบลนาหนองไผ ชุมพลบุร ี สุรินทร 

765 ยางสวางทีม รัตนบุร ี สุรินทร 

766 ตาคงทีม สังขะ สุรินทร 

767 ผูกอการด ีอบต.กุดหวาย ศีขรภูม ิ สุรินทร 

768 คอนสวรรคทีม รัตนบุร ี สุรินทร 

769 โพนโก รวมคดิ รวมปองกัน ลูกหลานปลอดภยั สนม สุรินทร 

770 นานวนรวมใจ เด็กไทยไมจมนํ้า สนม สุรินทร 

771 ผูกอการดีทัพไทยทีม ปราสาท สุรินทร 

772 ผูกอการดี รพ.สต.ไผ รัตนบุร ี สุรินทร 

773 รักษตําบลบึง เขวาสินรินทร สุรินทร 

774 รัตนบุรีศรีเมืองแกว รัตนบุร ี สุรินทร 

775 ผูกอการดตีําบลแสลงพันธ เมือง สุรินทร 

776 โคกยางลีดเดอรทีม ปราสาท สุรินทร 

777 เทศบาลตาํบลบัวเชด บัวเชด สุรินทร 

778 ตําบลบานไทร ปราสาท สุรินทร 

779 ตําบลเบิด รัตนบุร ี สุรินทร 

780 ตําบลแนงมดุ กาบเชิง สุรินทร 

781 ผูกอการดตีําบลยะวึก ชุมพลบุร ี สุรินทร 

782 สนมรวมใจ เด็กไทยไมจมนํ้า สนม สุรินทร 

783 โลมาระแงง ศีขรภูม ิ สุรินทร 

784 ผูกอการดตีําบลหนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร 

785 ผูกอการด ีอบต.กาเกาะ เมือง สุรินทร 

786 ผูกอการดตีําบลลําดวน ลําดวน สุรินทร 

787 ตําบลทาสวาง เมือง สุรินทร 

788 ผูกอการดตีําบลตาเมียง พนมดงรกั สุรินทร 

789 อบต.นอกเมือง เมือง สุรินทร 

790 โคกกลางทีม พนมดงรกั สุรินทร 

791 อบต.ทาตูม ทาตูม สุรินทร 

792 บักไดทีม พนมดงรกั สุรินทร 

793 ตําบลพระแกว สังขะ สุรินทร 

794 ตําบลดาน กาบเชิง สุรินทร 

795 จีกแดกทีม พนมดงรกั สุรินทร 

796 ผูกอการดตีําบลกังแอน ปราสาท สุรินทร 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
797 เทศบาลตาํบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร 

798 ผูกอการดตีําบลยาง ศีขรภูม ิ สุรินทร 

799 ผูกอการดีวัคซีนปองกันเด็กจมนํ้าชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี สุรินทร 

800 ผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้า ต.เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทร 

801 ดรีมทีมตรมไพร ศีขรภูม ิ สุรินทร 

802 ตําบลสะกาด สังขะ สุรินทร 

803 ขอนแตกทีม สังขะ สุรินทร 

804 ทีมจารพัต ผูกอการด ี ศีขรภูม ิ สุรินทร 

805 ตําบลตาตุม สังขะ สุรินทร 

806 เทศบาลตาํบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร 

807 อบต.อูโลก ลําดวน สุรินทร 

808 อบต.เทนมีย เมือง สุรินทร 

809 เครือขายครูฝกจติอาสาปองกันเดก็จมนํ้า จ.สรุินทร เมือง สุรินทร 

810 ผูกอการดตีําบลภูวง หนองสูง มุกดาหาร 

811 ผูกอการดตีําบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 

812 ผูกอการดตีําบลบานเปา หนองสูง มุกดาหาร 

813 ผูกอการดตีําบลปงขาม หวานใหญ มุกดาหาร 

814 ผูกอการดตีําบลชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร 

815 ผูกอการดตีําบลบานคอ คําชะอี มุกดาหาร 

816 ผูกอการดตีําบลบานเหลา คําชะอี มุกดาหาร 

817 ผูกอการดตีําบลคําบก คําชะอี มุกดาหาร 

818 ผูกอการดตีําบลนํ้าเท่ียง คําชะอี มุกดาหาร 

819 ผูกอการดตีําบลหนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร 

820 ผูกอการดตีําบลหนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 

821 ผูกอการดตีําบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 

822 ผูกอการดตีําบลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 

823 ผูกอการดตีําบลโพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร 

824 ผูกอการดตีําบลเหลาหม ี ดอนตาล มุกดาหาร 

825  ผูกอการดีตาํบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 

826  ผูกอการดีตาํบลดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร 

827 ผูกอการดตีําบลนาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

828 ผูกอการดตีําบลนากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

829 ผูกอการดีขอนลอยตําบลหนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

830 ผูกอการดตีําบลนิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร 

831 ผูกอการดตีําบลมุก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

832 ผูกอการดตีําบลโพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

833 ผูกอการดตีําบลดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

834 ผูกอการดตีําบลบานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

835 ผูกอการดตีําบลบางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

836 ผูกอการดตีําบลนาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
837 ผูกอการดเีมืองมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

838 ผูกอการดตีําบลหัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 

839 ทรายมลู SOS ทรายมลู ยโสธร 

840 ผูกอการดี อบต.คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร 

841 ดอนกลอยตานภัยเด็กจมนํ้า เมืองยโสธร ยโสธร 

842 อบต.ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 

843 ทต.หองแซง เลิงนกทา ยโสธร 

844 ทต.บุงคา เลิงนกทา ยโสธร 

845 อบต.นํ้าออม คอวัง ยโสธร 

846 ทีมโพธ์ิไทรใสใจกอการด ี ปาติ้ว ยโสธร 

847 รพ.สต.ศรีฐาน ปาติ้ว ยโสธร 

848 ผูกอการดีอําเภอขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 

849 คปสอ. เมืองศรสีะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 

850 รพ.สต.โพธ์ิศรสีุวรรณ  โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 

851 รพ.สต.หนองคา  พยุห ศรีสะเกษ 

852 รพ.สต.โพธ์ิศร ี พยุห ศรีสะเกษ 

853 รพ.สต.ตะเคียนราม ภูสิงห ศรีสะเกษ 

854 รร.บานทาคอยนาง  ปรางคกู ศรีสะเกษ 

855 รวมใจปองกันภัยจมนํ้า ตําบลพิมาย ปรางคกู ศรีสะเกษ 

856 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวาน ปรางคกู ศรีสะเกษ 

857 พิมายเหนือ ปรางคกู ศรีสะเกษ 

858 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ 

859 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ 

860 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกู ปรางคกู ศรีสะเกษ 

861 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเชียงทูน  ปรางคกู ศรีสะเกษ 

862 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะด ึ ปรางคกู ศรีสะเกษ 

863 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ 

864 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนหลี ่ ปรางคกู ศรีสะเกษ 

865 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเวียง ปรางคกู ศรีสะเกษ 

866 พนาเรสคิว พนา อํานาจเจรญิ 

867 อบต.ปลาคาวรวมใจ เมือง อํานาจเจรญิ 

868 เทศบาลตาํบลเปอย ลืออํานาจ อํานาจเจรญิ 

869 อบต.คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจรญิ 

870 สิริเสนางค เสนางคนิคม อํานาจเจรญิ 

871 ตําบลไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจรญิ 

872 ไมกลอน พนา อํานาจเจรญิ 

873 เทศบาลตาํบลหนองขา ปทุมราชวงศา อํานาจเจรญิ 

874 ตําบลปากอ ชานุมาน อํานาจเจรญิ 

875 ผูกอการดี อบต.เปา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

876 ผูกอการด ีอบต.คันไร สิรินธร อุบลราชธานี 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
877 ผูกอการดีอําเภอเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 

878 สาธารณสุขกุดขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

879 ทีมตําบลนาหอมไมมีเด็กจมนํ้า อําเภอทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 

880 หนองอมปลอดภัยเด็กจมนํ้า อําเภอทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 

881 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 

882 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดูน เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 

883 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 

884 โรงพยาบาลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 

885 โรงพยาบาลตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

886 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 

887 โรงพยาบาลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 

888 โรงพยาบาลสวางวีระวงศ สวางวีระวงศ อุบลราชธานี 

889 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 

890 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 

891 เครือขายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรางถอ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี 

892 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกงศรีโคตร สิรินธร อุบลราชธานี 

893 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี 

894 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแต เมือง อุบลราชธานี 

895 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดามพรา เมือง อุบลราชธานี 

896 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี 

897 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงแสนสุข เมือง อุบลราชธานี 

898 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาแกว เมือง อุบลราชธานี 

899 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขามใหญ เมือง อุบลราชธานี 

900 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี 

901 ดอนมดแดงสู ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

902 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

903 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

904 ตําบลทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 

905 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงมณ ี มวงสามสบิ อุบลราชธานี 

906 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าคําแดง มวงสามสบิ อุบลราชธานี 

907 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกง เดชอุดม อุบลราชธานี 

908 องคการบริหารสวนตําบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 

909 ตามรอยพอสอน เดชอุดม อุบลราชธานี 

910 ผูกอการดี 60 (ปองกันเด็กจมนํ้า ) เดชอุดม อุบลราชธานี 

911 ผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าทุงเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 

912 ทาโพธ์ิศรีปองกันเด็กจมนํ้า  เดชอุดม อุบลราชธานี 

913 รพ.สต.บก กุดขาวปุน อุบลราชธานี 

914 ชีวิตปลอดภัย หางไกลการจมนํ้า ตําบลโคกสะอาด นํ้าขุน อุบลราชธานี 

915 พรสวรรคปลอดเด็กจมนํ้า นาจะหลวย อุบลราชธานี 

916 โนนสวรรคปลอดเด็กจมนํ้า นาจะหลวย อุบลราชธานี 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
917 ทีมผูกอการดตีําบลหวยขา บุณฑริก อุบลราชธานี 

918 ทีมผูกอการดตีําบลบานแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 

919 ทีมผูกอการดตีําบลนาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี 

920 Stop Drown โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 

921 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 

922 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี 

923 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.ศรมีงคล สําโรง อุบลราชธานี 

924 คําหวารวมใจ ปลอดภัยจมนํ้า ตาลสุม อุบลราชธานี 

925 องคการบริหารสวนตําบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 

926 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.ปลาขาว นํ้ายืน อุบลราชธานี 

927 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.หนองครก-ตายอย นํ้ายืน อุบลราชธานี 

928 นายเกษม  นามบุตร เข่ืองใน อุบลราชธานี 

929 ผูกอการดสีถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติฯ ยางนอย เข่ืองใน อุบลราชธานี 

930 ผูกอการดตีําบลคอทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี 

931 ทีมผูกอการดตีําบลกลางใหญ เข่ืองใน อุบลราชธานี 

932 ผูกอการด ีรพ.สต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 

933 ผูกอการดี รพ.สต.บาก เขมราฐ อุบลราชธานี 

934 ทีมตําบลนาเกษมไมมีเด็กจมนํ้า ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 

935 ทีมตําบลโคกชําแระไมมีเด็กจมนํ้า ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 

936 ทีมผูกอการด ี“มูลนิธิประชาสันตสิุขกระบ่ี” จังหวัดกระบ่ี กระบ่ี 

937 ทีมผูกอการด ี“รพสต.บานหนองหลุมพอ” ต.คลองหิน อาวลึก กระบ่ี 

938 ทีมผูกอการด ี“ดินแดงรวมใจ” ลําทับ กระบ่ี 

939 ทีมผูกอการด ี“เทศบาลตาํบลปลายพระยา” ปลายพระยา กระบ่ี 

940 ทีมผูกอการด ี“ตําบลเขาดิน” เขาพนม กระบ่ี 

941 ผูกอการดตีําบลพะโตะ พะโตะ ชุมพร 

942 ผูกอการดตีําบลปากทรง พะโตะ ชุมพร 

943 ผูกอการดตีําบลปงหวาน พะโตะ ชุมพร 

944 ผูกอการดตีําบลพระรักษ พะโตะ ชุมพร 

945 ผูกอการดี อบต.ละแม ละแม ชุมพร 

946 ผูกอการดเีทศบาลตําบลปะทิว ปะทิว ชุมพร 

947 ผูกอการดีพันวาล ทาแซะ ชุมพร 

948 ผูกอการดีปองกันเด็กจมนํ้าตําบลเขาทะล ุ สวี ชุมพร 

949 ผูกอการดีทีมบานเขาชก หลังสวน ชุมพร 

950 ผูกอการดสีวนสมเด็จ หลังสวน ชุมพร 

951 ผูกอการดเีทศบาล  ตําบลทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร 

952 ทีมผูกอการดี วังไผ เมือง ชุมพร 

953 ทีมผูกอการด ีปดลอคเด็กจมนํ้า สิชล นครศรีธรรมราช 

954 ทีมผูกอการดีในดอน  Rangens สิชล นครศรีธรรมราช 

955 ทีมผูกอการดตีําบลเกาะเพชร  หัวไทร นครศรีธรรมราช 

956 ทีมผูกอการดตีําบลหนาสตน  หัวไทร นครศรีธรรมราช 

  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 



ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
957 ทีมจันพอกอการด ี ต.ดอนตะโก  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

958 ทีมผูกอการดโีมคลานดําเนินการปองกันเด็กจมนํ้า ต.โมคลาน  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

959 ทีมผูกอการด ีต.ทาศาลา  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

960 ทีมผูกอการดศีรีโพธ์ิทอง ต.โพธ์ิทอง  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

961 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานตลาดอาทิตย ต.กลาย  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

962 ทีมผูกอการด ีต.โมคลาน  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

963 ทีมผูกอการด"ีบานหาร"  ต.ไทรบุร ี ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

964 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานสาขา ต.ทาข้ึน  ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

965 ทีมผูกอการด"ีชุมชนสาธิตวลยัลักษณ"     ต.ไทรบุร ี ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

966 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานเนียม ต.กรุงชิง  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 

967 ทีมผูกอการดีบานนบ(Bannop Team) ต.กรุงชิง   นบพิตํา นครศรีธรรมราช 

968 ทีมผูกอการดHีuatung station ต.กะหรอ  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 

969 ทีมผูกอการดีบานหวยตง ต.กรุงชิง  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 

970 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานลานวัว ต.กะหรอ  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 

971 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานทาพุด ต.นาเหรง  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 

972 ทีมผูกอการดีทางามสามัคค ีต.ทาง้ิว  เมือง นครศรีธรรมราช 

973 ทีมผูกอการดรีพ.ทม.ปากพูนบานตลาดพฤหสั  ต.ปากพูน  เมือง นครศรีธรรมราช 

974 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานพังสิงห ต.ทาเรือ  เมือง นครศรีธรรมราช 

975 ทีมผูกอการด ีต.ไชยมนตร ี เมือง นครศรีธรรมราช 

976 ทีมผูกอการด ีต.มะมวงสองตน  เมือง นครศรีธรรมราช 

977 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานปากนครกอการงานจมนํ้า  ต.ทาไร  เมือง นครศรีธรรมราช 

978 ทีมผูกอการดรีวมพลังปากพญาปองกันเด็กจมนํ้า ต.ทาชัก  เมือง นครศรีธรรมราช 

979 ทีมผูกอการดรีพ.สต.บานโคกขอย ต.ปากนคร  เมือง นครศรีธรรมราช 

980 ทีมผูกอการดีบานปายางสามัคค ีต.ทาง้ิว  เมือง นครศรีธรรมราช 

981 ทีมผูกอการดีอนามัยบางปู ต.ปากพูน  เมือง นครศรีธรรมราช 

982 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.บานสอ ต.ขุนทะเล  ลานสกา นครศรีธรรมราช 

983 ทีมผูกอการด ีต.ขุนทะเล  ลานสกา นครศรีธรรมราช 

984 ทีมผูกอการดีอําเภอลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 

985 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลเขาชุมทอง   รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

986 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลรอนพิบูลย  รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

987 ทีมผูกอการดโีรงพยาบาลจุฬาภรณ  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

988 ทีมผูกอการดีบานในวัง  ตําบลบานควนมุด  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

989 ทีมผูกอการดีบานชะอวดทีม ตําบลบานชะอวด  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

990 ทีมผูกอการดีนาหมอบุญรวมใจ  ตําบลนาหมอบุญ  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

991 ทีมผูกอการดีพิทักษหนองหาน  ตําบลควนหนองควา จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

992 ทีมผูกอการดีอายเลา  ตําบลทุงโพธ์ิ  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

993 ทีมผูกอการดสีามวัง  ตําบลสามตาํบล  จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 

994 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลคึกคัก  ตะก่ัวปา พังงา 

995 ทีมผูกอการด ีอนุสรณสถานเรือ ต 813 ตะก่ัวปา พังงา 

996 ทีมผูกอการดเีทศบาลตําบลบางเตย เมือง พังงา 
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997 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 

998 ทีมเทศบาลนครภเูก็ต เมือง ภูเก็ต 

999 ทีมผูกอการดตีําบลนํ้าจืดนอย กระบุร ี ระนอง 

1000 ทีมผูกอการดตีําบลมะม ุ กระบุร ี ระนอง 

1001 ทีมผูกอการดีปองกันปญหาเด็กจมนํ้าตําบลปากจั่น กระบุร ี ระนอง 

1002 ทีมผูกอการด ีอบต.ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง 

1003 ทีมผูกอการดีบางพระเหนือ ละอุน ระนอง 

1004 ทีมผูกอการดโีลมาพิทักษอันดามัน เมือง ระนอง 

1005 ทีมผูกอการดตีําบลเขานิเวศน เมือง ระนอง 

1006 ทีมผูกอการดีทีมฟาใส เมือง ระนอง 

1007 ทีมผูกอการดเีช่ียวเหลียงกอการด ี กะเปอร ระนอง 

1008 ทีมผูกอการดีบางหินทีม กะเปอร ระนอง 

1009 ทีมผูกอการดีชนแดนทีม กะเปอร ระนอง 

1010 ทีมผูกอการดีนกฮูกชวยชีวิต กะเปอร ระนอง 

1011 ทีมผูกอการดไีชยารวมใจ ไชยา สุราษฎรธานี 

1012 ทีมผูกอการด ี“บานควนรอน”ต.ทุงหลวง  เวียงสระ สุราษฎรธานี 

1013 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.บานหวยกรวด  ต.คลองฉนวน  เวียงสระ สุราษฎรธานี 

1014 ทีมผูกอการด ีรพ.สต.บานพรุกระแชง เวียงสระ สุราษฎรธานี 

1015 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.ทุงหลวง ต.ทุงหลวง  เวียงสระ สุราษฎรธานี 

1016 ทีมผูกอการด ี“บานยาง”ต.บานยาง  คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 

1017 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.กะเปา”ต.กะเปา  คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 

1018 ทีมผูกอการด ี“ต.ทุงกง”ต.ทุงกง  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1019 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.ปารอน”ต.ปารอน  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1020 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.ทาทอง”ต.ทาทอง  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1021 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.ทาอุแท” ต.ทาอุแท  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1022 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.คลองสระ”ต.คลองสระ  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1023 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.บานกงตาก”ต.ชางซาย  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1024 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.บานหัวหมากลาง”ต.ชางขวา  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1025 ทีมผูกอการด ี“Changsai Rescue”ต.ชางซาย  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1026 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.บานปากนํ้าทาทอง”ต.ทาทอง  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1027 ทีมผูกอการด ี“ต.พลายวาส”  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1028 ทีมผูกอการด ี“ชางขวาปองกันเด็กจมนํ้า”ต.ชางขวา  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1029 ทีมผูกอการด ี“ต.ปารอน” กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1030 ทีมผูกอการด ี“รพ.สต.หมูบานตัวอยาง”   ต.ทาอุแท  กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1031 ทีมผูกอการด“ีตําบลทุงรัง” กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 

1032 ทีมผูกอการด“ีปองกันเด็กจมนํ้าอ.เกาะพะงัน” เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 

1033 ทีมผูกอการด“ีเทศบาลตําบลทาชนะ”ต.ทาชนะ  ทาชนะ สุราษฎรธานี 

1034 ทีมผูกอการด“ีลีเล็ด”ต.ลีเล็ด  พุนพิน สุราษฎรธานี 

1035 ทีมผูกอการด“ีไมตรีอิปน”ต.อิปน  พระแสง สุราษฎรธานี 

1036 ทีมผูกอการด“ีตะกุกใต”ต.ตะกุกใต  วิภาวด ี สุราษฎรธานี 
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ลําดับ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด 
1037 ทีมผูกอการด“ีอบต.พรุไทย”ต.พรไุทย  บานตาขุน สุราษฎรธานี 

1038 ทีมผูกอการด“ีศรีทาสน”รพ.สต.มะขามเตีย้ เมือง สุราษฎรธานี 

1039 ทีมผูกอการด“ีคนขุนทะเล”ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎรธานี 

1040 ทีมผูกอการด“ีศรีตาป”ต.บางกุง  เมือง สุราษฎรธานี 

1041 ทีมผูกอการด“ีศรีสรุาษฎร”ต.คลองฉนาก/บางชนะ เมือง สุราษฎรธานี 

1042 ทีมผูกอการด“ีทีม 4 บาง”ต.บางชนะ ต.บางโพธ์ิ บางไทร       เมือง สุราษฎรธานี 

1043 ทีมผูกอการดีทหารนํ้านาทามใต เมือง ตรัง 

1044 ทีมผูกอการดีแมวนํ้านาวานาโยงใต เมือง ตรัง 

1045 ทีมผูกอการดตีําบลบางด ี หวยยอด ตรัง 

1046 ทีมผูกอการดีทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง 

1047 ผูกอการดีอําเภอเจาะไอรอง เจาะไอรอง นราธิวาส 

1048 ผูกอการดีอําเภอรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 

1049 ผูกอการดีอําเภอยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 

1050 ผูกอการดีอําเภอจะแนะ จะแนะ นราธิวาส 

1051 ทุงนารีกอการด ี ปาบอน พัทลุง 

1052 รพ.สต.บานพังก่ิง กงหรา พัทลุง 

1053 ปาบอนกอการด ี ปาบอน พัทลุง 

1054 เกาะนางคํากอการด ี ปากพะยูน พัทลุง 

1055 ผูกอการดีศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 

1056 จองถนนกอการด ี เขาชัยสน พัทลุง 

1057 ทีมผูกอการดลีานขอย ปาพะยอม พัทลุง 

1058 ทีมผูกอการดตีําบลชุมพล ศรีนครินทร พัทลุง 

1059 ผูกอการดภีาคีโรงพยาบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 

1060 ผูกอการดเีทศบาลตําบลบานสวน ควนขนุน พัทลุง 

1061 ทีมผูกอการดภีาคีแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 

1062 ผูกอการดตีําบลกงหรา กงหรา พัทลุง 

1063 ผูกอการดเีทศบาลตําบลบางแกว บางแกว พัทลุง 

1064 ผูกอการดเีทศบาลตําบลนาโหนด เมือง พัทลุง 

1065 ทีมลําพะยากูชีพ เมืองยะลา ยะลา 

1066 ทีมบาโระ ยะหา ยะลา 

1067 ทีมบานแหร ธารโต ยะลา 

1068 เทศบาลตาํบลบุด ี เมืองยะลา ยะลา 

1069 ผูกอการดมีูลนิธิกูภยัรมไทร เมือง สตูล 
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