
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
เรื่อง  ผลการประเมินรับรองทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับอําเภอ (D-RTI) ระดับตําบล (RTI team) 

ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา (Merit Maker) และทีมปองกันการพลัดตกลม (FP team) 
ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจําป 2562 
___________________________ 

 
  ตามที่ เขตสุขภาพที่ 9 โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ไดดําเนินการผลักดันการดําเนินงานปองกันการ
จมน้ํา อุบัติเหตุทางถนน และการปองกันการพลัดตกหกลม เพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จากปจจัยเสี่ยงที่สามารถปองกันได จึงไดเนนการสรางทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับ
อําเภอ (D-RTI) ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ทีมผูกอการดีปองกันการ
จมน้ํา (Merit Maker) และทีมปองกันการพลัดตกลม (FP team) ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพที่ 9      
ไดดําเนินการประเมินเอกสารการขอประเมินรับรองในทุกระดับแลว จึงขอผลการประเมินรับรองทีมปองกันการ
บาดเจ็บทางถนน ระดับอําเภอ (D-RTI) ระดับตําบล (RTI team) ทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา (Merit Maker) 
และทีมปองกันการพลัดตกลม (FP team) ระดับเขตสุขภาพท่ี 9 ประจําป 2562 ดังนี้ 
 
 ก.  ผลการประเมินรับรองทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน  

  1.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ดีเยี่ยม (Advanced) ระดับยอดเยี่ยม จํานวน 5 อําเภอ มีดังนี ้
   1.1 อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย 
   1.2 อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา 
   1.3 อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
   1.4 อําเภอคอนสวรรค   จังหวัดชัยภูมิ 
   1.5 อําเภอบานกรวด   จังหวัดบุรีรัมย 
 

  2.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ดีมาก (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม จํานวน 5 อําเภอ มีดังนี ้
   2.1 อําเภอหนองกี ่   จังหวัดบุรีรัมย 
   2.2 อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 
   2.3 อําเภอบานใหมไชยพจน  จังหวัดบุรีรัมย 
   2.4 อําเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร 
   2.5 อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย 

   3. ทีมปองกันการบาดเจ็บ… 



 
  3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)      
ดีเยี่ยม (advanced) ระดับยอดเยี่ยม จํานวน 5 ทีม มีดังนี ้
   3.1 Kwangjhone Rescue Team  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
   3.2 RTI team อบต.หนองสาหราย  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
   3.3 RTI team ตําบลบานแวง   อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
   3.4 RTI team อบต.สะเดา  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
   3.5 RTI team เทศบาลตําบลคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 ข.  ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ประเภทประเมินเพื่อรับรอง 

  1.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ดีเยี่ยม (Advanced) จํานวน 16 อําเภอ (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 

  2.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ดีมาก (Excellent) จํานวน 6 อําเภอ (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย)  
 

  3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)      
ดีเยี่ยม (advanced) จํานวน 82 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 

  4. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)      
ดีมาก (excellent) จํานวน 43 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย)  
 

  5. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดี 
(good) จํานวน 47 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 

  6. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) 
พื้นฐาน (basic) จํานวน 29 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 
 ค.  ผลการประเมินรับรองทีมผูกอการดีปองกันการจมน้ํา (Merit Maker)  

  1.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จํานวน 5 ทีม       
 มีดังนี ้
   1.1 ทีมผูกอการดี อบต.ปะเคียบ  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย 
   1.2 ทีมผูกอการดี รพ.สต.สมบัติเจริญ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
   1.3 Kwangjhone Rescue Team  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
   1.4 ทีมผูกอการดีศรีบานจารย  อ.สังขะ  จ.สุรินทร 
   1.5 ทีมผูกอการดี อบต.ทาสวาง  อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 
 

  2.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับเงิน (ดีเยี่ยม) จํานวน 5 ทีม       
 มีดังนี ้
   2.1 ทีมผูกอการดี อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรต ิ จ.บุรีรัมย 
   2.2 ทีมผูกอการดี อบต.โคกลาม และอบต.หนองกระทิง   
        อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย 

2.3 ทีมผูกอการดี… 





หนา 1

รายชื่อแนบทาย

1. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)

ดีเยี่ยม (Advanced) จํานวน 16 อําเภอ

ลําดับที่ อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 กระสัง บุรีรัมย Advanced

2 เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย Advanced

3 เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย Advanced

4 คูเมือง บุรีรัมย Advanced

5 โนนดินแดง บุรีรัมย Advanced

6 ปะคํา บุรีรัมย Advanced

7 พลับพลาชัย บุรีรัมย Advanced

8 นาโพธิ์ บุรีรัมย Advanced

9 พุทไธสง บุรีรัมย Advanced

10 ขามสะแกแสง นครราชสีมา Advanced

11 หนองบัวระเหว ชัยภูมิ Advanced

12 กาบเชิง สุรินทร Advanced

13 สนม สุรินทร Advanced

14 ชุมพลบุรี สุรินทร Advanced

15 จอมพระ สุรินทร Advanced

16 ทาตูม สุรินทร Advanced

2. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)

ดีมาก (Excellent) จํานวน 6 อําเภอ

ลําดับที่ อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 คอนสาร ชัยภูมิ Excellent

2 ซับใหญ ชัยภูมิ Excellent

3 ภักดีชุมพล ชัยภูมิ Excellent

4 หนองบัวแดง ชัยภูมิ Excellent

5 ชํานิ บุรีรัมย Excellent

6 เขวาสินรินทร สุรินทร Excellent

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)



หนา 2

1. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีเยี่ยม (advanced) 

 จํานวน 82 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 RTI team อบต.โนนสะอาด คอนสวรรค ชัยภูมิ advanced

2 RTI team อบต.โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ advanced

3 RTI team อบต.หวยไร คอนสวรรค ชัยภูมิ advanced

4 RTI team อบต.ชองสามหมอ คอนสวรรค ชัยภูมิ advanced

5 RTI team อบต.ศรีสําราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ advanced

6 RTI team อบต.ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ advanced

7 RTI team อบต.โปงนก เทพสถิต ชัยภูมิ advanced

8 RTI team เทศบาลตําบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

9 RTI team เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

10 RTI team เทศบาลตําบลหวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

11 RTI team เทศบาลตําบลวังตะเฆ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

12 RTI team รพ.สต.โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา advanced

13 RTI team เทศบาลตําบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา advanced

14 RTI team รพ.สต.หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา advanced

15 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลโบสถ พิมาย นครราชสีมา advanced

16 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน อบต.สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา advanced

17 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน อบต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา advanced

18 หวยสําราญรวมใจปองกันการบาดเจ็บทางถนน กระสัง บุรีรัมย advanced

19 องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย advanced

20
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน รพ.สต.หิน

เหล็กไฟ
คูเมือง บุรีรัมย advanced

21 ทีมปองกัน รพ.สต.บานปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย advanced

22 RTI team รพ.สต.บานหนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย advanced

23 RTI Team ตําบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

24 ทีม RTI ตําบลเจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

25 อิสานเขตปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

26 RTI ตําบลยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)



หนา 3
1. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีเยี่ยม (advanced) 

 จํานวน 82 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

27
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน

ตําบลหนองปลอง
ชํานิ บุรีรัมย advanced

28 ตําบลชํานิทีม ชํานิ บุรีรัมย advanced

29 เมืองยางทีม ชํานิ บุรีรัมย advanced

30 RTI โคกสนวน (โคกสนวนทีม) ชํานิ บุรีรัมย advanced

31 รพ.สต.บานหนองหวา ชํานิ บุรีรัมย advanced

32 ตําบลชอผกา ชํานิ บุรีรัมย advanced

33 RTI อบต.บานดูทีม นาโพธิ์ บุรีรัมย advanced

34 RTI รพ.สต.บานโพธิ์พัฒนา นาโพธิ์ บุรีรัมย advanced

35 RTI ดอนกอก นาโพธิ์ บุรีรัมย advanced

36 ตําบลศรีสวาง นาโพธิ์ บุรีรัมย advanced

37 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย advanced

38 เทศบาลตําบลหนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย advanced

39 RTI TEAM HINLAD บานกรวด บุรีรัมย advanced

40 ปราสาทรวมใจปองกันภัยทางถนน บานดาน บุรีรัมย advanced

41 RTI team ตําบลกูสวนแตง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

42 RTI ต.หนองแวง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

43 RTI ต.แดงใหญ บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

44 RTI Team ตําบลจรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย advanced

45
การปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) 

ตําบลหูทํานบ
ปะคํา บุรีรัมย advanced

46 ตําบลปะคํา ปะคํา บุรีรัมย advanced

47 RTI team ตําบลโคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย advanced

48
ผูกอการดี ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI 

team) ตําบลบานจาน
พุทไธสง บุรีรัมย advanced

49
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบล

อบต.พุทไธสง
พุทไธสง บุรีรัมย advanced

50
RTI team  ปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตําบล

มะเฟอง
พุทไธสง บุรีรัมย advanced



หนา 4
1. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีเยี่ยม (advanced) 

 จํานวน 82 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

51 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสองหอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

52 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสะแกโพรง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

53 RTI  TEAM ตําบลชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

54 BANBUA RTI TEAM เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

55 พระครูทีม เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

56 ปริงเปน RTI team เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

57 ทีมหนองตาดรวมใจปองกันภัยอุบัติเหตุ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

58 ปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

59 ตําบลบานยาง อําเภอเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

60 Lahansai RTI team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

61 RTI team ทีมตําบลโคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย advanced

62
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหนอง

ตะครอง (Nongtaliong RTI team)
ละหานทราย บุรีรัมย advanced

63 ตําบลสําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย advanced

64
โซนดงรวมใจ ปองกันกอนเกิดเหตุ สังเกกอน

เกิดภัย อุบัติเหตุเตือนใจ ใหระวังและปองกัน
ละหานทราย บุรีรัมย advanced

65 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลตาจง ละหานทราย บุรีรัมย advanced

66 RTI TEAM รพ.สต.บานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

67 โคกลาม RTI TEAM ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

68 RTI โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

69 RTI ทีมตําบลแสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

70 RTI team ตําบลเมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

71 RTI team ตําบลหนองแวง ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

72 RTI ตําบลหนองคู ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

73 RTI team ตําบลหนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

74 RTI team ทีมผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

75 รพ.สต.บุแปป ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

76 RTI team ตําบลโคกสวาง หนองก่ี บุรีรัมย advanced

77 RTI team ตําบลดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย advanced



หนา 5
1. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีเยี่ยม (advanced) 

 จํานวน 82 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

78 โคกสูง RTI ทีม หนองก่ี บุรีรัมย advanced

79 RTI เทศบาลตําบลหวยหิน หนองหงส บุรีรัมย advanced

80 RTI team ต.หนองสนิท จอมพระ สุรินทร advanced

81 RTI team ต.ทาสวาง เมืองสุรินทร สุรินทร advanced

82 RTI team รัตนบุรีศรีเมืองแกว รัตนบุรี สุรินทร advanced



หนา 6
2. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีมาก (excellent) 

 จํานวน  44 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 RTI team อบต.บานโสก คอนสวรรค ชัยภูมิ excellent

2 RTI team เทศบาลตําบลหวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ excellent

3 RTI team อบต.โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ excellent

4 RTI team อบต.ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ excellent

5 RTI team อบต.ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ excellent

6 RTI team อบต.ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ excellent

7 RTI team ตําบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ excellent

8 RTI team ตําบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ excellent

9 RTI team ตําบลผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ excellent

10 RTI team ตําบลบานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ excellent

11 RTI team ตําบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ excellent

12 RTI team ตําบลบานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ excellent

13 RTI team เทศบาลตําบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ excellent

14 RTI เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา excellent

15 RTI team  ศรีภูมิสามัคคี กระสัง บุรีรัมย excellent

16 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสระบัว แคนดง บุรีรัมย excellent

17 ดงพลอง  เขมแข็ง แคนดง บุรีรัมย excellent

18 ทีมกานเหลืองปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย excellent

19 RTI อบต.บานคู นาโพธิ์ บุรีรัมย excellent

20
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาดินเหนือ

บานกรวด บุรีรัมย excellent

21 ทต.จันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย excellent

22
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลตําบล
บึงเจริญ

บานกรวด บุรีรัมย excellent

23 RTI team ตําบลหนองบัว ปะคํา บุรีรัมย excellent

24 RTI team ตําบลไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย excellent

25 RTI TEAM รพ.สต.บานวานพัฒนา ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

26 RTI TEAM TALADPHO ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

27 RTI TEAM รพ.สต.บานโนนตะครอง ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent



หนา 7
2. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีมาก (excellent) 

 จํานวน  44 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

28 RTI team รพ.สต.หนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

29 RTI team หนองมวง ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

30 RTI TEAM ตําบลบุโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

31 RTI team รพ.สต.แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

32
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเยย
ปราสาท

หนองก่ี บุรีรัมย excellent

33 RTI team ตําบลเสาเดียว หนองหงส บุรีรัมย excellent

34 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย excellent

35 RTI team ตําบลสระทอง หนองหงส บุรีรัมย excellent

36 RTI team Nongchaisri หนองหงส บุรีรัมย excellent

37 RTI team รพ.สต.บานโคกอรุณ หวยราช บุรีรัมย excellent

38 องคการบริหารสวนตําบลตาเสา หวยราช บุรีรัมย excellent

39 เทศบาลตําบลสามแวง หวยราช บุรีรัมย excellent

40 อบต.บานตะโก หวยราช บุรีรัมย excellent

41 RTI team ตําบลตากูก เขวาสินรินทร สุรินทร excellent

42 RTI team ตําบลทมอ ปราสาท สุรินทร excellent

43 เฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร excellent

44 โคกยางทีม ปราสาท สุรินทร excellent



หนา 8
3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดี (good) จํานวน  47 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 RTI team อบต.ยางหวาย คอนสวรรค ชัยภูมิ good

2 RTI team อบต.หนองขาม คอนสวรรค ชัยภูมิ good

3 RTI team อบต.คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ good

4 RTI team อบต.ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ good

5 RTI team อบต.ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ good

6 RTI team อบต.ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ good

7 RTI team อบต.แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ good

8 RTI team อบต.เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ good

9 RTI team อบต.บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ good

10 RTI team อบต.ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ good

11 RTI team อบต.คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ good

12 หนวยกูชีพ องคการบริหารสวนตําบลพะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา good

13 องคการบริหารสวนตําบลชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา good

14 ปองกันการบาดเจ็บทางถนน อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา good

15 RTI เทศบาลตําบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา good

16 เทศบาลตําบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา good

17 RTI ตําบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา good

18 ปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลดอนมัน ประทาย นครราชสีมา good

19 ชุมแสงคนรุนใหม กระสัง บุรีรัมย good

20 รพ.สต.ตะครองใต กระสัง บุรีรัมย good

21 KTR TEAM กระสัง บุรีรัมย good

22 RTI MANGPHAI TEAM กระสัง บุรีรัมย good

23 ตําบลบานปรือ กระสัง บุรีรัมย good

24 หนองเต็งขจัดภัย กระสัง บุรีรัมย good

25 suanmai RTI TEAM กระสัง บุรีรัมย good

26 ตําบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย good

27 สูงเนินทีม กระสัง บุรีรัมย good

28 รพ.สตโคกสวาง แคนดง บุรีรัมย good

29 รพ.สต.หนองการะโก แคนดง บุรีรัมย good

30 รพ.สต.บานหนองบัว นาโพธิ์ บุรีรัมย good



หนา 9
3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดี (good) จํานวน  47 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

31 RTI ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย good

32 RTI  รพ.สต.บานโคกรัก โนนสุวรรณ บุรีรัมย good

33 RTI  TEAM ทุงจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย good

34 อบต.สายตะกู บานกรวด บุรีรัมย good

35 เทศบาลตําบลปราสาท บานกรวด บุรีรัมย good

36 RTI team ตําบลบานกรวด บานกรวด บุรีรัมย good

37 ตําบลทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย good

38 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย good

39 รพ.สต.หนองน้ําขุน ปะคํา บุรีรัมย good

40 ทุงกระเต็นทีม หนองก่ี บุรีรัมย good

41 RTI ทีมตําบลบุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย good

42 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนทาโพธิ์ชัย หนองก่ี บุรีรัมย good

43 RTI team ตําบลหนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย good

44 RTI รพ.สต.หวยราช หวยราช บุรีรัมย good

45 เมืองโพธิ์ หวยราช บุรีรัมย good

46 รพ.สต.บานเกตุใต RTI Team หวยราช บุรีรัมย good

47 RTI team ตําบลประทัดบุ ปราสาท สุรินทร good



หนา 10
4. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) พื้นฐาน (basic) จํานวน  29 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 อบต.สมปอย จัตุรัส ชัยภูมิ basic

2 อบต.หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ basic

3 เทศบาลตําบลบานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ basic

4 เทศบาลตําบลตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ basic

5 องคการบริหารสวนตําบลโนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ basic

6 เทศบาลตําบลลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ basic

7 กูชีพ-กูภัย อบต.บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ basic

8
ปองกันการบาดเจ็บทางถนน 
อบต.ขามสะแกแสง

ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

9
ปองกันการบาดเจ็บทางถนน 
อบต.หนองหัวฟาน

ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

10 RTI team ต.หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา basic

11 ชาวบานใหมรวมใจปองกันอุบัติเหตุทางถนน หนองบุญมาก นครราชสีมา basic

12
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองจาน

พัฒนา
หนองบุญมาก นครราชสีมา basic

13 Tumnop RTITEAM หนองบุญมาก นครราชสีมา basic

14 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา basic

15 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพระ หนองบุญมาก นครราชสีมา basic

16 RTI team ตําบลชุมแสง นางรอง บุรีรัมย basic

17 บานสิงท นางรอง บุรีรัมย basic

18 ทุงแสงทอง RTI TEAM นางรอง บุรีรัมย basic

19 อบต.หนองไทร นางรอง บุรีรัมย basic

20 ลําไทรโยงปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย basic

21 กูชีพหนองโบสถ นางรอง บุรีรัมย basic

22 อบต.หนองโสน นางรอง บุรีรัมย basic

23 RTI team ต.หัวถนน นางรอง บุรีรัมย basic

24 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย basic

25
การปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) 
ตําบลจันดุม

พลับพลาชัย บุรีรัมย basic

26 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลโคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย basic

27 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย basic

28 รพ.สต.บานขามใหญ หนองก่ี บุรีรัมย basic

29 รพ.สต.หนองไผ หนองก่ี บุรีรัมย basic



หนา 11
1.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับทอง จํานวน 59 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

1 ชัยภูมิ เทพสถิต ตําบลโปงนก ระดับทอง

2 ชัยภูมิ เทพสถิต ตําบลนายางกลัก ระดับทอง

3 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ตําบลโคกสะอาด ระดับทอง

4 นครราชสีมา ขามทะเลสอ รพ.สต.หนองตะครอง ระดับทอง

5 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
ผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ํา
เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

ระดับทอง

6 นครราชสีมา โนนสูง
ผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ําอําเภอ

โนนสูง
ระดับทอง

7 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองสาหราย Merit Maker ระดับทอง

8 นครราชสีมา ปากชอง เทศบาลตําบลกลางดง ระดับทอง

9 นครราชสีมา พิมาย กุดโบสถทีม ระดับทอง

10 นครราชสีมา พิมาย
ทีมผูกอการดี(Merit Maker) 

ตําบลรังกาใหญ
ระดับทอง

11 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลบานใหม ระดับทอง

12 นครราชสีมา สูงเนิน ชะโดเผือก ระดับทอง

13 บุรีรัมย กระสัง โรงพยาบาลกระสัง ระดับทอง

14 บุรีรัมย กระสัง
หวยสําราญ โอรกะม็อด

มันล็วงตึ๊ก
ระดับทอง

15 บุรีรัมย แคนดง ตําบลสระบัว ระดับทอง

16 บุรีรัมย นาโพธิ์ รพ.สต.หนองแวง ระดับทอง

17 บุรีรัมย โนนดินแดง เทศบาลตําบลโดนดินแดง ระดับทอง

18 บุรีรัมย บานกรวด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลบึงเจริญ
ระดับทอง

19 บุรีรัมย บานกรวด ตําบลหินลาด ระดับทอง

20 บุรีรัมย บานดาน
ตําบลปราสาท 

อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย
ระดับทอง

21 บุรีรัมย บานกรวด องคการบริหารสวนตําบลสายตะกู ระดับทอง

22 บุรีรัมย พุทไธสง
ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ํา

ตําบลบานแวง
ระดับทอง

23 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯรมโพธิ์ ระดับทอง

24 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย ตําบลสองหอง ระดับทอง

25 บุรีรัมย ละหานทราย โรงพยาบาลละหานทราย ระดับทอง

26 บุรีรัมย ละหานทราย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานหนองแวง
ระดับทอง

27 บุรีรัมย ละหานทราย ทีมผูกอการดีตําบลสําโรงใหม ระดับทอง



หนา 12
1.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับทอง จํานวน 59 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

28 บุรีรัมย ละหานทราย
ผูกอการดีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานโคกสะอาด

ระดับทอง

29 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ เซฟตี้ ระดับทอง

30 บุรีรัมย ลําปลายมาศ
ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก

 อําเภอลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ระดับทอง

31 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลหินโคนและตําบลหนองคู ระดับทอง

32 บุรีรัมย หนองก่ี เทศบาลตําบลดอนอะราง ระดับทอง

33 บุรีรัมย หนองก่ี โรงพยาบาลหนองก่ี ระดับทอง

34 บุรีรัมย หนองก่ี รพ.สต.บานขามนอย ระดับทอง

35 บุรีรัมย หนองหงส โรงพยาบาลหนองหงส ระดับทอง

36 บุรีรัมย หนองหงส
รพ.สต.บานขาม  

รพ.สต.ไทยสามัคคี จ.บุรีรัมย
ระดับทอง

37 บุรีรัมย หนองหงส เทศบาลหวยหิน ระดับทอง

38 บุรีรัมย หนองหงส ทีมผูกอการดีตําบลไทยสามัคคี ระดับทอง

39 บุรีรัมย หนองหงส ผูกอการดีตําบลหวยหิน ระดับทอง

40 บุรีรัมย หนองหงส
Merit Maker 

Nongchasri Team
ระดับทอง

41 บุรีรัมย หวยราช ภาคีเครือขายอําเภอหวยราช ระดับทอง

42 สุรินทร กาบเชิง ทีมผูกอการดีตําบลกาบเชิง ระดับทอง

43 สุรินทร กาบเชิง ทีมผูกอการดีตําบลดาน ระดับทอง

44 สุรินทร กาบเชิง ทีมผูกอการดีตําบลแนงมุด ระดับทอง

45 สุรินทร เขวาสินรินทร ทีมผูกอการดีตําบลตากูก ระดับทอง

46 สุรินทร ชุมพลบุรี ทีมผูกอการดีตําบลชุมพลบุรี ระดับทอง

47 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีตําบลทาตูม ระดับทอง

48 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีตําบลพรมเทพ ระดับทอง

49 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีตําบลตาเบา ระดับทอง

50 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีตําบลประทัดดบุ ระดับทอง

51 สุรินทร พนมดงรัก ทีมผูกอการดีตําบลบักได ระดับทอง

52 สุรินทร พนมดงรัก ทีมผูกอการดีตําบลโคกกลาง ระดับทอง

53 สุรินทร พนมดงรัก ทีมผูกอการดีตําบลตาเมียง ระดับทอง

54 สุรินทร ลําดวน ทีมผูกอการดีตําบลลําดวน ระดับทอง

55 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีตําบลยาง ระดับทอง

56 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีตําบลจารพัตร ระดับทอง

57 สุรินทร สังขะ ทีมผูกอการดีตําบลกระเทียม ระดับทอง

58 สุรินทร สังขะ ทีมผูกอการดีตําบลตาตุม ระดับทอง

59 สุรินทร สังขะ ทีมผูกอการดีตําบลเทพรักษา ระดับทอง



หนา 13
2.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับเงิน จํานวน 88 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

1 ชัยภูมิ ภูเขียว ตําบลบานดอน ระดับเงิน

2 นครราชสีมา ขามทะเลสอ
ทีมเครือขายปองกันการจมน้ํา

อําเภอขามทะเลสอ
ระดับเงิน

3 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ผูกอการดี เทศบาลตําบลโนนเมือง ระดับเงิน

4 นครราชสีมา โชคชัย องคการบริหารสวนตําบลโชคชัย ระดับเงิน

5 นครราชสีมา ประทาย ฉลามหนองคาย ระดับเงิน

6 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ ระดับเงิน

7 นครราชสีมา พิมาย อบต.ในเมือง ระดับเงิน

8 นครราชสีมา พิมาย อบต.กระชอน ระดับเงิน

9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา  ผูกอการดี รพ.สต.หนองปลิง ระดับเงิน

10 นครราชสีมา เสิงสาง ผูกอการดีอําเภอเสิงสาง ระดับเงิน

11 บุรีรัมย กระสัง ตําบลศรีภูมิ ระดับเงิน

12 บุรีรัมย แคนดง รพ.สต.โคกสวาง ระดับเงิน

13 บุรีรัมย แคนดง รพ.สต.หนองการะโก ระดับเงิน

14 บุรีรัมย แคนดง โรงพยาบาลแคนดง ระดับเงิน

15 บุรีรัมย แคนดง รพ.สต.บานปาหนาม ระดับเงิน

16 บุรีรัมย นางรอง ตําบลหนองโพธิ์ ระดับเงิน

17 บุรีรัมย นาโพธิ์ โรงพยาบาลนาโพธิ์ ระดับเงิน

18 บุรีรัมย โนนดินแดง รพ.สต.ลํานางรอง ระดับเงิน

19 บุรีรัมย โนนดินแดง ตําบลสมปอย ระดับเงิน

20 บุรีรัมย บานกรวด อบต.เขาดินเหนือ ระดับเงิน

21 บุรีรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลโนนเจริญ ระดับเงิน

22 บุรีรัมย บานกรวด ตําบลสายตะกู ระดับเงิน

23 บุรีรัมย บานกรวด ตําบลจันทบเพชร ระดับเงิน

24 บุรีรัมย บานกรวด เทศบาลตําบลหนองไมงาม ระดับเงิน

25 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน รพ.สต.บานเปาพัฒนา ระดับเงิน

26 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน ตําบลหนองเยือง ระดับเงิน

27 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน ตําบลทองหลาง ระดับเงิน

28 บุรีรัมย ประโคนชัย
เขาคอกรวมพลังกอการดีปองกัน

เด็กจมน้ํา
ระดับเงิน

29 บุรีรัมย ประโคนชัย ตําบลจรเขมาก ระดับเงิน

30 บุรีรัมย ประโคนชัย
ผูกอการดี ปองกันและชวยเหลือ

เด็กจมน้ําตําบลปงกู
ระดับเงิน

31 บุรีรัมย ปะคํา ตําบลปะคํา ระดับเงิน

32 บุรีรัมย ปะคํา ตําบลไทยเจริญ ระดับเงิน



หนา 14
2.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับเงิน จํานวน 88 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

33 บุรีรัมย ปะคํา ตําบลหูทํานบ ระดับเงิน

34 บุรีรัมย พุทไธสง
ผูกอการดีชวยเหลือเด็กจมน้ํา

ตําบลบานจาน
ระดับเงิน

35 บุรีรัมย พุทไธสง ทีมผูกอการดีตําบลพุทไธสง ระดับเงิน

36 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย รพ.สต.บานปริงเปน ระดับเงิน

37 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย ตําบลหนองตลาด ระดับเงิน

38 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลผไทรินทร ระดับเงิน

39 บุรีรัมย ลําปลายมาศ รพ.สต.บานตลาดโพธิ์ ระดับเงิน

40 บุรีรัมย ลําปลายมาศ รพ.สต.หนองโดน ระดับเงิน

41 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลโคกสะอาด ระดับเงิน

42 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลแสลงพัน ระดับเงิน

43 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลทะเมนชัย ระดับเงิน

44 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลหนองบัวโคก ระดับเงิน

45 บุรีรัมย ลําปลายมาศ ตําบลบานยาง ระดับเงิน

46 บุรีรัมย หนองก่ี ตําบลทาโพธิ์ชัย ระดับเงิน

47 บุรีรัมย หนองหงส รพ.สต.เสาเดียว ระดับเงิน

48 บุรีรัมย หนองหงส ทีมผูกอการดีตําบลเมืองฝาย ระดับเงิน

49 บุรีรัมย หวยราช รพ.สต.บานโคกอรุณ ระดับเงิน

50 บุรีรัมย หวยราช รพ.สต.บานสนวน ระดับเงิน

51 บุรีรัมย หวยราช รพ.สต.พูนสุข ระดับเงิน

52 บุรีรัมย หวยราช รพ.สต.บานหวา ระดับเงิน

53 บุรีรัมย หวยราช ตําบลบานตะโก ระดับเงิน

54 สุรินทร กาบเชิง ทีมผูกอการดีโคกตะเคียน ระดับเงิน

55 สุรินทร เขวาสินรินทร ทีมผูกอการดีเขวาสินรินทร ระดับเงิน

56 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดี รร.บานจอมพระ ระดับเงิน

57 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีจอมพระ ระดับเงิน

58 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีหนองสนิท ระดับเงิน

59 สุรินทร ชุมพลบุรี ทีมผูกอการดีทุงศรีชุมพล ระดับเงิน

60 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีบัวโคก ระดับเงิน

61 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีบะ ระดับเงิน

62 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีเมืองแก-หนองมวง ระดับเงิน

63 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีหนองมวง ระดับเงิน

64 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีทุงกุลา ระดับเงิน

65 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีมวงมูล ระดับเงิน

66 สุรินทร โนนนารายณ ทีมผูกอการดีหนองหลวง ระดับเงิน



หนา 15
2.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับเงิน จํานวน 88 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

67 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีกังแอน ระดับเงิน

68 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีทมอ ระดับเงิน

69 สุรินทร ปราสาท เฌอเพลิงนครทีม ระดับเงิน

70 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีบานไทร ระดับเงิน

71 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีบานพลวง ระดับเงิน

72 สุรินทร พนมดงรัก ทีมผูกอการดีจีกแดก ระดับเงิน

73 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีกาเกาะ ระดับเงิน

74 สุรินทร รัตนบุรี ทีมผูกอการดียางสวาง ระดับเงิน

75 สุรินทร รัตนบุรี รัตนบุรีศรีเมืองแกว ระดับเงิน

76 สุรินทร ลําดวน ทีมผูกอการดีอูโลก ระดับเงิน

77 สุรินทร ลําดวน ทีมผูกอการดีโชคเหนือ ระดับเงิน

78 สุรินทร ศรีณรงค ทีมผูกอการดีศรีสุข ระดับเงิน

79 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีนารุง ระดับเงิน

80 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีชางป ระดับเงิน

81 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีตรมไพร ระดับเงิน

82 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีตรึม ระดับเงิน

83 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีสนม ระดับเงิน

84 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีนานวน ระดับเงิน

85 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีโพนโก ระดับเงิน

86 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีเกาะแกว ระดับเงิน

87 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีหนองฮะ ระดับเงิน

88 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีกระออม ระดับเงิน



หนา 16
3.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน 77 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

1 นครราชสีมา ขามทะเลสอ กุมพะยา ระดับทองแดง

2 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ผูกอการดี อบต.ขามสะแกแสง ระดับทองแดง

3 นครราชสีมา ขามสะแกแสง เทศบาลตําบลขามสะแกแสง ระดับทองแดง

4 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
ผูกอการดี โรงเรียนเทศบาลหนอง

หัวฟาน
ระดับทองแดง

5 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
องคการบริหารสวนตําบลเมือง

เกษตร
ระดับทองแดง

6 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
ผูกอการดี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลขามสะแกแสง

ระดับทองแดง

7 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ผูกอการดีตําบลเมืองนาท ระดับทองแดง

8 นครราชสีมา ขามสะแกแสง
ผูกอการดีองคการบริหารสวน

ตําบลชีวึก
ระดับทองแดง

9 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ระดับทองแดง

10 นครราชสีมา โนนแดง ตําบลสําพะเนียง ระดับทองแดง

11 นครราชสีมา บัวใหญ เทศบาลเมืองบัวใหญ ระดับทองแดง

12 นครราชสีมา ประทาย ฉลามโนนไผลอม ระดับทองแดง

13 นครราชสีมา พระทองคํา
ผูกอการดีองคการบริหารสวน

ตําบลพังเทียม
ระดับทองแดง

14 นครราชสีมา หนองบุญมาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

หนองจานพัฒนา
ระดับทองแดง

15 นครราชสีมา หนองบุญมาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลสารภี
ระดับทองแดง

16 นครราชสีมา หนองบุญมาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานพระ
ระดับทองแดง

17 นครราชสีมา หนองบุญมาก
บานใหมหวงใย ใสใจปองกันเด็ก

จมน้ํา
ระดับทองแดง

18 นครราชสีมา หนองบุญมาก ผูกอการดีหนองบุญมาก ระดับทองแดง

19 บุรีรัมย นาโพธิ์ สุขภาพ รพ.สต.บานหัวชาง ระดับทองแดง

20 บุรีรัมย โนนดินแดง ผูกอการดีตําบลโนนดินแดง ระดับทองแดง

21 บุรีรัมย โนนดินแดง
ทีมผูกอการดี รพ.สต.โนนดินแดง (บ

านปาไมสหกรณ)
ระดับทองแดง

22 บุรีรัมย ประโคนชัย ทีมเทศบาลตําบลเขาคอก ระดับทองแดง

23 บุรีรัมย ประโคนชัย
ทีมผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ํา 

ตําบลโคกยาง
ระดับทองแดง

24 บุรีรัมย ประโคนชัย ทีมโคกมาปลอดภัย ระดับทองแดง



หนา 17
3.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน 77 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

25 บุรีรัมย ประโคนชัย ผูกอการดีตําบลสี่เหลี่ยม ระดับทองแดง

26 บุรีรัมย ประโคนชัย ทีมผูกอการดีตําบลไพศาล ระดับทองแดง

27 บุรีรัมย ประโคนชัย ผูกอการดี ตําบลตะโกตาพิ ระดับทองแดง

28 บุรีรัมย ประโคนชัย ทีมผูกอการดีตําบลละเวี้ย ระดับทองแดง

29 บุรีรัมย ละหานทราย หัวทํานบระวังภัยจากน้ํา ระดับทองแดง

30 บุรีรัมย หนองหงส ทีมผูกอการดีตําบลสระทอง ระดับทองแดง

31 สุรินทร กาบเชิง ทีมผูกอการดีตําบลคูตัน ระดับทองแดง

32 สุรินทร กาบเชิง ทีมผูกอการดีตําบลตะเคียน ระดับทองแดง

33 สุรินทร เขวาสินรินทร ทีมผูกอการดีตําบลแร ระดับทองแดง

34 สุรินทร เขวาสินรินทร ทีมผูกอการดีตําบลปราสาททอง ระดับทองแดง

35 สุรินทร เขวาสินรินทร ทีมผูกอการดีตําบลบึง ระดับทองแดง

36 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีตําบลชุมแสง ระดับทองแดง

37 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีตําบลเมืองลีง ระดับทองแดง

38 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีตําบลเปนสุข ระดับทองแดง

39 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีตําบลกระหาด ระดับทองแดง

40 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีตําบลบานผือ ระดับทองแดง

41 สุรินทร จอมพระ ทีมผูกอการดีตําบลลุมระวี ระดับทองแดง

42 สุรินทร ชุมพลบุรี ทีมผูกอการดีตําบลไพรขลา ระดับทองแดง

43 สุรินทร ทาตูม ทีมผูกอการดีตําบลกระโพ ระดับทองแดง

44 สุรินทร โนนนารายณ ทีมผูกอการดีตําบลคําผล ระดับทองแดง

45 สุรินทร โนนนารายณ ทีมผูกอการดีตําบลโนน ระดับทองแดง

46 สุรินทร โนนนารายณ ทีมผูกอการดีตําบลระเวียง ระดับทองแดง

47 สุรินทร ปราสาท ทีมผูกอการดีตําบลโคกยาง ระดับทองแดง

48 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลราม ระดับทองแดง

49 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลนาบัว ระดับทองแดง

50 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลตาอ็อง ระดับทองแดง

51 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลแสลงพันธ ระดับทองแดง

52 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตาอ็อง(กาเกาะ) ระดับทองแดง

53 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลแกใหญ ระดับทองแดง

54 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลตั้งใจ ระดับทองแดง

55 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลสวาย ระดับทองแดง

56 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลสําโรง ระดับทองแดง

57 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลนาดี ระดับทองแดง

58 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลเฉนียง ระดับทองแดง

59 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลเมืองที ระดับทองแดง



หนา 18
3.  ทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน 77 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

60 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลคอโค ระดับทองแดง

61 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลตระแสง ระดับทองแดง

62 สุรินทร เมืองสุรินทร ทีมผูกอการดีตําบลเพี้ยราม ระดับทองแดง

63 สุรินทร ลําดวน ทีมผูกอการดีตําบลตระเปยงเตีย ระดับทองแดง

64 สุรินทร ลําดวน ทีมผูกอการดีตําบลตรําดม ระดับทองแดง

65 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีตําบลคาละแมะ ระดับทองแดง

66 สุรินทร ศีขรภูมิ ทีมผูกอการดีตําบลแตล ระดับทองแดง

67 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีตําบลหนองระฆัง ระดับทองแดง

68 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีตําบลหัวงัว ระดับทองแดง

69 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีตําบลหนองอียอ ระดับทองแดง

70 สุรินทร สนม ทีมผูกอการดีตําบลแคน ระดับทองแดง

71 สุรินทร สังขะ ทีมผูกอการดีตําบลบานชบ ระดับทองแดง

72 สุรินทร สังขะ ทีมผูกอการดีตําบลสังขะ ระดับทองแดง

73 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีตําบลเสม็จ ระดับทองแดง

74 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีตําบลหมื่นศรี ระดับทองแดง

75 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีหมื่นศรี(กะเลา) ระดับทองแดง

76 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีสะโนรวมใจ ระดับทองแดง

77 สุรินทร สําโรงทาบ ทีมผูกอการดีตําบลประดู ระดับทองแดง



หนา 19
1. ทีมปองกันการพลัดตกลม (FP team) ดีมาก (Very Good) จํานวน 11 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

1 นครราชสีมา ปากชอง อบต.หนองสาหราย FP team ดีมาก (Very Good)

2 นครราชสีมา ปากชอง กูชีพเทศบาลตําบลกลางดง ดีมาก (Very Good)

3 สุรินทร ทาตูม ทีมบานไมรูลม โรงพยาบาลทาตูม ดีมาก (Very Good)

4 สุรินทร เมืองสุรินทร
ทีมปองกันการบาดเจ็บจากการ

พลัดตกหกลมองคการบริหารสวน
ตําบลทาสวาง

ดีมาก (Very Good)

5 สุรินทร เมืองสุรินทร
ทีมปองกันการบาดเจ็บจากการ

พลัดตกหกลมองคการบริหารสวน
ตําบลสําโรง

ดีมาก (Very Good)

6 สุรินทร เมืองสุรินทร
 ทีมปองกันการพลัดตกหกลม 

รพ.สต.บานกาเกาะ ตําบลตาอ็อง
ดีมาก (Very Good)

7 สุรินทร รัตนบุรี
ทีมปองกันการหกลมในผูสูงอายุ 

รพ.สต.ไผ
ดีมาก (Very Good)

8 สุรินทร รัตนบุรี
ทีมปองกันการหกลมในผูสูงอายุ 

รพ.รัตนบุรี
ดีมาก (Very Good)

9 สุรินทร สังขะ
ทีมปองกันการบาดเจ็บจากการ
พลัดตกหกลมตําบลกระเทียม

ดีมาก (Very Good)

10 สุรินทร สังขะ รพ.สังขะ ดีมาก (Very Good)

11 สุรินทร สังขะ รพ.สต.บานชบ ดีมาก (Very Good)

2. ทีมปองกันการพลัดตกลม (FP team) ดี (Good) จํานวน 6 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

1 ชัยภูมิ แกงครอ แกงครอ เอฟพีทีม ดี (Good)

2 ชัยภูมิ คอนสวรรค
เทศบาลคอนสวรรครวมใจ

ปองกันภัยหกลม ในผูสูงอายุ
ดี (Good)

3 นครราชสีมา ปากชอง ตําบลปากชอง ดี (Good)

4 นครราชสีมา ปากชอง Prapa Strong Smart and Smile ดี (Good)

5 บุรีรัมย โนนดินแดง

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากการ
พลัดตกหกลม โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลโนนดินแดง 
(บานปาไมสหกรณ)

ดี (Good)

6 บุรีรัมย ประโคนชัย เขาคอกรวมใจตานภัยการบาดเจ็บ ดี (Good)
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3. ทีมปองกันการพลัดตกลม (FP team) พื้นฐาน (basic) จํานวน 11 ทีม 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ชื่อทีม ระดับที่ขอรับรอง

1 ชัยภูมิ คอนสวรรค
ทีมเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บานโสก

 รวมใจ ปองกันภัยหกลมใน
ผูสูงอายุ

พื้นฐาน (Basic)

2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท พื้นฐาน (Basic)

3 บุรีรัมย คูเมือง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานปะเคียบ
พื้นฐาน (Basic)

4 บุรีรัมย คูเมือง
ทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานหนองขมาร
พื้นฐาน (Basic)

5 บุรีรัมย นาโพธิ์ สุขภาพ รพ.สต.บานหัวชาง พื้นฐาน (Basic)

6 บุรีรัมย ประโคนชัย ทีมโคกมาปลอดภัย พื้นฐาน (Basic)

7 บุรีรัมย ประโคนชัย
ทีมปองกันการบาดเจ็บจากการ

พลัดตกหกลม ตําบลละเวี้ย
พื้นฐาน (Basic)

8 บุรีรัมย ประโคนชัย FP สี่เหลี่ยม พื้นฐาน (Basic)

9 บุรีรัมย หนองหงส หวยหิน Falls Prevention Team พื้นฐาน (Basic)

10 บุรีรัมย หนองหงส
ทีมปองกันการบาดเจ็บจากการ
พลัดตกหกลมตําบลเมืองฝาย

พื้นฐาน (Basic)

11 สุรินทร ปราสาท
PRATHADBU Falls Prevention 

Team
พื้นฐาน (Basic)


