








ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด

1 ทีมผูกอการดีไปนําแน เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

2 ทีมผูกอการดีตําบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

3 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโปงนก เทพสถิต ชัยภูมิ

4 ทีมผูกอการดี KWANGJHONE RESCUE TEAM ภูเขียว ชัยภูมิ

5 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา

6 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลสีมามงคล ปากชอง นครราชสีมา

7 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหมูสี ปากชอง นครราชสีมา

8 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา

9 ทีมผูกอการดีตําบลบานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

10 ทีมผูกอการดีเมืองประวัติศาสตร เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

11 ทีมผูกอการดีโอรกะมอดมันลวงตึก กระสัง บุรีรัมย

12 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย

13 ทีมผูกอการดีตําบลสะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย

14 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ําตําบลบานแวง พุทไธสง บุรีรัมย

15 ทีมผูกอการดีตําบลตาจง ละหานทราย บุรีรัมย

16 ทีมผูกอการดีตําบลละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย

17 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหงอนไก ละหานทราย บุรีรัมย

18 ทีมผูกอการดีลําปลายมาศเซฟตี้ (Lamplaimat Satety) ลําปลายมาศ บุรีรัมย

19 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลสตึก สตึก บุรีรัมย

20 ทีมผูกอการดีตําบลหนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย

21 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหวยหิน หนองหงส บุรีรัมย

22 ทีมผูกอการดีโพนงามรวมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

23 ทีมผูกอการดีตําบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม

24 ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําตําบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม

25 ทีมรวมพลังสามัคค ีกอการดีละอุน ละอุน ระนอง

26 ทีมผูกอการดีตําบลดอนใหญ บางแพ ราชบุรี

27 ทีมผูกอการดีอําเภอปรางคกู ปรางคกู ศรีสะเกษ

28 ทีมผูกอการดีตําบลเหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม

29 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

30 ทีมผูกอการดีตําบลตนคราม บางปลามา สุพรรณบุรี

31 ทีมผูกอการดีตําบลตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี

รายชื่อทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง ระดับทอง จํานวน 41 ทีม

รายช่ือแนบทาย



ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด

32 ทีมผูกอการดีเมืองรอยเกาะ สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

33 ทีมผูกอการดีตําบลแนงมุด กาบเชิง สุรินทร

34 ทีมผูกอการดีตากูกทีม เขวาสินรินทร สุรินทร

35 ทีมผูกอการดีอําเภอชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร

36 ทีมผูกอการดีโคกกลางทีม พนมดงรัก สุรินทร

37 ทีมผูกอการดีบักไดทีม พนมดงรัก สุรินทร

38 ทีมผูกอการดีรัตนบุรีศรีเมืองแกว รัตนบุรี สุรินทร

39 ทีมผูกอการดีดรีมทีมตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร

40 ทีมผูกอการดีตําบลยาง ศีขรภูมิ สุรินทร

41 ทีมผูกอการดีศรีบานจารย สังขะ สุรินทร



ลําดับที่ ช่ือทีม อําเภอ จังหวัด

1 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเหลาใหญ กุฉินารายณ กาฬสินธุ

2 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหนองโน กระนวน ขอนแกน

3 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลกุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน

4 ทีมผูกอการดีตําบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ

5 ทีมผูกอการดีเครือขายอําเภอแมสาย แมสาย เชียงราย

6 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

7 ทีมผูกอการดีตําบลวังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

8 ทีมผูกอการดีตําบลทาขาม สามพราน นครปฐม

9 ทีมผูกอการดีตําบลกานเหลือง นาแก นครพนม

10 ทีมผูกอการดีตําบลเหลาพัฒนา นาหวา นครพนม

11 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

12 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

13 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

14 ทีมผูกอการดีฉลามหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา

15 ทีมผูกอการดีฟชโชหันหวยทราย ประทาย นครราชสีมา

16 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

17 ทีมผูกอการดีตําบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา

18 ทีมผูกอการดีตําบลทาหลวง พิมาย นครราชสีมา

19 ทีมผูกอการดีตําบลโบสถ พิมาย นครราชสีมา

20 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา

21 ทีมผูกอการดี รพ.สต.หนองปลิง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

22 ทีมผูกอการดี K.B.N. ตําบลกระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา

23 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

24 ทีมผูกอการดี รพ.สต.สมบัติเจริญ เสิงสาง นครราชสีมา

25 ทีมผูกอการดีเทศบาลเมืองนาน เมืองนาน นาน

26 ทีมผูกอการดีปองกันปญหาเดก็จมน้ําตําบลชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

27 ทีมผูกอการดีตําบลศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย

28 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย

29 ทีมผูกอการดี รพ.แคนดง แคนดง บุรีรัมย

30 ทีมผูกอการดีตําบลหนองปลอง ชํานิ บุรีรัมย

31 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์พัฒนา นาโพธิ์ บุรีรัมย

32 ทีมผูกอการดีตําบลสายตะกู บานกรวด บุรีรัมย

รายชื่อทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง ระดับเงิน จํานวน 77 ทีม



33 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลจันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย

34 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหินลาด บานกรวด บุรีรัมย

35 ทีมผูกอการดีตําบลปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย

36 ทีมผูกอการดีชวยเหลือเด็กจมน้ําตําบลบานจาน พุทไธสง บุรีรัมย

37 ทีมผูกอการดีตําบลหายโศก พุทไธสง บุรีรัมย

38 ทีมผูกอการดีคัพเมืองแปะ 4 เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

39 ทีมผูกอการดีหนองตาดรวมใจปองกันภัยเด็กจมน้ํา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

40 ทีมผูกอการดีตําบลบานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย

41 ทีมผูกอการดี รพ.หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย

42 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานขาม หนองหงส บุรีรัมย

43 ทีมผูกอการดีตําบลแมรําพึง เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

44 ทีมผูกอการดีตําบลอาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

45 ทีมผูกอการดีภาคีโรงพยาบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง

46 ทีมผูกอการดีชนแดนรวมพลัง ชนแดน เพชรบูรณ

47 ทีมผูกอการดีเทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

48 ทีมผูกอการดีตําบลเลิงแฝก - หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม

49 ทีมผูกอการดีโพนทองรวมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

50
ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานโสกภารา

บรบือ มหาสารคาม

51 ทีมผูกอการดีหนองมวงรวมใจ บรบือ มหาสารคาม

52 ทีมผูกอการดีตําบลนาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร

53 ทีมผูกอการดี Meritmaker Akatamnuai อากาศอํานวย สกลนคร

54 ทีมผูกอการดีมูลนิธิกูภัยรมไทรสตูล เมืองสตลู สตูล

55 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลแหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

56 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลเขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว

57 ทีมผูกอการดีเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

58 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลวังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว

59 ทีมผูกอการดีโลมาลานทอง บานหมอ สระบุรี

60 ทีมผูกอการดีโลมาทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

61 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลวังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี

62 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร

63 ทีมผูกอการดีตําบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร

64 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร

65 ทีมผูกอการดีตําบลยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร



66 ทีมผูกอการดีตําบลทาตูม ทาตูม สุรินทร

67 ทีมผูกอการดีตําบลบานไทร ปราสาท สุรินทร

68 ทีมผูกอการดีตําบลตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร

69 ทีมผูกอการดีตําบลจารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร

70 ทีมผูกอการดีนานวนรวมใจ เด็กไทยไมจมน้ํา สนม สุรินทร

71 ทีมผูกอการดีโพนโก รวมคิดรวมปองกัน ลูกหลานปลอดภัย สนม สุรินทร

72 ทีมผูกอการดีสนมรวมใจ เด็กไทยไมจมน้ํา สนม สุรินทร

73 ทีมผูกอการดีตําบลกระออม สําโรงทาบ สุรินทร

74 ทีมผูกอการดีตําบลหนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร

75 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

76 ทีมผูกอการดีวาฬบกโพธ์ิทอง โพธ์ิทอง อางทอง

77
ทีมผูกอการดีอําเภอน้ํายืน 
(พ้ืนที่ รพ.สต.โดมประดิษฐ และ รพ.สต.ปลาขาว)

น้ํายืน อุบลราชธานี



ลําดับที่ ช่ือทีม อําเภอ จังหวัด

1 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

2 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําขาว คลองทอม กระบ่ี

3 ทีมผูกอการดี Pink Mermaid Team หนองจอก กรุงเทพมหานคร

4 ทีมผูกอการดีตําบลไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี

5 ทีมผูกอการดีตําบลเลาขวัญ หนองปรือ กาญจนบุรี

6 ทีมผูกอการดีตําบลหวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี

7
ทีมผูกอการดีปฎิบัติการเฉพาะกิจพิชิตจมน้ํา 
เทศบาลตาํบลหลักเมือง

กมลาไสย กาฬสินธุ

8 ทีมผูกอการดีปองกันภัยจากการจมน้ําในเด็กตําบลจุมจัง กุฉินารายณ กาฬสินธุ

9 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลบัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ

10 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลสงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ

11 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลสระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ

12 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลนาบอน คํามวง กาฬสินธุ

13 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลเหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุ

14 ทีมผูกอการดีหนาวยกูชีพเทศบาลตําบลทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุ

15 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลนิคม สหัสขันธ กาฬสินธุ

16 ทีมผูกอการดีกูภัยเทศบาลตําบลคาํบง หวยผึ้ง กาฬสินธุ

17 ทีมผูกอการดีตําบลโคงไผ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

18 ทีมผูกอการดีตําบลบอถํ้า ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

19 ทีมผูกอการดีตําบลยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

20 ทีมผูกอการดีตําบลวังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

21 ทีมผูกอการดีตําบลแสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

22 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะแกว ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

23 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

24 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

25 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

26 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลแมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร

27 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลวังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร

28 ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ตําบลคลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

29 ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ตําบลโปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร

30 ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ตําบลสักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

31 ทีมผูกอการดี (Merit Maker) เทศบาลตาํบลคลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

รายชื่อทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง ระดับทองแดง จํานวน 1,189 ทีม



32 ทีมผูกอการดีหนองแมแตง (ธรรมศาสตรอาสา) ไทรงาม กําแพงเพชร

33 ทีมผูกอการดีตําบลระหาน บึงสามัคคี กําแพงเพชร

34 ทีมผูกอการดีตําบลวังชะโอน บึงสามัคคี กําแพงเพชร

35 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

36 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

37 ทีมผูกอการดีตําบลทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

38 ทีมผูกอการดีตําบลวังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

39 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลปากดง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

40 ทีมผูกอการดีเทศบาลเทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

41 ทีมผูกอการดีเทศบาลนครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

42 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

43 ทีมผูกอการดีดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน

44 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน

45 ทีมผูกอการดีตําบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแกน

46 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลน้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน

47 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบัว บานฝาง ขอนแกน

48 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบานแฮด บานแฮด ขอนแกน

49 ทีมผูกอการดีกลุมรักวายน้ําตําบลบานโคก หนองนาคํา ขอนแกน

50 ทีมผูกอการดีตําบลจระเข หนองเรือ ขอนแกน

51 ทีมผูกอการดีชาวเขื่อนรวมใจ อุบลรัตน ขอนแกน

52 ทีมผูกอการดีทีมเด็กเขาวงรุนใหม ไมจมน้ํา แกงหางแมว จันทบุรี

53 ทีมผูกอการดี Mappai Merit Maker ขลุง จันทบุรี

54 ทีมผูกอการดีตําบลวันยาว ขลุง จันทบุรี

55 ทีมผูกอการดีบอเวฬุรวมใจพัฒนางานผูกอการดี ขลุง จันทบุรี

56 ทีมผูกอการดีบานเกาะจิก ตําบลบางชัน ขลุง จันทบุรี

57 ทีมผูกอการดีบานบอเจริญ ตําบลบอ ขลุง จันทบุรี

58 ทีมผูกอการดีวังสรรพรสสรางสรรครวมกันกอการดี ขลุง จันทบุรี

59 ทีมผูกอการดีตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

60 ทีมผูกอการดีตําบลโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี

61 ทีมผูกอการองคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิต โปงน้ํารอน จันทบุรี

62 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลฉมัน มะขาม จันทบุรี

63 ทีมผูกอการดี คมบางปองกันการจมน้ํา เมือง จันทบุรี

64 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลทาชาง เมือง จันทบุรี

65 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวรวมใจ เมือง จันทบุรี



66 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเกาะขวาง เมือง จันทบุรี

67 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลแสลง เมือง จันทบุรี

68 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว สอยดาว จันทบุรี

69 ทีมผูกอการดีตําบลเกาะเปริด แหลมสิงห จันทบุรี

70 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลคลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

71 ทีมผูกอการดี โรงพยาบาลสงเสริงสุขภาพตําบลเสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา

72 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

73 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

74 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลบานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

75 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

76 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

77 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลธาตุทอง บอทอง ชลบุรี

78 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลเขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

79 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลบอวิน ศรีราชา ชลบุรี

80 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลหนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

81 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบางพระ ศรีราชา ชลบุรี

82 ทีมผูกอการดีเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

83 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลคลองพลู หนองใหญ ชลบุรี

84 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ

85 ทีมผูกอการดีไทภักดีชุมพล ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

86 ทีมผูกอการดีตําบลบานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ

87 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ

88 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ําตําบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ

89 ทีมผูกอการดีตําบลหงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร

90 ทีมผูกอการดีนากระตาม ทาแซะ ชุมพร

91 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม ทาแซะ ชุมพร

92 ทีมผูกอการดีศูนยอุทุมพรทาแซะ ทาแซะ ชุมพร

93 ทีมผูกอการดีมาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

94 ทีมผูกอการดีตําบลตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร

95 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร

96 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลละแม ละแม ชุมพร

97 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทุงคาวัด ละแม ชุมพร

98 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง ละแม ชุมพร

99 ทีมผูกอการดีคนวิสัยรวมใจปองกันเด็กจมน้ํา สวี ชุมพร



100 ทีมผูกอการดีตําบลบานครน สวี ชุมพร

101 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนทราย สวี ชุมพร

102 ทีมผูกอการดีบานเขาดิน หลังสวน ชุมพร

103 ทีมผูกอการดีคนเพื่อคน เทิง เชียงราย

104 ทีมผูกอการดีอําเภอพญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

105 ทีมผูกอการดีชาวฟา แมฟาหลวง เชียงราย

106 ทีมผูกอการดีเทศบาลแมสรวย แมสรวย เชียงราย

107 ทีมผูกอการดีอําเภอเวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย

108 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลปงโคง เชียงดาว เชียงใหม

109 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลแมนะ เชียงดาว เชียงใหม

110 ทีมผูกอการดีตําบลริมเหนือ แมริม เชียงใหม

111 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทาตอน แมอาย เชียงใหม

112 ทีมผูกอการดีตําบลทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

113 ทีมผูกอการดีโลมานอยไพรสณฑ เมืองตรัง ตรัง

114 ทีมผูกอการดีตําบลควนเมา รัษฎา ตรัง

115 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบัว รัษฎา ตรัง

116 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบอพลอย บอไร ตราด

117 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหนองบอน บอไร ตราด

118 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

119 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบล.หวยแรง เมืองตราด ตราด

120 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลบางปด แหลมงอบ ตราด

121 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลเขาเพ่ิม บานนา นครนายก

122 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิแทน องครักษ นครนายก

123 ทีมผูกอการดีตําบลกําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม

124 ทีมผูกอการดีตําบลบางเลน บางเลน นครปฐม

125 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม

126 ทีมผูกอการดีตําบลสามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม

127 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานดอนปอหนองโอง นาหวา นครพนม

128 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานดอนศาลา นาหวา นครพนม

129 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานนานอย นาหวา นครพนม

130 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานหนองดุด นาหวา นครพนม

131 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานเหลาพัฒนา นาหวา นครพนม

132 ทีมผูกอการดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนบอ นาหวา นครพนม

133 ทีมผูกอการดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนศาลา นาหวา นครพนม



134 ทีมผูกอการดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาคําไฮ นาหวา นครพนม

135 ทีมผูกอการดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนานอย นาหวา นครพนม

136 ทีมผูกอการดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองดุด นาหวา นครพนม

137 ทีมผูกอการดีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหลาพัฒนา นาหวา นครพนม

138 ทีมผูกอการดีตําบลกุตาไก ปลาปาก นครพนม

139 ทีมผูกอการดีตําบลมหาชัย ปลาปาก นครพนม

140 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองฮี ปลาปาก นครพนม

141 ทีมผูกอการดีตําบลโคกหินแฮ เรณูนคร นครพนม

142 ทีมผูกอการดีตําบลโพนทอง เรณูนคร นครพนม

143 ทีมผูกอการดีตําบลเรณูใต เรณูนคร นครพนม

144 ทีมผูกอการดีตําบลหนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม

145 ทีมผูกอการดีตําบลโนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา

146 ทีมผูกอการดีตําบลบึงสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา

147 ทีมผูกอการดีตําบลสีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา

148 ทีมผูกอการดีตําบลโปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

149 ทีมผูกอการดีตําบลหนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

150 ทีมผูกอการดีโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา

151 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา

152 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา

153 ทีมผูกอการดีตําบลขามสมบูรณ คง นครราชสีมา

154 ทีมผูกอการดีตําบลคอนใหญ คง นครราชสีมา

155 ทีมผูกอการดีตําบลคูขาด คง นครราชสีมา

156 ทีมผูกอการดีตําบลเทพาลัย คง นครราชสีมา

157 ทีมผูกอการดีตําบลโนนเต็ง คง นครราชสีมา

158 ทีมผูกอการดีตําบลบานปรางค คง นครราชสีมา

159 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบัว คง นครราชสีมา

160 ทีมผูกอการดีตําบลหนองมะนาว คง นครราชสีมา

161 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลคง คง นครราชสีมา

162 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมสําโรง คง นครราชสีมา

163 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

164 ทีมผูกอการดีตําบลตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา

165 ทีมผูกอการดีตําบลโนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา

166 ทีมผูกอการดีตําบลประสุข ชุมพวง นครราชสีมา

167 ทีมผูกอการดีอําเภอชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา



168 ทีมผูกอการดีตําบลทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา

169 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา

170 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา

171 ทีมผูกอการดีเด็กขามเฒาปลอดภัยไมจมน้ํา โนนสูง นครราชสีมา

172 ทีมผูกอการดีตําบลดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา

173 ทีมผูกอการดีตําบลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา

174 ทีมผูกอการดีตําบลลํามูล โนนสูง นครราชสีมา

175 ทีมผูกอการดีตําบลหลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา

176 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา

177 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาพลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา

178 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะรุม โนนสูง นครราชสีมา

179 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหวา โนนสูง นครราชสีมา

180 ทีมผูกอการดีอําเภอโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา

181 ทีมผูกอการดีตําบลโนนจาน บัวลาย นครราชสีมา

182 ทีมผูกอการดีตําบลบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา

183 ทีมผูกอการดีฉลามดอนคนทา บัวใหญ นครราชสีมา

184 ทีมผูกอการดีฉลามหนองพลวง บัวใหญ นครราชสีมา

185 ทีมผูกอการดีตําบลกุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา

186 ทีมผูกอการดีตําบลโนนทองหลาง บัวใหญ นครราชสีมา

187 ทีมผูกอการดีตําบลหวยยาง บัวใหญ นครราชสีมา

188 ทีมผูกอการดีทีมบานเหลื่อมรวมใจปองกันภัยเดก็จมน้ํา บานเหลื่อม นครราชสีมา

189 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา

190 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลวังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา

191 ทีมผูกอการดีฉลามหนองคาย (NONGKAI SHAK) ประทาย นครราชสีมา

192 ทีมผูกอการดีตําบลทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา

193 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโปงตาลอง ปากชอง นครราชสีมา

194 ทีมผูกอการดีตําบลพังเทียม พระทองคํา นครราชสีมา

195 ทีมผูกอการดีกลุมโรงเรียนในเขตตําบลนิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา

196 ทีมผูกอการดีตําบลชีวาน พิมาย นครราชสีมา

197 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมะคาระเว พิมาย นครราชสีมา

198 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

199 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

200 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองยารักษ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

201 ทีมผูกอการดีอําเภอเมืองนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา



202 ทีมผูกอการดีตําบลละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา

203 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา

204 ทีมผูกอการดีปรางคทองทีม เมืองยาง นครราชสีมา

205 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

206 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

207 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

208 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

209 ทีมผูกอการดีตําบลไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา

210 ทีมผูกอการดีตําบลระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา

211 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา

212 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา

213 ทีมผูกอการดีตําบลกุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

214 ทีมผูกอการดีตําบลคลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา

215 ทีมผูกอการดีตําบลดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา

216 ทีมผูกอการดีตําบลหนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

217 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองตะแบก สีคิ้ว นครราชสีมา

218 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนเสลา สีคิ้ว นครราชสีมา

219 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยลุง สีคิ้ว นครราชสีมา

220 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัน สีคิ้ว นครราชสีมา

221 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปางละกอ สีค้ิว นครราชสีมา

222 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโรงนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

223 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา

224 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองจอก สีคิ้ว นครราชสีมา

225 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําใส สีคิ้ว นครราชสีมา

226 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

227 ทีมผูกอการดีตําบลโนนประดู สีดา นครราชสีมา

228 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนกอก สีดา นครราชสีมา

229 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพนทอง สีดา นครราชสีมา

230 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา

231 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหินแห สีดา นครราชสีมา

232 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสีดา สีดา นครราชสีมา

233 ทีมผูกอการดีอําเภอสูงเนินแหงสายธาร สูงเนิน นครราชสีมา

234 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลราษฎรสามัคคี เสิงสาง นครราชสีมา

235 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตูม เสิงสาง นครราชสีมา



236 ทีมผูกอการดีอําเภอเสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา

237 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพระ หนองบุญมาก นครราชสีมา

238 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา

239 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไมไผ หนองบุญมาก นครราชสีมา

240 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมอุดม หนองบุญมาก นครราชสีมา

241 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลหนองบุญมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา

242 ทีมผูกอการดีตําบลงิ้ว หวยแถลง นครราชสีมา

243 ทีมผูกอการดีตําบลหลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา

244 ทีมผูกอการดีตําบลหลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

245 ทีมผูกอการดีอําเภอหวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา

246 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาเส ฉวาง นครศรีธรรมราช

247 ทีมผูกอการดีชวยชีวีคนจมน้ําอําเภอชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช

248 ทีมผูกอการดีตําบลคลองเส ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

249 ทีมผูกอการดีตําบลดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช

250 ทีมผูกอการดีตําบลถ้ําพรรณรา ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

251 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบนควน ทุงสง นครศรีธรรมราช

252 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโรงเหล็ก นบพิตํา นครศรีธรรมราช

253 ทีมผูกอการดีตําบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช

254 ทีมผูกอการดีตําบลพรหมโลก พรหมครีี นครศรีธรรมราช

255 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

256 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอน้ํารอน พิปูน นครศรีธรรมราช

257 ทีมผูกอการดีตําบลบางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

258 ทีมผูกอการดีบานนาวง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

259 ทีมผูกอการดีพลังกําแพงเซารวมใจ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

260 ทีมผูกอการดียวนแหลทีม เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

261
ทีมผูกอการปองกันเด็กจมน้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานปากนคร

เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

262 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบนโพธ์ิ ลานสกา นครศรีธรรมราช

263 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมะมวงทอง ลานสกา นครศรีธรรมราช

264 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกร็ดแรด สิชล นครศรีธรรมราช

265 ทีมผูกอการดีปองกันจมน้ําตําบลเขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช

266 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบึง บรรพตพิสัย นครสวรรค

267 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโละจูด แวง นราธิวาส

268 ทีมผูกอการดีอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นาน



269 ทีมผูกอการดีอําเภอเชียงกลาง เชียงกลาง นาน

270 ทีมผูกอการดีอําเภอทาวังผา ทาวังผา นาน

271 ทีมผูกอการดีอําเภอทุงชาง ทุงชาง นาน

272 ทีมผูกอการดีอําเภอนานอย นานอย นาน

273 ทีมผูกอการดีอําเภอนาหม่ืน นาหม่ืน นาน

274 ทีมผูกอการดีอําเภอบอเกลือ บอเกลือ นาน

275 ทีมผูกอการดีอําเภอบานหลวง บานหลวง นาน

276 ทีมผูกอการดีอําเภอปว ปว นาน

277 ทีมผูกอการดีอําเภอภูเพียง ภูเพียง นาน

278 ทีมผูกอการดีอําเภอแมจริม แมจริม นาน

279 ทีมผูกอการดีอําเภอเวียงสา เวียงสา นาน

280 ทีมผูกอการดีอําเภอสองแคว สองแคว นาน

281 ทีมผูกอการดีอําเภอสันติสุข สันติสุข นาน

282 ทีมผูกอการดีตําบลเซกา เซกา บึงกาฬ

283 ทีมผูกอการดีจตําบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ

284 ทีมผูกอการดีอําเภอปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

285 ทีมผูกอการดีตําบลโคกกอง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

286 ทีมผูกอการดีตําบลโนนสมบูรณ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

287 ทีมผูกอการดีตําบลบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

288 ทีมผูกอการดีปองกันปญหาเดก็จมน้ําตําบลหนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

289 ทีมผูกอการดีปองกันปญหาเดก็จมน้ํารพ.สต.บานผาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

290 ทีมผูกอการดีโปงเปอย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

291 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาคําดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

292 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

293 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสวาง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

294 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกสะอาด เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

295 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนปอ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

296 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหอคํา เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

297 ทีมผูกอการดีวิศิษฐ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

298 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ํา ตําบลกระสัง กระสัง บุรีรัมย

299 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองขมาร คูเมอืง บุรีรัมย

300 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองการะโก แคนดง บุรีรัมย

301 ทีมผูกอการดีโคกสนวนทีม ชํานิ บุรีรัมย

302 ทีมผูกอการดีชอผกาทีม ชํานิ บุรีรัมย



303 ทีมผูกอการดีตําบลละลวด ชํานิ บุรีรัมย

304 ทีมผูกอการดีตําบลกานเหลือง นางรอง บุรีรัมย

305 ทีมผูกอการดีตําบลชุมแสง นางรอง บุรีรัมย

306 ทีมผูกอการดีตําบลหนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย

307 ทีมผูกอการดีตําบลหัวถนน นางรอง บุรีรัมย

308 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย

309 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกยาง นางรอง บุรีรัมย

310 ทีมผูกอการดีลําไทรโยงปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย

311 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองไทร นางรอง บุรีรัมย

312 ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ําดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย

313 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์พัฒนา นาโพธิ์ บุรีรัมย

314 ทีมผูกอการดีตําบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย

315 ทีมผูกอการดีตําบลสมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย

316 ทีมผูกอการดีบานปาไมสหกรณ โนนดินแดง บุรีรัมย

317 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย

318 ทีมผูกอการดีคนตลาดนิคม ปลอดภัยไมจมน้ํา บานกรวด บุรีรัมย

319 ทีมผูกอการดีคนหนองไมงามปลอดภัยไมจมน้ํา บานกรวด บุรีรัมย

320 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลโนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย

321 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลบานกรวด บานกรวด บุรีรัมย

322 ทีมผูกอการดีตําบลโนนขวาง บานดาน บุรีรัมย

323 ทีมผูกอการดีตําบลเขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย

324 ทีมผูกอการดีตําบลสี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย

325 ทีมผูกอการดีตําบลไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย

326 ทีมผูกอการดีตําบลหูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย

327 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลปะคํา ปะคํา บุรีรัมย

328 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองน้ําขุน ปะคํา บุรีรัมย

329 ทีมผูกอการดีตําบลจันดมุ พลับพลาชัย บุรีรัมย

330 ทีมผูกอการดีตําบลปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย

331 ทีมผูกอการดีตําบลหายโศก พุทไธสง บุรีรัมย

332 ทีมผูกอการดีคัพเมืองแปะ 1 เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

333 ทีมผูกอการดีตําบลบานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

334 ทีมผูกอการดีตําบลบานยาง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

335 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปริงเปน เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

336 ทีมผูกอการดีตําบลโคกใหม ละหานทราย บุรีรัมย



337 ทีมผูกอการดีตําบลหนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย

338 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางโปงสะเดา ละหานทราย บุรีรัมย

339 ทีมผูกอการดีตําบลโคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย

340 ทีมผูกอการดีตําบลโคกลามและตําบลหนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย

341 ทีมผูกอการดีตําบลทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย

342 ทีมผูกอการดีตําบลบุโพธิ์และตําบลเมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย

343 ทีมผูกอการดีตําบลผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย

344 ทีมผูกอการดีตําบลแสลงพันและตําบลหนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย

345 ทีมผูกอการดีตําบลหนองคแูละหินโคน ลําปลายมาศ บุรีรัมย

346 ทีมผูกอการดีตําบลหนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย

347
ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวาน
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลาดโพธิ์

ลําปลายมาศ บุรีรัมย

348 ทีมผูกอการดีขามนอย หนองก่ี บุรีรัมย

349 ทีมผูกอการดีโคกสูงกอการดี หนองก่ี บุรีรัมย

350 ทีมผูกอการดีตําบลดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย

351 ทีมผูกอการดีตําบลทาโพธิ์ชัย หนองก่ี บุรีรัมย

352 ทีมผูกอการดีตําบลบุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย

353 ทีมผูกอการดีตําบลสระขุด หนองก่ี บุรีรัมย

354 ทีมผูกอการดีตําบลหนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย

355 ทีมผูกอการดีตําบลหนองไผ หนองก่ี บุรีรัมย

356 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกสวาง หนองก่ี บุรีรัมย

357 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานขามใหญ หนองก่ี บุรีรัมย

358 ทีมผูกอการดีตําบลเมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย

359 ทีมผูกอการดีตําบลสระทอง หนองหงส บุรีรัมย

360 ทีมผูกอการดีตําบลเสาเดียว หนองหงส บุรีรัมย

361 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลหนองหงส หนองหงส บุรีรัมย

362 ทีมผูกอการดีเครือขายตําบลบานตะโก หวยราช บุรีรัมย

363 ทีมผูกอการดีตําบลสนวน หวยราช บุรีรัมย

364 ทีมผูกอการดีรักเด็กหวยราช หวยราช บุรีรัมย

365 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกสนวน หวยราช บุรีรัมย

366 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตะโก หวยราช บุรีรัมย

367 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวา หวยราช บุรีรัมย

368 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองโพธ์ิ หวยราช บุรีรัมย

369 ทีมผูกอการดีสามแวง หวยราช บุรีรัมย



370 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

371 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

372 ทีมผูกอการดีตําบลเชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี

373 ทีมผูกอการดีตําบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี

374 ทีมผูกอการดีตําบลบางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทุมธานี

375 ทีมผูกอการดีตําบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี

376 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี

377 ทีมผูกอการดีตําบลวังดาล กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

378 ทีมผูกอการดีตําบลวังตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

379 ทีมผูกอการดีตําบลบานสราง บานสราง ปราจีนบุรี

380 ทีมผูกอการดีตําบลบุฝาย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

381 ทีมผูกอการดีตําบลดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี

382 ทีมผูกอการดีตําบลหาดยาง ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี

383 ทีมผูกอการดีสมาคมอยุธยารวมใจหนวยกูภัยอยุธยา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

384 ทีมผูกอการดีเด็กบานสราง วายน้ําเปนเลนน้ําไดอยางปลอดภัย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

385 ทีมผูกอการดี Banpom Merit Team พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

386 ทีมผูกอการดีตําบลจุน จุน พะเยา

387 ทีมผูกอการดีตําบลรมเย็น เชียงคํา พะเยา

388 ทีมผูกอการดีตําบลสันโคง ดอกตําใต พะเยา

389 ทีมผูกอการดีตําบลออย ปง พะเยา

390 ทีมผูกอการดีตําบลทาจําป เมืองพะเยา พะเยา

391 ทีมผูกอการดีตําบลแมใจ แมใจ พะเยา

392 ทีมผูกอการดีตําบลแมสุก แมใจ พะเยา

393 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานโคกเคียน ตะก่ัวปา พังงา

394 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานบางมวง ตะกั่วปา พังงา

395 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบานปากวีป ตะกั่วปา พังงา

396 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาเหนาะ กงหรา พัทลุง

397 ทีมผูกอการดีเขาชัยสนกอการดี เขาชัยสน พัทลุง

398 ทีมผูกอการดีควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง

399 ทีมผูกอการดีตําบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง

400 ทีมผูกอการดีภาคีตําบลโตนดดวน ควนขนุน พัทลุง

401 ทีมผูกอการดีภาคีตําบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง

402 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหาดไขเตา บางแกว พัทลุง

403 ทีมผูกอการดีผูกอการดีตําบลดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง



404 ทีมปาบอน (ทุงนารี) กอการดี ปาบอน พัทลุง

405 ทีมผูกอการดีโหละหารกอการดี ปาบอน พัทลุง

406 ทีมผูกอการดีตําบลปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง

407 ทีมผูกอการดีลําสินธุ ศรีนครินทร พัทลุง

408 ทีมผูกอการดีดงเจริญ ดงเจริญ พิจิตร

409 ทีมผูกอการดีอําเภอตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

410 ทีมผูกอการดีอําเภอบางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

411 ทีมผูกอการดีบึงนาราง บึงนาราง พิจิตร

412 ทีมผูกอการดีอําเภอโพทะเล โพทะเล พิจิตร

413 ทีมผูกอการดีอําเภอโพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

414 ทีมผูกอการดีอําเภอเมือง เมอืงพิจิตร พิจิตร

415 ทีมผูกอการดีตําบลวังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี

416 ทีมผูกอการดีตําบลทับคาง เขายอย เพชรบุรี

417 ทีมผูกอการดีตําบลหนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี

418 ทีมผูกอการดีตําบลทาแลง ทายาง เพชรบุรี

419 ทีมผูกอการดีตําบลทาเสน บานลาด เพชรบุรี

420 ทีมผูกอการดีตําบลบางแกว บานแหลม เพชรบุรี

421 ทีมผูกอการดีตําบลนาวุง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

422 ทีมผูกอการดีตําบลโพไรหวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

423 ทีมผูกอการดีตําบลสํามะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

424 ทีมผูกอการดีตําบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

425 ทีมผูกอการดีตําบลทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบุรี

426 ทีมผูกอการดีดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ

427 ทีมผูกอการดีทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ

428 ทีมผูกอการดีพุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

429 ทีมผูกอการดี อบต.ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

430 ทีมผูกอการดี อบต.สะเดยีง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

431 ทีมผูกอการดีตําบลหนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ

432 ทีมผูกอการดีเทศบาลหนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

433 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลหนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

434 ทีมผูกอการดีอบต.เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ

435 ทีมผูกอการดีกกเดื่อ หลมสัก เพชรบูรณ

436 ทีมผูกอการดีชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ

437 ทีมผูกอการดีดงขวาง หลมสัก เพชรบูรณ



438 ทีมผูกอการดีดงนอย หลมสัก เพชรบูรณ

439 ทีมผูกอการดีทาชาง หลมสัก เพชรบูรณ

440 ทีมผูกอการดีธารทิพย หลมสัก เพชรบูรณ

441 ทีมผูกอการดีน้ํากอ หลมสัก เพชรบูรณ

442 ทีมผูกอการดีน้ําชุนใหญ หลมสัก เพชรบูรณ

443 ทีมผูกอการดีน้ําพุ หลมสัก เพชรบูรณ

444 ทีมผูกอการดีบานกลาง หลมสัก เพชรบูรณ

445 ทีมผูกอการดีบานติ้ว หลมสัก เพชรบูรณ

446 ทีมผูกอการดีบุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ

447 ทีมผูกอการดีปากดุก หลมสัก เพชรบูรณ

448 ทีมผูกอการดีวังมล หลมสัก เพชรบูรณ

449 ทีมผูกอการดีหนองคัน หลมสัก เพชรบูรณ

450 ทีมผูกอการดีหัวนา หลมสัก เพชรบูรณ

451 ทีมผูกอการดีตําบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม

452 ทีมผูกอการดีตําบลทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม

453 ทีมผูกอการดีหนองบัวสามัคคี แกดํา มหาสารคาม

454 ทีมผูกอการดีดอนจําปา โกสุมพิสัย มหาสารคาม

455 ทีมผูกอการดีตําบลยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

456 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

457 ทีมผูกอการดีโนนเมืองนอยรวมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

458 ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําตําบลเข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

459
ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานดูเหนือ

โกสุมพิสัย มหาสารคาม

460 ทีมผูกอการดีหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

461 ทีมผูกอการดีตําบลชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม

462 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองบุญชู เชียงยืน มหาสารคาม

463
ทีมผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานวังปลาโด

บรบือ มหาสารคาม

464
ทีมผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมน้ําโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองโก

บรบือ มหาสารคาม

465 ทีมผูกอการดีกําพี้ทีมพลัง บรบือ มหาสารคาม

466 ทีมผูกอการดีเครือขายรวมใจปองกันเด็กจมน้ําตําบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม

467 ทีมผูกอการดีตําบลบอใหญ บรบือ มหาสารคาม

468 ทีมผูกอการดีตําบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม



469 ทีมผูกอการดีตําบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม

470 ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําตําบลยาง บรบือ มหาสารคาม

471 ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําโนนทอง บรบือ มหาสารคาม

472
ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองคขูาด

บรบือ มหาสารคาม

473 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดอนบม บรบือ มหาสารคาม

474 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองขาม บรบือ มหาสารคาม

475 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

476 ทีมผูกอการดีบัวคอรวมใจ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

477 ทีมผูกอการดีตําบลสรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม

478 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุขสําราญ ยางสีสุราช มหาสารคาม

479 ทีมผูกอการดีตําบลแคน วาปปทุม มหาสารคาม

480 ทีมผูกอการดีตําบลบานคอ คําชะอี มุกดาหาร

481 ทีมผูกอการดีตําบลหนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร

482 ทีมผูกอการดีตําบลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

483 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร

484 ทีมผูกอการดีตําบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร

485 ทีมผูกอการดีตําบลปาไร ดอนตาล มุกดาหาร

486 ทีมผูกอการดีตําบลเหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร

487 ทีมผูกอการดีขอนลอยตําบลหนองแวง นิคมคาํสรอย มุกดาหาร

488 ทีมผูกอการดีตําบลนิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

489 ทีมผูกอการดีตําบลมุก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

490 ทีมผูกอการดีเมืองมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

491 ทีมผูกอการดีตําบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร

492 ทีมผูกอการดีตําบลบานเปา หนองสูง มุกดาหาร

493 ทีมผูกอการดีตําบลชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร

494 ทีมผูกอการดีตําบลปงขาม หวานใหญ มุกดาหาร

495 ทีมผูกอการดีตําบลคําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร

496 ทีมผูกอการดีตําบลหนองแหน กุดชุม ยโสธร

497 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลคอวัง คอวัง ยโสธร

498 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลต้ิว คอวัง ยโสธร

499 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตูม คอวัง ยโสธร

500 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําออม คอวัง ยโสธร

501 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพนทอง คอวัง ยโสธร



502 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศิริพัฒนา คอวัง ยโสธร

503 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลานอย คอวัง ยโสธร

504 ทีมผูกอการดีตําบลทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร

505 ทีมผูกอการดีตําบลนาคํา คําเข่ือนแกว ยโสธร

506 ทีมผูกอการดีตําบลโพนทัน คําเข่ือนแกว ยโสธร

507 ทีมผูกอการดีตําบลลุมพุก คําเข่ือนแกว ยโสธร

508 ทีมผูกอการดีตําบลสงเปอย คําเข่ือนแกว ยโสธร

509 ทีมผูกอการดีอําเภอคําเข่ือนแกว คําเข่ือนแกว ยโสธร

510 ทีมผูกอการดีอําเภอทรายมูล ทรายมูล ยโสธร

511 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลคําไผ ไทยเจริญ ยโสธร

512 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลสมผอ ไทยเจริญ ยโสธร

513 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระจาย ปาติ้ว ยโสธร

514 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกนาโก ปาติ้ว ยโสธร

515 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนิคม ปาติ้ว ยโสธร

516 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีฐาน ปาติ้ว ยโสธร

517 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแข ปาติ้ว ยโสธร

518 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองชุม ปาติ้ว ยโสธร

519 ทีมผูกอการดีตําบลคูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร

520 ทีมผูกอการดีตําบลโนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร

521 ทีมผูกอการดีตําบลบากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร

522 ทีมผูกอการดีตําบลบึกแก มหาชนะชัย ยโสธร

523 ทีมผูกอการดีตําบลผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร

524 ทีมผูกอการดีตําบลพระเสาร มหาชนะชัย ยโสธร

525 ทีมผูกอการดีตําบลฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร

526 ทีมผูกอการดีตําบลมวง มหาชนะชัย ยโสธร

527 ทีมผูกอการดีตําบลสงยาง มหาชนะชัย ยโสธร

528 ทีมผูกอการดีคําฮี เมืองยโสธร ยโสธร

529 ทีมผูกอการดีเทศบาลลตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร

530 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนกลอย เมืองยโสธร ยโสธร

531 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร

532 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาสะไมย เมืองยโสธร ยโสธร

533 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนคอ เมืองยโสธร ยโสธร

534 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมือง เมืองยโสธร ยโสธร

535 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองคู เมืองยโสธร ยโสธร



536 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร

537 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร

538 ทีมผูกอการดีตําบลโคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร

539 ทีมผูกอการดีตําบลบุงคา เลิงนกทา ยโสธร

540 ทีมผูกอการดีตําบลสามแยก เลิงนกทา ยโสธร

541 ทีมผูกอการดีตําบลหองแซง เลิงนกทา ยโสธร

542 ทีมผูกอการดี Sa-ac drowing กรงปนัง ยะลา

543 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลกาบัง กาบัง ยะลา

544 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลบาละ กาบัง ยะลา

545 ทีมผูกอการดีบานแหร ธารโต ยะลา

546 ทีมผูกอการดีตาเนาะปูเตะรวมใจ บันนังสตา ยะลา

547 ทีมผูกอการดีวายน้ําเปนไมจม เบตง ยะลา

548 ทีมผูกอการดีกูแปปุโรงออนเดอะบีช เมืองยะลา ยะลา

549 ทีมผูกอการดีตกน้ําไมไหล เมืองยะลา ยะลา

550 ทีมผูกอการดีตําบลยะลา เมืองยะลา ยะลา

551 ทีมผูกอการดีทาสาป เมืองยะลา ยะลา

552 ทีมผูกอการดีนิบงบารู เมืองยะลา ยะลา

553 ทีมผูกอการดีลําพะยากูชีพ เมืองยะลา ยะลา

554 ทีมผูกอการดีบาโระ ยะหา ยะลา

555 ทีมผูกอการดีตําบลวังพญา รามัน ยะลา

556 ทีมผูกอการดีบาลอ รามัน ยะลา

557 ทีมผูกอการดีอาซองโมเดล รามัน ยะลา

558 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลกูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

559 ทีมผูกอการดีโคกดินดงเปลือยปาออ จังหาร รอยเอ็ด

560 ทีมผูกอการดีตําบลดงสิงห จังหาร รอยเอ็ด

561 ทีมผูกอการดีตําบลแสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด

562 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบาก จังหาร รอยเอ็ด

563 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานอนามัย จังหาร รอยเอ็ด

564 ทีมผูกอการดีเขืองรวมใจปองกันภัยการจมน้ํา เชียงขวัญ รอยเอ็ด

565 ทีมผูกอการดีตําบลมะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด

566 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลอุมเมา ธวัชบุรี รอยเอ็ด

567 ทีมผูกอการดีข้ีเหล็ก ปทุมรัตต รอยเอ็ด

568 ทีมผูกอการดีชุมชนคนหนองแคน ไมจมไมตาย ปทุมรัตต รอยเอ็ด

569 ทีมผูกอการดีตําบลวารีสวัสดิ์ พนมไพร รอยเอ็ด



570 ทีมผูกอการดีตําบลทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด

571 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด

572 ทีมผูกอการดีเมืองเมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด

573 ทีมผูกอการดี สอน.จังหวัดรอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

574 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด

575 ทีมผูกอการดีคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

576 ทีมผูกอการดีตําบลเกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด

577 ทีมผูกอการดีทีมหนองฟารวมใจปองกันภัยการจมน้ํา เสลภูมิ รอยเอ็ด

578 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลเสลภูมิ เสลภูมิ รอยเอ็ด

579 ทีมผูกอการดีตําบลภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด

580 ทีมผูกอการดีตําบลบางใหญ กระบุรี ระนอง

581 ทีมผูกอการดีตําบลลําเลียง กระบุรี ระนอง

582 ทีมผูกอการดีรวมดวยชวยกันตําบลน้ําจืด กระบุรี ระนอง

583 ทีมผูกอการดีตําบลทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

584 ทีมผูกอการดีตําบลหงาว เมืองระนอง ระนอง

585 ทีมผูกอการดีศรีบางนอน เมืองระนอง ระนอง

586 ทีมผูกอการดีเหมียวฟา เมืองระนอง ระนอง

587 ทีมผูกอการดี สาธารณสุขอําเภอแกลง แกลง ระยอง

588 ทีมผูกอการดี สาธารณสุขอําเภอเขาชะเมา เขาซะเมา ระยอง

589 ทีมผูกอการดี สาธารณสุขอําเภอนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

590 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

591 ทีมผูกอการดี โรงพยาบาลบานคาย บานคาย ระยอง

592 ทีมผูกอการดี สาธารณสุขอําเภอบานคาย บานคาย ระยอง

593 ทีมผูกอการดี Safety Sea เมืองระยอง ระยอง

594 ทีมผูกอการดี เทศบาลตําบลเนินพระ เมืองระยอง ระยอง

595 ทีมผูกอการดี โรงพยาบาลวังจันทร วังจันทร ระยอง

596 ทีมผูกอการดีอําเภอวังจันทร วังจันทร ระยอง

597 ทีมผูกอการดีตําบลปากชอง จอมบึง ราชบุรี

598 ทีมผูกอการดีตําบลดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

599 ทีมผูกอการดีตําบลวัดแกว บางแพ ราชบุรี

600 ทีมผูกอการดีตําบลหนองพันจันทร บานคา ราชบุรี

601 ทีมผูกอการดีตําบลดอนกระเบื้อง บานโปง ราชบุรี

602 ทีมผูกอการดีตําบลดอนทราย ปากทอ ราชบุรี

603 ทีมผูกอการดีตําบลวังมะนาว ปากทอ ราชบุรี



604 ทีมผูกอการดีตําบลชําแระ โพธาราม ราชบุรี

605 ทีมผูกอการดีตําบลบานเลือก โพธาราม ราชบุรี

606 ทีมผูกอการดีตําบลเกลาะลอย เมืองราชบุรี ราชบุรี

607 ทีมผูกอการดีตําบลบางปา เมืองราชบุรี ราชบุรี

608 ทีมผูกอการดีตําบลหลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี

609 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลวัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี

610 ทีมผูกอการดีตําบลทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี

611 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลพัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี

612 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิเกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี

613 ทีมผูกอการดีตําบลนาแกว เกาะคา ลําปาง

614 ทีมผูกอการดี SRRT และปองกันเด็กจมน้ําตําบลบานโปง งาว ลําปาง

615 ทีมผูกอการดีตําบลหลวงใต งาว ลําปาง

616 ทีมผูกอการดีตําบลบานสาทีม แจหม ลําปาง

617 ทีมผูกอการดีเถินบุรี safety เถิน ลําปาง

618 ทีมผูกอการดีรมไทรลําปาง เมืองปาน ลําปาง

619 ทีมผูกอการดีอําเภอเมืองลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

620 ทีมผูกอการดีสันดอนแกว แมทะ ลําปาง

621 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลแมปุ แมพริก ลําปาง

622 ทีมผูกอการดีกูภัยองคการบริหารสวนตําบลสบปาด แมเมาะ ลําปาง

623 ทีมผูกอการดีตําบลนาสัก แมเมาะ ลําปาง

624 ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา ตําบลวังแกว วังเหนือ ลําปาง

625 ทีมผูกอการดีตําบลสบปราบ สบปราบ ลําปาง

626 ทีมผูกอการดีตําบลทุงงาม เสริมงาม ลําปาง

627 ทีมผูกอการดีปองกันจมน้ําบานโฮง บานโฮง ลําพูน

628 ทีมผูกอการดีตําบลนาทราย ลี้ ลําพูน

629 ทีมผูกอการดีตําบลศรีวิชัย ลี้ ลําพูน

630 ทีมผูกอการดีอําเภอเชียงคาน เชียงคาน เลย

631 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลผาขาว ผาขาว เลย

632 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลน้ําสาย เมืองเลย เลย

633 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลกกทอง เมืองเลย เลย

634 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดเสลา กันทรลักษ ศรีสะเกษ

635 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนุน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

636 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเจริญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

637 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติ์ กันทรลักษ ศรีสะเกษ



638 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาแทน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

639 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสําราญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

640 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแก กันทรลักษ ศรีสะเกษ

641 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขวา กันทรลักษ ศรีสะเกษ

642 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคําโปรย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

643 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคก กันทรลักษ ศรีสะเกษ

644 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจานใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

645 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจํานัน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

646 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานชํา กันทรลักษ ศรีสะเกษ

647 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานซําเม็ง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

648 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดานกลาง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

649 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเดียงตะวันตก กันทรลักษ ศรีสะเกษ

650 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโดนเอาว กันทรลักษ ศรีสะเกษ

651 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาพระ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

652 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาสวาง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

653 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

654 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนา กันทรลักษ ศรีสะเกษ

655 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากันตม กันทรลักษ ศรีสะเกษ

656 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาขนวน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

657 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนสมประสงค กันทรลักษ ศรีสะเกษ

658 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานภูเงิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

659 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานละลาย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

660 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศรีอุดม กันทรลักษ ศรีสะเกษ

661 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโศกขามปอม กันทรลักษ ศรีสะเกษ

662 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ

663 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

664 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงมะลู กันทรลักษ ศรีสะเกษ

665 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมวง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

666 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเดียงนอย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

667 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

668 ทีมผูกอการดีศูนยบริการสาธารณสุขหนองหญาลาด กันทรลักษ ศรีสะเกษ

669 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจี่ย กันทรารมย ศรีสะเกษ

670 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดู กันทรารมย ศรีสะเกษ

671 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงมั่ง กันทรารมย ศรีสะเกษ



672 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนผึ้ง กันทรารมย ศรีสะเกษ

673 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบกขี้ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

674 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกอก กันทรารมย ศรีสะเกษ

675 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจาน กันทรารมย ศรีสะเกษ

676 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

677 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ

678 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผึ้ง กันทรารมย ศรีสะเกษ

679 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพันลํา กันทรารมย ศรีสะเกษ

680 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ

681 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละทาย กันทรารมย ศรีสะเกษ

682 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองทามนอย กันทรารมย ศรีสะเกษ

683 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบัว กันทรารมย ศรีสะเกษ

684 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง กันทรารมย ศรีสะเกษ

685 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหัวชาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

686 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกวางขาว ขุขันธ ศรีสะเกษ

687 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกันจาน ขุขันธ ศรีสะเกษ

688 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนุน ขุขันธ ศรีสะเกษ

689 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ

690 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกโพน ขุขันธ ศรีสะเกษ

691 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใจดี ขุขันธ ศรีสะเกษ

692 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตรอย ขุขันธ ศรีสะเกษ

693 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะเคียนบังอิง ขุขันธ ศรีสะเกษ

694 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับทิมสยาม 06 ขุขันธ ศรีสะเกษ

695 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนากอก ขุขันธ ศรีสะเกษ

696 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนิคมซอยกลาง ขุขันธ ศรีสะเกษ

697 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนน ขุขันธ ศรีสะเกษ

698 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปราสาท ขุขันธ ศรีสะเกษ

699 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปรือคัน ขุขันธ ศรีสะเกษ

700 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ

701 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวิทย ขุขันธ ศรีสะเกษ

702 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสมบูรณ ขุขันธ ศรีสะเกษ

703 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสําโรงตาเจ็น ขุขันธ ศรีสะเกษ

704 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองคลา ขุขันธ ศรีสะเกษ

705 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองลุง ขุขันธ ศรีสะเกษ



706 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเสือ ขุขันธ ศรีสะเกษ

707 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอาวอย ขุขันธ ศรีสะเกษ

708 ทีมผูกอการดีศูนยสุขภาพชุมชนเมืองหวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ

709 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลจะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ

710 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน ขุขันธ ศรีสะเกษ

711 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลตาอุด ขุขันธ ศรีสะเกษ

712
ทีมผูกอการดีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอขุนหาญ

ขุนหาญ ศรีสะเกษ

713 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกันจด ขุนหาญ ศรีสะเกษ

714 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกันตรวจ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

715 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

716 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคอปอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

717 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชําเขียน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

718 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตานวน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

719 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับทิมสยาม 07 ขุนหาญ ศรีสะเกษ

720 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกราม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

721 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานซําข้ีเหล็ก ขุนหาญ ศรีสะเกษ

722 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานภูทอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ

723 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

724 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์กระสังข ขุนหาญ ศรีสะเกษ

725 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์นอย ขุนหาญ ศรีสะเกษ

726 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์วงษ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

727 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมวงแยก ขุนหาญ ศรีสะเกษ

728 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสําโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

729 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบัว ขุนหาญ ศรีสะเกษ

730 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลักหิน ขุนหาญ ศรีสะเกษ

731 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยจันทร ขุนหาญ ศรีสะเกษ

732 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเขิน น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

733 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูบ น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

734 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตองปด น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

735 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําเกลี้ยง น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

736 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนงาม น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

737 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละเอาะ น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

738 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ



739 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกสะอาด โนนคูณ ศรีสะเกษ

740 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงรวงทอง โนนคูณ ศรีสะเกษ

741 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ

742 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ

743 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองมะเกลือ โนนคูณ ศรีสะเกษ

744 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหยอด โนนคูณ ศรีสะเกษ

745 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเหลา โนนคูณ ศรีสะเกษ

746 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลาเสน โนนคูณ ศรีสะเกษ

747 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานมวง บึงบูรพ ศรีสะเกษ

748 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองคู บึงบูรพ ศรีสะเกษ

749 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาคลอ เบญจลักษ ศรีสะเกษ

750 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแดง เบญจลักษ ศรีสะเกษ

751 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพ็ก เบญจลักษ ศรีสะเกษ

752 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองงูเหลือม เบญจลักษ ศรีสะเกษ

753 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหวา เบญจลักษ ศรีสะเกษ

754 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองฮาง เบญจลักษ ศรีสะเกษ

755 ทีมผูกอการดีหนวยปฐมภูมิและองครวมโรงพยาบาลเบญจลักษ เบญจลักษ ศรีสะเกษ

756 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกะดึ ปรางคกู ศรีสะเกษ

757 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกําแมด ปรางคกู ศรีสะเกษ

758 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกู ปรางคกู ศรีสะเกษ

759 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนหลี่ ปรางคกู ศรีสะเกษ

760 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนเหลือม ปรางคกู ศรีสะเกษ

761 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดู ปรางคกู ศรีสะเกษ

762 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเปยง ปรางคกู ศรีสะเกษ

763 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตูม ปรางคกู ศรีสะเกษ

764 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเวียง ปรางคกู ศรีสะเกษ

765 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวาน ปรางคกู ศรีสะเกษ

766 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ

767 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเชียงทูน ปรางคกู ศรีสะเกษ

768 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไฮ ปรางคกู ศรีสะเกษ

769 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลพยุห พยุห ศรีสะเกษ

770 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระแชง พยุห ศรีสะเกษ

771 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสวาง พยุห ศรีสะเกษ

772 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพยุห พยุห ศรีสะเกษ



773 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสําโรง พยุห ศรีสะเกษ

774 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโซงเลง โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

775 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนหนองหวา โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

776 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานผือ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

777 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลาเดิด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

778 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

779 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแปน โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

780 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองมา โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

781 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

782 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกันตรวจ ไพรบึง ศรีสะเกษ

783 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาโมกข ไพรบึง ศรีสะเกษ

784 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุม ไพรบึง ศรีสะเกษ

785 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ

786 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพะแวะ ไพรบึง ศรีสะเกษ

787 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมแกน ไพรบึง ศรีสะเกษ

788 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองอารี ไพรบึง ศรีสะเกษ

789 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกตาล ภูสิงห ศรีสะเกษ

790 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกหลัก ภูสิงห ศรีสะเกษ

791 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแซรไปร ภูสิงห ศรีสะเกษ

792 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแซรสะโบว ภูสิงห ศรีสะเกษ

793 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะแบง ภูสิงห ศรีสะเกษ

794 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาตราว ภูสิงห ศรีสะเกษ

795 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพะยอม ภูสิงห ศรีสะเกษ

796 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไพรพัฒนา ภูสิงห ศรีสะเกษ

797 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ

798 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเก็บงา เมืองจันทร ศรีสะเกษ

799 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาโกน เมืองจันทร ศรีสะเกษ

800 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลาซิว เมืองจันทร ศรีสะเกษ

801 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองจันทร เมืองจันทร ศรีสะเกษ

802 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลาง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

803 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกอก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

804 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกานเหลือง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

805 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดโงง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

806 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูชอด เมืองศรสีะเกษ ศรีสะเกษ



807 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

808 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

809 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนแกด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

810 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

811 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

812 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรางเรือง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

813 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

814 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

815 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองคู เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

816 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

817 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

818 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

819 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

820 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

821 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจอมบึง ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

822 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

823 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักขะ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

824 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ

825 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระเดา ราษีไศล ศรีสะเกษ

826 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโกทา ราษีไศล ศรีสะเกษ

827 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจิกสังขทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ

828 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนมวง ราษีไศล ศรีสะเกษ

829 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ

830 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดู ราษีไศล ศรีสะเกษ

831 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัวหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ

832 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลาขาว ราษีไศล ศรีสะเกษ

833 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ

834 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ

835 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสมปอย ราษีไศล ศรีสะเกษ

836 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

837 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ

838 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวานคาํ ราษีไศล ศรีสะเกษ

839 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดวนใหญ วังหิน ศรีสะเกษ

840 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงสวาง วังหิน ศรีสะเกษ



841 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ

842 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุสูง วังหิน ศรีสะเกษ

843 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ

844 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังหิน วังหิน ศรีสะเกษ

845 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีสําราญ วังหิน ศรีสะเกษ

846 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหมากแกว วังหิน ศรีสะเกษ

847 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคน ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

848 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

849 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

850 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

851 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

852 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระเยาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

853 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

854 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเสื่องขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

855 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุง ศลิาลาด ศรีสะเกษ

856 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

857 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโจดมวง ศลิาลาด ศรีสะเกษ

858 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเดื่อ ศิลาลาด ศรีสะเกษ

859 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสงยาง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

860 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

861 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลวยกวาง หวยทับทัน ศรีสะเกษ

862 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

863 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปราสาท หวยทับทัน ศรีสะเกษ

864 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักไหม หวยทับทัน ศรีสะเกษ

865 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพะวร หวยทับทัน ศรีสะเกษ

866 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองหลวง หวยทับทัน ศรีสะเกษ

867 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองสะมอน หวยทับทัน ศรีสะเกษ

868 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหองนอย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

869 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลกําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

870 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกานเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

871 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

872 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

873 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกหลาม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

874 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ



875 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

876 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

877 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําทวม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

878 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนแตน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

879 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

880 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

881 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพงพรต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

882 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

883 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางเอือด อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

884 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแคน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

885 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองนกเจา อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

886 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหัวหมู อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

887 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

888 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวชาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

889 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออมแกว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

890 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอีหล่ํา อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

891 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

892 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลสําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

893 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองหาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

894 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหัวชาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

895 ทีมผูกอการดีตําบลบานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

896 ทีมผูกอการดีตําบลชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร

897 ทีมผูกอการดีตําบลเชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร

898 ทีมผูกอการดีตําบลไร พรรณานิคม สกลนคร

899 ทีมผูกอการดีตําบลสวาง พรรณานิคม สกลนคร

900 ทีมผูกอการดีอําเภอโพนนาแกว โพนนาแกว สกลนคร

901 ทีมผูกอการดีตําบลหนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร

902 ทีมผูกอการดีตําบลทากอน อากาศอํานวย สกลนคร

903 ทีมผูกอการดีอําเภอนาทวี นาทวี สงขลา

904 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทุงพอ สะบายอย สงขลา

905 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล

906 ทีมผูกอการดี องคการบริหารสวนตําบลบางบอ บางบอ สมุทรปราการ

907 ทีมผูกอการดีตําบลเปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

908 ทีมผูกอการดีตําบลศรีษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ



909 ทีมผูกอการดีเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

910 ทีมผูกอการดีกองทุนตําบล สปสช. บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

911 ทีมผูกอการดีตําบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม

912 ทีมผูกอการดีเทศบาลเมือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

913 ทีมผูกอการดีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

914 ทีมผูกอการดีเกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร

915 ทีมผูกอการดีตําบลซับมะกรูด คลองหาด สระแกว

916 ทีมผูกอการดีตําบลไทยอุดม คลองหาด สระแกว

917 ทีมผูกอการดีตําบลเบญจขร คลองหาด สระแกว

918 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลโคกสูง โคกสูง สระแกว

919 ทีมผูกอการดีตําบลโคคลาน ตาพระยา สระแกว

920 ทีมผูกอการดีตําบลตาพระยา ตาพระยา สระแกว

921 ทีมผูกอการดีตําบลทัพไทย ตาพระยา สระแกว

922 ทีมผูกอการดีตําบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแกว

923 ทีมผูกอการดี ตําบลหนองบอน เมืองสระแกว สระแกว

924 ทีมผูกอการดีตําบลโคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว

925 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว

926 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

927 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว

928 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

929 ทีมผูกอการดีตําบลชองกุม วัฒนานคร สระแกว

930 ทีมผูกอการดีตําบลหนองแวง วัฒนานคร สระแกว

931 ทีมผูกอการดีตําบลคลองทับจันทร อรัญประเทศ สระแกว

932 ทีมผูกอการดีตําบลผานศกึ อรัญประเทศ สระแกว

933 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบางโขมด บานหมอ สระบุรี

934 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกสวาง เมืองสระบุรี สระบุรี

935 ทีมผูกอการดีโรงเรียนบํารุงปญญา วิหารแดง สระบุรี

936 ทีมผูกอการดีโรงเรียนเทศบาลหินกอง หนองแค สระบุรี

937 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง พรหมบุรี สิงหบุรี

938 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี

939 ทีมผูกอการดีตําบลไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย

940 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลกลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

941 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

942 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย



943 ทีมผูกอการดีพลังสามัคคี (เทศบาลตาํบลตลิ่งชัน) บานดานลานหอย สุโขทัย

944 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลบานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย

945 ทีมผูกอการดีตําบลบานหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย

946 ทีมผูกอการดีตําบลปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

947 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ศรีนคร สุโขทัย

948 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

949 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลบานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

950 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

951 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลทับผึ้ง ศรีสําโรง สุโขทัย

952 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลบานนา ศรีสําโรง สุโขทัย

953 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลวังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย

954 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลวังใหญ ศรีสําโรง สุโขทัย

955 ทีมกอการดีศรีคลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย

956 ทีมผูกอการดีตําบลคลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย

957 ทีมผูกอการดีตําบลทาทอง สวรรคโลก สุโขทัย

958 ทีมผูกอการดีตําบลปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย

959 ทีมผูกอการดีตําบลวังไมขอน สวรรคโลก สุโขทัย

960 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย

961 ทีมผูกอการดีเมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

962 ทีมผูกอการดีตําบลทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

963 ทีมผูกอการดีตําบลหนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

964 ทีมผูกอการดีตําบลหนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี

965 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

966 ทีมผูกอการดีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

967 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลบานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

968 ทีมผูกอการดีตําบลกระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี

969 ทีมผูกอการดีตําบลหนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

970 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลเกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

971 ทีมผูกอการดีจันทรกระพอ เคยีนซา สุราษฎรธานี

972 ทีมผูกอการดีตําบลเคยีนซา เคียนซา สุราษฎรธานี

973 ทีมผูกอการดีบานปลายหริก เคียนซา สุราษฎรธานี

974 ทีมผูกอการดีตําบลชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎรธานี

975 ทีมผูกอการดีปาเวสรางสุข ไชยา สุราษฎรธานี

976 ทีมผูกอการดีโมถายรวมใจ ไชยา สุราษฎรธานี



977 ทีมผูกอการดีศรีปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี

978 ทีมผูกอการดีทุงเตาใหมกอการดี บานนาสาร สุราษฎรธานี

979 ทีมผูกอการดีคนริมคลอง พระแสง สุราษฎรธานี

980 ทีมผูกอการดีเด็กติดเกาะ พระแสง สุราษฎรธานี

981 ทีมผูกอการดีเทศบาลยานดินแดง พระแสง สุราษฎรธานี

982 ทีมผูกอการดีไทรขึงสัมพันธ พระแสง สุราษฎรธานี

983 ทีมผูกอการดีมาเร็วไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

984 ทีมผูกอการดีไสขรบผูกอการดี พระแสง สุราษฎรธานี

985 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี

986 ทีมผูกอการดีตําบลคูตัน กาบเชิง สุรินทร

987 ทีมผูกอการดีตําบลโคกตะเคยีน กาบเชิง สุรินทร

988 ทีมผูกอการดีตําบลตะเคียน กาบเชิง สุรินทร

989 ทีมผูกอการดีตําบลเขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

990 ทีมผูกอการดีรักษตําบลบึง เขวาสินรินทร สุรินทร

991 ทีมผูกอการดีตําบลชุมแสง จอมพระ สุรินทร

992 ทีมผูกอการดีตําบลบานผือ จอมพระ สุรินทร

993 ทีมผูกอการดีตําบลเปนสุข จอมพระ สุรินทร

994 ทีมผูกอการดีตําบลเมืองลีง จอมพระ สุรินทร

995 ทีมผูกอการดีตําบลลุมระวี จอมพระ สุรินทร

996 ทีมผูกอการดีตําบลหนองสนิท จอมพระ สุรินทร

997 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลกระหาด จอมพระ สุรินทร

998 ทีมผูกอการดีตําบลพรมเทพ ทาตูม สุรินทร

999 ทีมผูกอการดีตําบลคําผง โนนนารายณ สุรินทร

1000 ทีมผูกอการดีตําบลโนน โนนนารายณ สุรินทร

1001 ทีมผูกอการดีตําบลระเวียง โนนนารายณ สุรินทร

1002 ทีมผูกอการดีตําบลหนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร

1003 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง โนนนารายณ สุรินทร

1004 ทีมผูกอการดีตําบลบัวเชด บัวเชด สุรินทร

1005 ทีมผูกอการดีกันตวจระมวลทีม ปราสาท สุรินทร

1006 ทีมผูกอการดีโคกยางลีดเดอรทีม ปราสาท สุรินทร

1007 ทีมผูกอการดีเฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร

1008 ทีมผูกอการดีตําบลกังแอน ปราสาท สุรินทร

1009 ทีมผูกอการดีตําบลตานี ปราสาท สุรินทร

1010 ทีมผูกอการดีตําบลประทัดบุเรดดิทีม ปราสาท สุรินทร



1011 ทีมผูกอการดีทมอสามัคคี ปราสาท สุรินทร

1012 ทีมผูกอการดีบานพลวงทีม ปราสาท สุรินทร

1013 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโคกสะอาด ปราสาท สุรินทร

1014 ทีมผูกอการดีจีกแดกทีม พนมดงรัก สุรินทร

1015 ทีมผูกอการดีตําบลแกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร

1016 ทีมผูกอการดีตําบลคอโค เมืองสุรินทร สุรินทร

1017 ทีมผูกอการดีตําบลเฉนียง เมืองสุรินทร สุรินทร

1018 ทีมผูกอการดีตําบลตระแสง เมืองสุรินทร สุรินทร

1019 ทีมผูกอการดีตําบลตั้งใจ เมืองสุรินทร สุรินทร

1020 ทีมผูกอการดีตําบลตาอ็อง เมืองสุรินทร สุรินทร

1021 ทีมผูกอการดีตําบลทาสวาง เมืองสุรินทร สุรินทร

1022 ทีมผูกอการดีตําบลนาดี เมืองสุรินทร สุรินทร

1023 ทีมผูกอการดีตําบลนาบัว เมืองสุรินทร สุรินทร

1024 ทีมผูกอการดีตําบลบุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร

1025 ทีมผูกอการดีตําบลเพ้ียราม เมืองสุรินทร สุรินทร

1026 ทีมผูกอการดีตําบลเมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร

1027 ทีมผูกอการดีตําบลสวาย เมืองสุรินทร สุรินทร

1028 ทีมผูกอการดีตําบลสําโรง เมืองสุรินทร สุรินทร

1029 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลราม เมืองสุรินทร สุรินทร

1030 ทีมผูกอการดี Konsawan Team รัตนบุรี สุรินทร

1031 ทีมผูกอการดีตําบลกุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร

1032 ทีมผูกอการดีตําบลดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร

1033 ทีมผูกอการดีตําบลทับใหญ รัตนบุรี สุรินทร

1034 ทีมผูกอการดีตําบลธาตุ รัตนบุรี สุรินทร

1035 ทีมผูกอการดีตําบลน้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร

1036 ทีมผูกอการดีตําบลบานดินแดง รัตนบุรี สุรินทร

1037 ทีมผูกอการดีตําบลบานบึง รัตนบุรี สุรินทร

1038 ทีมผูกอการดีตําบลไผ รัตนบุรี สุรินทร

1039 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร

1040 ทีมผูกอการดีตําบลหนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร

1041 ทีมผูกอการดียางสวางทีม รัตนบุรี สุรินทร

1042 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแก รัตนบุรี สุรินทร

1043 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร

1044 ทีมผูกอการดีเครือขายปองกันเด็กจมน้ําโรงเรียนบานหนองคู ลําดวน สุรินทร



1045 ทีมผูกอการดีตําบลโชคเหนือ ลําดวน สุรินทร

1046 ทีมผูกอการดีตําบลตรําดม ลําดวน สุรินทร

1047 ทีมผูกอการดีตําบลลําดวน ลําดวน สุรินทร

1048 ทีมผูกอการดีตําบลกุดหวาย ศขีรภูมิ สุรินทร

1049 ทีมผูกอการดีตําบลขวาวใหญ ศขีรภูมิ สุรินทร

1050 ทีมผูกอการดีตําบลคาละแมะ ศขีรภูมิ สุรินทร

1051 ทีมผูกอการดีตําบลตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร

1052 ทีมผูกอการดีตําบลแตล ศขีรภูมิ สุรินทร

1053 ทีมผูกอการดีตําบลนารุง ศีขรภูมิ สุรินทร

1054 ทีมผูกอการดีทีมโลมาระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร

1055 ทีมผูกอการดีหนองเหล็กทีม ศีขรภูมิ สุรินทร

1056 ทีมผูกอการดีอําเภอศีขรภูมิ ศขีรภูมิ สุรินทร

1057 ทีมผูกอการดีตําบลประดู สําโรงทาบ สุรินทร

1058 ทีมผูกอการดีตําบลศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทร

1059 ทีมผูกอการดีตําบลสะโนรวมใจ สําโรงทาบ สุรินทร

1060 ทีมผูกอการดีตําบลสําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

1061 ทีมผูกอการดีตําบลเสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร

1062 ทีมผูกอการดีตําบลหมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทร

1063 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร

1064 ทีมผูกอการดีตําบลถอน ทาบอ หนองคาย

1065 ทีมผูกอการดีตําบลนาขา ทาบอ หนองคาย

1066 ทีมผูกอการดีจาทอมทีม เฝาไร หนองคาย

1067 ทีมผูกอการดีครูฝกจิตอาสา ปองกันเด็กจมน้ํา โพธิ์ตาก หนองคาย

1068 ทีมผูกอารดีองคการบริหารสวนตําบลดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย

1069 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย

1070 ทีมผูกอการดีตําบลหาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย

1071 ทีมผูกอการดีโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

1072 ทีมผูกอการดีตําบลบานตอน รัตนวาป หนองคาย

1073 ทีมผูกอการดีตําบลบานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย

1074 ทีมผูกอการดีคอกชางรวมใจ ตานภัยเด็กจมน้ํา สระใคร หนองคาย

1075 ทีมผูกอการดีผาตั้ง สังคม หนองคาย

1076 ทีมผูกอการดีกุดดินจี่เพนกวิน นากลาง หนองบัวลําภู

1077 ทีมผูกอการดีอุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

1078 ทีมผูกอการดีตําบลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเจริญ นาวัง หนองบัวลําภู



1079 ทีมผูกอการดีตําบลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนภูทอง นาวัง หนองบัวลําภู

1080 ทีมผูกอการดีตําบลวังปลาปอม นาวัง หนองบัวลําภู

1081 ทีมผูกอการดีตําบลโคกมวง โนนสัง หนองบัวลําภู

1082 ทีมผูกอการดีตําบลโนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู

1083 ทีมผูกอการดีกุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

1084 ทีมผูกอการดีรวมแรงรวมใจ เด็กไทยไมจมน้ําตําบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

1085 ทีมผูกอการดีรวมแรงรวมใจ เด็กไทยไมจมน้ําทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

1086 ทีมผูกอการดีรวมแรงรวมใจเด็กไทยไมจมน้ําตําบลเมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

1087 ทีมผูกอการดีรวมแรงรวมใจเด็กไทยไมจมน้ําตําบลหนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

1088 ทีมผูกอการดีรวมแรงรวมใจเด็กไทยไมจมน้ําโนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

1089 ทีมผูกอการดีรวมแรงรวมใจเด็กไทยไมจมน้ําหันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

1090 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลนาดาน สุวรรณคหูา หนองบัวลําภู

1091 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลนาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

1092 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา สุวรรณคหูา หนองบัวลําภู

1093 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

1094 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง

1095 ทีมผูกอการดีตําบลยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง

1096 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลปางิ้ว เมืองอางทอง อางทอง

1097 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลนาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

1098 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลจานลาน พนา อํานาจเจริญ

1099 ทีมผูกอการดีตําบลนาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1100 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลนายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1101 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลน้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1102 ทีมผูกอการดีบานเหลาพรวนหมูที่ 3 เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1103 ทีมผูกอการดีปองกันภัยไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1104 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลโนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1105 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลบุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

1106 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลแมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

1107 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

1108 ทีมผูกอการดีสิริเสนางค เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

1109 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลคําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ

1110 ทีมผูกอการดีตําบลขอนยูง กุดจับ อุดรธานี

1111 ทีมผูกอการดีตําบลบานบอทอง กุดจับ อุดรธานี

1112 ทีมผูกอการดีตําบลเมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี



1113 ทีมผูกอการดีศรีโคกสวาง กุดจับ อุดรธานี

1114 ทีมผูกอการดีอําเภอกุดจับ กุดจับ อุดรธานี

1115 ทีมผูกอการดีอําเภอกุมภวาป (ลุมน้ําปาว) กุมภวาป อุดรธานี

1116 ทีมผูกอการดีตําบลโพนสูง ไชยวาน อุดรธานี

1117 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานดงหวาย บานผือ อุดรธานี

1118 ทีมผูกอการดี Prajak Ment Maker (PMM) ประจักษศิลปาคม อุดรธานี

1119 ทีมผูกอการดีคลินิกหมอครอบครัวศูนยศุขภาพชุมชนเมืองอุดร เมืองอุดรธานี อุดรธานี

1120 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี

1121 ทีมผูกอการดีสวนน้ําเพลยพอรต เมืองอุดรธานี อุดรธานี

1122 ทีมผูกอการดีตาบลหินโงม สรางคอม อุดรธานี

1123 ทีมผูกอการดีตําบลนาสะอาด สรางคอม อุดรธานี

1124 ทีมผูกอการดีตําบลบานโคกสรางคอม สรางคอม อุดรธานี

1125 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยา หนองหาน อุดรธานี

1126 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลรวมใจปองกันเด็กจมน้ํา หนองหาน อุดรธานี

1127 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลรวมใจปองกันเด็กจมน้ํา หนองหาน อุดรธานี

1128 ทีมผูกอการดีองคการบริหารสวนตําบลหนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี

1129 ทีมผูกอการดี PK team ทองแสนขัน อุตรดิตถ

1130 ทีมผูกอการดีตําบลทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ

1131 ทีมผูกอการดีตําบลบานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ

1132 ทีมผูกอการดีตําบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ

1133 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยใส ฟากทา อุตรดิตถ

1134 ทีมผูกอการดีตําบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

1135 ทีมผูกอการดีหาดกรวดรวมใจ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

1136 ทีมผูกอการดีตําบลชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ

1137 ทีมผูกอการดีตําบลทาไห เข่ืองใน อุบลราชธานี

1138 ทีมผูกอการดีตําบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี

1139 ทีมผูกอการดีตําบลหนองเหลา เข่ืองใน อุบลราชธานี

1140 ทีมผูกอการดีเทศบาลตําบลหัวเรือ เข่ืองใน อุบลราชธานี

1141 ทีมผูกอการดีศูนยสุขภาพชุมชน 3 เดชอุดม อุบลราชธานี

1142
ทีมผูกอการดีชาวบานสามัคคี ชุมชนรวมปองภัยเด็กจมน้ํา
ตําบลหนองกุง

ตาลสุม อุบลราชธานี

1143 ทีมผูกอการดีชูชีพชวยชีวิตพิชิตเด็กจมน้ํา ตําบลสําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี

1144 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแซง นาตาล อุบลราชธานี

1145 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเสือ น้ําขุน อุบลราชธานี



1146 ทีมผูกอการดีแขดอน – โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี

1147 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดเชียงมุน น้ํายืน อุบลราชธานี

1148 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคอ น้ํายืน อุบลราชธานี

1149 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาโม น้ํายืน อุบลราชธานี

1150 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสูง น้ํายืน อุบลราชธานี

1151 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี

1152 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี

1153 ทีมผูกอการดีศูนยสุขภาพชุมชนคําขา น้ํายืน อุบลราชธานี

1154 ทีมผูกอการดีสุขวัฒนาทีม น้ํายืน อุบลราชธานี

1155 ทีมผูกอการดีมวงใหญไรคนจมน้ํา Project 1 โพธไทร อุบลราชธานี

1156 ทีมผูกอการดี PCU ปลอดการจมน้ํา 2018 มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1157 ทีมผูกอการดีการปองกันการจมน้ําตําบลโพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1158 ทีมผูกอการดีดอนแดงใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1159 ทีมผูกอการดีบานยางเครือ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1160 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขมิ้น มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1161 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนขวาว มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1162 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัวยาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1163 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักระยาน้ําออม มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1164
ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผใหญ 
รวมใจปองกันภัยเด็กจมน้ํา

มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1165 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระโรจน มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1166 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1167 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแสงไผ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1168 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองขุน มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1169 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองสองหอง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1170 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแสง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1171 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลัก มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1172 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1173 ทีมผูกอการดีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1174 ทีมผูกอการดีหนองไขนกดี๊ดี ไมมีเด็กจมน้ํา มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1175 ทีมผูกอการดีหนองฮางรวมดวยชวยกัน มวงสามสิบ อุบลราชธานี

1176 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงหองแห เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

1177 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

1178 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากน้ํา เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



1179 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

1180 ทีมผูกอการดีคนโนนโหนนรวมพัฒนาปองกันการจมน้ํา วารินชําราบ อุบลราชธานี

1181 ทีมผูกอการดีทุงบอนรวมใจใสหวงปลอดภัยจมน้ํา วารินชําราบ อุบลราชธานี

1182 ทีมผูกอการดีโนนนอยรวมสรางพัฒนางานปองกันการจมน้ํา วารินชําราบ อุบลราชธานี

1183 ทีมผูกอการดีกลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

1184 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

1185 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

1186 ทีมผูกอการดีตําบลโนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี

1187 ทีมผูกอการดีตําบลบอน สําโรง อุบลราชธานี

1188
ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดานปฐมภูมิ
และองครวมโพนเมือง

สําโรง อุบลราชธานี

1189 ทีมผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี


