
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
แจงผลการประเมินทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน RTI ตําบล/หนวยงาน  Excellent
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ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ชื่อทีม ชื่ออําเภอ จังหวัด ระดับ
1 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
2 ตําบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
3 เทศบาลตําบลหมูสี ปากชอง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
4 เทศบาลตําบลสีมามงคล ปากชอง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent จังหวัดนครราชสีมา

4 เทศบาลตําบลสีมามงคล ปากชอง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองนํ้าแดง ปากชอง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
6 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลางดง ปากชอง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
7 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
8 ตําบลโบสถ พิมาย นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
9 ตําบลรังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
10 ตําบลสัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

ที่ ชื่อทีม ชื่ออําเภอ จังหวัด ระดับ

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อทีม ชื่ออําเภอ จังหวัด ระดับ
1 องคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด คอนสวรรค ชัยภูมิ RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
2 ตําบลผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

ที่ ชื่อทีม ชื่ออําเภอ จังหวัด ระดับ

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent จังหวัดบุรีรัมย

ที่ ชื่อทีม ชื่ออําเภอ จังหวัด ระดับ

1 องคการบริหารสวนตําบลปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปราสาทพร ชํานิ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกสนวน ชํานิ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองหวา ชํานิ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองตาเปลง ชํานิ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองตาเปลง ชํานิ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

6 เมืองยางทีม ชํานิ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

7 องคการบริหารสวนตําบลสะเดา นางรอง บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

8 ตําบลสมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

9 เทศบาลตําบลจันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

10 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

**ประกาศผลแบบไมเรียงลําดับคะแนน**
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11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองนํ้าขุน ปะคํา บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent11 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองนํ้าขุน ปะคํา บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

12 ตําบลโคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

13 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปริงเปน เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

14 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

15 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสองหอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

16 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลบานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent16 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลบานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

17 ตําบลเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

18 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระครู เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

19 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพะไล เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

20 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกกลาง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent20 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกกลาง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

21 ทีมสําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

22 ทีมตําบลหนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

23 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลตาจง ละหานทราย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

24 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลโคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

25 ตําบลหนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent25 ตําบลหนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

26 รพ.สต.บานแสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

27 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองผะองค ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

28 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

29 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

30 ตําบลบุโพธ์ิ ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent30 ตําบลบุโพธ์ิ ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
31 ตําบลทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

32 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนตะครอง ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

33 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองมวง ลําปลายมาศ บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

34 เทศบาลตําบลดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
35 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานขาม หนองหงส บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

36 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหวยหิน หนองหงส บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

37 ตําบลหนองชัยศรี หนองหงส บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

38 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวา หวยราช บุรีรัมย RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

ที่ ชื่อทีม ชื่ออําเภอ จังหวัด ระดับ

1 ศปถ.องคการบริหารสวนตําบลเมืองลีง จอมพระ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

2 องคการบริหารสวนตําบลลุมระวี จอมพระ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

3 ทีมปองกันบาดเจ็บทางถนน ตําบลรัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent จังหวัดสุรินทร

**ประกาศผลแบบไมเรียงลําดับคะแนน**
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4 องคการบริหารสวนตําบลกระเทียม สังขะ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent4 องคการบริหารสวนตําบลกระเทียม สังขะ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

5 องคการบริหารสวนตําบลบานซบ สังขะ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

6 โรงเรียนพระแกววิทยา สังขะ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent
7 องคการบริหารสวนตําบลทับทัน สังขะ สุรินทร RTI ตําบล/หนวยงาน Excellent

                                                ประกาศ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561                                                ประกาศ ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561
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