
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
เรื่อง  ผลการประเมินรับรองทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอําเภอ (ศปถ.อําเภอ/D-RTI)  

และทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบล/หนวยงาน (ศปถ.อปท./RTI team) 
ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจําป 2564 
___________________________ 

 
  ตามที่ เขตสุขภาพที่ 9 โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ไดดําเนินการผลักดันการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จากปจจัยที่สามารถปองกันได จึงไดเนนการ
สรางทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอําเภอ (D-RTI) และทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบล/
หนวยงาน (RTI team) ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพที่ 9 ไดดําเนินการประเมินเอกสารการขอประเมิน
รับรองในทุกระดับแลว จึงขอผลการประเมินรับรองทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอําเภอ (ศปถ.อําเภอ/D-RTI) 
และทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบล/หนวยงาน (ศปถ.อปท./RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจําป 
2564 ดังนี้ 
 
 ก.  ผลการประเมินรับรองทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน  

  1.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ดีเยี่ยม (Advanced) ระดับยอดเยี่ยม มีดังนี ้
   1.1 จังหวัดนครราชสีมา 
    1.1.1 อําเภอปากชอง 

1.1.2 อําเภอพิมาย 
1.1.3 อําเภอขามสะแกแสง 
1.1.4 อําเภอโนนสูง 
1.1.5 อําเภอประทาย 

   1.2 จังหวัดชัยภูม ิ
    1.2.1 อําเภอหนองบัวระเหว 
    1.2.2 อําเภอคอนสวรรค 
   1.3 จังหวัดบุรีรัมย 
    1.3.1 อําเภอพุทไธสง 

1.3.2 อําเภอบานกรวด 
1.3.3 อําเภอกระสัง 
 

1.3.4 อําเภอ… 



 
 
1.3.4 อําเภอพลับพลาชัย 
1.3.5 อําเภอเมืองบุรีรัมย 

   1.4 จังหวัดสุรินทร 
    1.4.1 อําเภอจอมพระ 

1.4.2 อําเภอชุมพลบุรี 
1.4.3 อําเภอปราสาท 
1.4.4 อําเภอกาบเชิง 

  

  2.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ดีเยี่ยม (Advanced) ระดับดีมาก มีดังนี ้
   2.1 จังหวัดนครราชสีมา 
    2.1.1 อําเภอโนนไทย 

2.1.2 อําเภอคง 
   2.2 จังหวัดชัยภูม ิ
    2.2.1 อําเภอภูเขียว 
    2.2.2 อําเภอจัตุรัส 
   2.3 จังหวัดบุรีรัมย 
    2.3.1 อําเภอลําปลายมาศ 

2.3.2 อําเภอโนนดินแดง 
2.3.3 อําเภอปะคํา 
2.3.4 อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
2.3.5 อําเภอนาโพธิ ์

   2.4 จังหวัดสุรินทร 
    2.4.1 อําเภอสนม 

2.4.2 อําเภอศรีณรงค 
 

  3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดีเยี่ยม 
(advanced) ระดับยอดเยี่ยม มีดังนี ้
   3.1 จังหวัดนครราชสีมา 

3.1.1 RTI team ตําบลโนนตาเถร   อําเภอโนนแดง 
3.1.2 RTI team อบต.หนองสาหราย  อําเภอปากชอง 
3.1.3 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง 
3.1.4 RTI team เทศบาลตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง 
3.1.5 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนโนนไผลอม ต.กระทุมราย อําเภอประทาย 

   3.2 จังหวัดชัยภูมิ  
    3.2.1 ศปถ.อบต.กวางโจน   อําเภอภูเขียว 

    3.2.2 RTI team อบต.โปงนก   อําเภอเทพสถิต 
 

3.2.3 ทีมปองกันการบาดเจ็บ… 



 
 
    3.2.3 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลตําบลโคกสะอาด 

          อําเภอหนองบัวระเหว 
    3.2.4 RTI team อบต.โคกมั่งงอย   อําเภอคอนสวรรค 
    3.2.5 ทีม Wangtakae RTI ต.วังตะเฆ   อําเภอหนองบัวระเหว 
   3.3 จังหวัดบุรีรัมย 

3.3.1 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย 
3.3.2 RTI Team อบต.สะเดา   อําเภอนางรอง 
3.3.3 อบต.โนนดินแดงรวมใจปองกันการบาดเจ็บทางถนน อําเภอโนนดินแดง 
3.3.4 RTI team โคกสวาง   อําเภอหนองก่ี 
3.3.5 RTI ตําบลยายแยมวัฒนา Team  อําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

   3.4 จังหวัดสุรินทร 
    3.4.1 องคการบริหารสวนตําบลจอมพระ  อําเภอจอมพระ 

3.4.2 เทศบาลตําบลกาบเชิง   อําเภอกาบเชิง 
3.4.3 เทศบาลตําบลโคกตะเคียน   อําเภอกาบเชิง 
3.4.4 รัตนบุรีเมืองแกว    อําเภอรัตนบุรี 
3.4.5 เทศบาลตําบลบุแกรง   อําเภอจอมพระ 
 

 ข.  ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ประเภทประเมินเพื่อรับรอง 

  1.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ระดับดีเยี่ยม (Advanced) จํานวน 7 อําเภอ (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 

  2.  ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic 
Injury: D-RTI) ระดับดีมาก (Excellent) จํานวน 12 อําเภอ (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย)  
 

  3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)       
ระดับดีเยี่ยม (advanced) จํานวน 105 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 

  4. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)      
ระดับดีมาก (excellent) จํานวน 46 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย)  
 

  5. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)  
ระดับดี (good) จํานวน 88 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย) 
 

  6. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)  
ระดับพื้นฐาน (basic) จํานวน 118 ทีม (รายชื่อตามเอกสารแนบทาย)  
 
  ประกาศ  ณ  วันที ่      กันยายน พ.ศ. 2564 

 
       
 



รายชื่อแนบทาย

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

ดีเยี่ยม (Advanced) จํานวน 7 อําเภอ

ลําดับที่ อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 จักราช นครราชสีมา Advanced

2 บัวลาย นครราชสีมา Advanced

3 หวยแถลง นครราชสีมา Advanced

4 ชํานิ บุรีรัมย Advanced

5 บานใหมไชยพจน บุรีรัมย Advanced

6 ประโคนชัย บุรีรัมย Advanced

7 ละหานทราย บุรีรัมย Advanced

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

ดีมาก (Excellent) จํานวน 12 อําเภอ

ลําดับที่ อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 วังน้ําเขียว นครราชสีมา Excellent

2 แคนดง บุรีรัมย Excellent

3 นางรอง บุรีรัมย Excellent

4 โนนสุวรรณ บุรีรัมย Excellent

5 สตึก บุรีรัมย Excellent

6 หนองก่ี บุรีรัมย Excellent

7 หนองหงส บุรีรัมย Excellent

8 หวยราช บุรีรัมย Excellent

9 เขวาสินรินทร สุรินทร Excellent

10 โนนนารายณ สุรินทร Excellent

11 พนมดงรัก สุรินทร Excellent

12 ลําดวน สุรินทร Excellent

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (District Road Traffic Injury: D-RTI)

หนา 1



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

 จํานวน 105 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 ศปถ.อบต.กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ advanced

2 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนเทศบาลตําบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

3 Wangtakae RTI Team หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

4 ทีมอบต.โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

5 ทีมเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

6 หวยแย ทีม หนองบัวระเหว ชัยภูมิ advanced

7 เทศบาลตําบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา advanced

8 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา advanced

9 อบต.หนองสาหราย (RTI team) ปองกันการบาดเจ็บทางถนน ปากชอง นครราชสีมา advanced

10 องคการบริหารสวนตําบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา advanced

11 องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา advanced

12  RTI หวยสําราญ กระสัง บุรีรัมย advanced

13 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย แคนดง บุรีรัมย advanced

14 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

15 RTI TEAM ตําบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

16 RTI ตําบลยายแยมวัฒนา Team เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

17 ตําบลอีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย advanced

18 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนของตําบลโคกสนวน ชํานิ บุรีรัมย advanced

19 ชอผกาทีม ชํานิ บุรีรัมย advanced

20 รพสต.เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย advanced

21 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลละลวด ชํานิ บุรีรัมย advanced

22 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหนองปลอง ชํานิ บุรีรัมย advanced

23 RTI Team อบต.สะเดา นางรอง บุรีรัมย advanced

24 หนองแวง RTI นาโพธิ์ บุรีรัมย advanced

25 ทีมรพ.สต.บานนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย advanced

26 RTI team ตําบลทุงจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย advanced

27 ปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย advanced

28 RTI เทศบาลตําบลปราสาท บาน ดาน บุรีรัมย advanced

29 RTI team ตําบลบานกรวด บานกรวด บุรีรัมย advanced

30 องคการบริหารสวนตําบลสายตะกู บานกรวด บุรีรัมย advanced

31 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย advanced

ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team)

หนา 2



ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

32 RTI TEAM HINLAD บานกรวด บุรีรัมย advanced

33 RTI team ตําบลกูสวนแตง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

34 RTI team ตําบลแดงใหญ บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

35 RTI team ตําบลทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

36 RTI team ตําบลหนองเยือง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

37 RTl  team ตําบลหนองแวง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย advanced

38 RTI Team จรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย advanced

39 RTI Team ตําบลโคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย advanced

40 RTI Team ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย advanced

41 RTI team ตําบลหูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย advanced

42
ผูกอการดี ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบล
บานจาน

พุทไธสง บุรีรัมย advanced

43 RTI  team บานยาง  พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย advanced

44 ศูนยปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตําบลบานแวง พุทไธสง บุรีรัมย advanced

45 RTI team ตําบลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย advanced

46 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลหายโศก พุทไธสง บุรีรัมย advanced

47 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

48
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเมืองฝาง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย

เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

49 RTI team รพ.สต.บานตลาดชัย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

50 RTI Team รพ.สต.บานตลาดชัย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

51 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสะแกโพรง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

52 หนองตาดรวมใจ ปองกันภัยอุบัติเหตุ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

53 พระครูทีม เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

54 RTI TEAM ตําบลหลักเขต เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

55 การดําเนินงานการบาดเจ็บทางถนนตําบลอิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย advanced

56 โคกวาน RTI Team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

57 ตาจง RTI Team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

58 ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตําบลตาจง ละหานทราย บุรีรัมย advanced

59 Lahansai RTI Team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

60 สําโรงใหม RTI Team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

61 หนองตระครอง RTI Team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

62 หนองแวง RTI Team ละหานทราย บุรีรัมย advanced

63 รพ.สต.บานโคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

64 RTI Team ตําบลโคกลาม ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced
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65 RTI TEAM ตําบลโคกสะอาด ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

66 RTI TEAM TALADPHO ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

67 RTI  หนองมวง ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

68 RTI team รพ.สต.บุแปบ เทศบาลทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

69 RTI Team รพ.สต.บานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

70 RTI team ตําบลบุโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

71 RTI team ตําบลผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

72 RTI team ตําบลผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

73 RTI Team เมืองแฝก อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

74 การปองกันอุบัติเหตุทางถนนรพ.สต.บานแสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

75 RTI team Nongkoo ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

76 RTI TEAM หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

77 RTIตําบลหินโคน ลําปลายมาศ บุรีรัมย advanced

78 RTI team โคกสวาง หนองก่ี บุรีรัมย advanced

79 RTI TEAM ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย advanced

80 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลบุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย advanced

81 รพ.สต.หนองไผ หนองก่ี บุรีรัมย advanced

82 รพ.สต.บานขามใหญ หนองก่ี บุรีรัมย advanced

83 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตําบลเยยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย advanced

84 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตําบลหนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย advanced

85 RTI TEAM ตําบลหนองชัยศรี  อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย หนองหงส บุรีรัมย advanced

86 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน(RTI Team)ตําบลสระทอง หนองหงส บุรีรัมย advanced

87 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเสาเดียว หนองหงส บุรีรัมย advanced

88 ทีมการปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหวยหิน หนองหงส บุรีรัมย advanced

89 RTI team thaisamakkee หนองหงส บุรีรัมย advanced

90 โคกเหล็ก Team หวยราช บุรีรัมย advanced

91 โคกเหล็ก Team หวยราช บุรีรัมย advanced

92 รพ.สต.เมืองโพธิ์ หวยราช บุรีรัมย advanced

93 เทศบาลตําบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร advanced

94 ทต.โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร advanced

95 กูชีพตะเคียน กาบเชิง สุรินทร advanced

96 องคการบริหารสวนตําบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร advanced

97 อบต.ลุมระวี จอมพระ สุรินทร advanced

98 เทศบาลตําบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร advanced

99 อบต.หนองสนิท จอมพระ สุรินทร advanced
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100 ตําบลหนองสนิท จอมพระ สุรินทร advanced

101 ตาเบาทีม ปราสาท สุรินทร advanced

102 รัตนบุรีเมืองแกว รัตนบุรี สุรินทร advanced

103 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร advanced

104 ทีม ศปถ.อปท.ตําบลณรงค ศรีณรงค สุรินทร advanced

105 องคการบริหารสวนตําบลดม สังขะ สุรินทร advanced

หนา 5
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 จํานวน  46 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา excellent

2 ทีม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา excellent

3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สีคิ้ว นครราชสีมา excellent

4 บานปรือสามัคคีทีม กระสัง บุรีรัมย excellent

5 RTI Mangphai team กระสัง บุรีรัมย excellent

6 ศรีภูมิสามัคคี กระสัง บุรีรัมย excellent

7 Songchan RTI Team กระสัง บุรีรัมย excellent

8 ดงพลองเขมแข็ง แคนดง บุรีรัมย excellent

9 กานเหลืองปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย excellent

10 ทรัพยพระยาปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย excellent

11 ทีม อบต.บานสิงห นางรอง บุรีรัมย excellent

12 RTI team อบต. หนองโบสถ นางรอง บุรีรัมย excellent

13 อบต.สมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย excellent

14 รพ.สต.บานโคกรัก โนนสุวรรณ บุรีรัมย excellent

15 RTI TEAM ตําบลดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย excellent

16 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน องคการบริหารสวนตําบลเขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย excellent

17 RTI team เทศบาลตําบลจันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย excellent

18 RTI team เทศบาลตําบลโนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย excellent

19 RTI team บึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย excellent

20 RTI team เทศบาลตําบลปราสาท บานกรวด บุรีรัมย excellent

21 RTI team ศูนยปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตําบลมะเฟอง พุทไธสง บุรีรัมย excellent

22 ปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลกลันทา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

23 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

24 บัวทอง  rti ทีม เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

25 BANYANG.M.BRU เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

26 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสวายจีก เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

27 RTI Tema ตําบลสะแกซํา เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

28 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเสม็ด เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย excellent

29 RTI.ตําบลหนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

30 หนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย excellent

31 ทีม RTI ตําบลทาโพธิ์ชัย หนองก่ี บุรีรัมย excellent

32 รพ.สต.บานขามใหญ หนองก่ี บุรีรัมย excellent
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33 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย excellent

34 RTI ตําบลสระแกว หนองหงส บุรีรัมย excellent

35 อบต.เปนสุข จอมพระ สุรินทร excellent

36 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเมืองลีง จอมพระ สุรินทร excellent

37 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีณรงค ชุมพลบุรี สุรินทร excellent

38 รพ.สต.หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร excellent

39 ตระมูง RTI TEAM ทาตูม สุรินทร excellent

40 กันตวจระมวลทีม ปราสาท สุรินทร excellent

41 โคกยางทีม ปราสาท สุรินทร excellent

42 กะดาดดรีมทีม ปราสาท สุรินทร excellent

43 เฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร excellent

44 บานพลวงทีม ปราสาท สุรินทร excellent

45 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลไผ รัตนบุรี สุรินทร excellent

46 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาตุม สังขะ สุรินทร excellent
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3. ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับตําบล/หนวยงาน (RTI team) ดี (good) จํานวน  88 ทีม

ลําดับที่ ชื่อทีม อําเภอ จังหวัด ระดับ

1 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา good

2 องคการบริหารสวนตําบลจันอัด โนนสูง นครราชสีมา good

3 ทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตะครอง โนนสูง นครราชสีมา good

4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา good

5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม โนนสูง นครราชสีมา good

6 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนโนนไผลอมตําบลกระทุมราย ประทาย นครราชสีมา good

7 นางรํา roadsafety ประทาย นครราชสีมา good

8 NANGRUM RESCUE ประทาย นครราชสีมา good

9 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา good

10 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนน ตําบลหนองคาย ประทาย นครราชสีมา good

11 หนองพลวง RTI Team ประทาย นครราชสีมา good

12 อุดมธรรมรวมใจ กระสัง บุรีรัมย good

13 KTR-RTI team กระสัง บุรีรัมย good

14
การปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลชุมแสง 
รพ.สต.บานกานเหลือง

กระสัง บุรีรัมย good

15
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลลําดวน 
(LAMDUAN RTI TEAM)

กระสัง บุรีรัมย good

16
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสูงเนิน (Soongnern 
RTI Team)

กระสัง บุรีรัมย good

17 หนองเต็งทีม กระสัง บุรีรัมย good

18 RTI Team โรงพยาบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย good

19 RTI Team ตําบลหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย good

20 รพ.สต.บาน หนอง การ ะ โก แคนดง บุรีรัมย good

21 ถนนหักปลอดภัย ใสใจทุกเสนทาง นางรอง บุรีรัมย good

22 RTI TEAM ทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย good

23 ทีมเทศบาลเมืองนางรองปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย good

24 ลําไทรโยงปลอดภัย นางรอง บุรีรัมย good

25 RTI team อบต.หนองกง นางรอง บุรีรัมย good

26 ทีม หนองไทร หวงใยชีวิต นางรอง บุรีรัมย good

27 อบต.หนอนยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย good

28 RTI  team  ตําบลหนองโสน นางรอง บุรีรัมย good

29 อบต.หัวถนน นางรอง บุรีรัมย good

30 รพ.สต.บานหนองบัว นาโพธิ์ บุรีรัมย good
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31 รพ.สต.บานลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย good

32 รพ.สต.หนองเสม็ด โนนดินแดง บุรีรัมย good

33
การปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลละเวี้ย  (RTI lavia 
team )

ประโคนชัย บุรีรัมย good

34 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI TEAM) ตําบลหนองบัว ปะคํา บุรีรัมย good

35 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลปาชัน พลับพลาชับ บุรีรัมย good

36 รพ.สต.บานโคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย good

37 รพสตบานตาพระ พลับพลาชัย บุรีรัมย good

38 รพ.สต.บานจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย good

39 RTI TEAM ตําบลบานเปา พุทไธสง บุรีรัมย good

40 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลกระสัง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย good

41 หนองตาดทีม เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย good

42 ลําปลายมาศ RTI Team ลําปลายมาศ บุรีรัมย good

43 RTI team รพ.สต.บานสี่เหลี่ยมเจริญ ลําปลายมาศ บุรีรัมย good

44 ตําบลกระสัง สตึก บุรีรัมย good

45 ทามวงรวมใจปองกันอุบัติเหตุทางถนน สตึก บุรีรัมย good

46 RTI ตําบลหนองใหญ สตึก บุรีรัมย good

47 โคกสูงทีม หนองก่ี บุรีรัมย good

48 ตะโกรวมใจปองกันภัยอุบัติเหตุ หวยราช บุรีรัมย good

49 ทีมสามแวง หวยราช บุรีรัมย good

50 RTI หวยราช หวยราช บุรีรัมย good

51 องคการบริหารสวนตําบลคูตัน กาบเชิง สุรินทร good

52 ทีม อบต.ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร good

53 ทีมปองกันอุบัติเหตุตําบลเขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร good

54 ตากูกทีม เขวาสินรินทร สุรินทร good

55  ทีม RTI team ตําบลบานแร เขวาสินรินทร สุรินทร good

56 RTI team เทศบาลตําบลกระหาด จอมพระ สุรินทร good

57 องคการบริหารสวนตําบลบานผือ จอมพระ สุรินทร good

58 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวนหมอน ชุมพลบุรี สุรินทร good

59 RTI team ตําบลนาหนองไผ ชุมพลบุรี สุรินทร good

60 ตําบลไพรขลา ทะเลสาบทุงกุลา ชุมพลบุรี สุรินทร good

61 รพ.สต.บานยางบออี ชุมพลบุรี สุรินทร good

62 รพ.สต.เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร good

63 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลบัวเชด บัวเชด สุรินทร good

64 ทีมเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนน ปราสาท สุรินทร good
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65 เฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลโคกสะอาด ปราสาท สุรินทร good

66 Tanee  RTI  Team ปราสาท สุรินทร good

67 ทีมทมอปลอดภัย ปราสาท สุรินทร good

68 Prathadbu RTI team ปราสาท สุรินทร good

69 ประทัดบุสรางสุข สรางรอยยิ้ม ปราสาท สุรินทร good

70 RTI ต.ปรือ ปราสาท สุรินทร good

71 PLAI RTI term ปราสาท สุรินทร good

72 ปลัดหนองใหญ RTI team ปราสาท สุรินทร good

73 ชื่อทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลโคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร good

74 จีกแดกทีม พนมดงรัก สุรินทร good

75 RTI TEAM ตําบลตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร good

76 ศปถ.บักไดทีม พนมดงรัก สุรินทร good

77 ทีมปองกันอุบัติเหตุทงถนนตําบลทับใหญ รัตนบุรี สุรินทร good

78 ยางสวางทีม รัตนบุรี สุรินทร good

79 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร good

80 ทีมตําบลโชกเหนือ ลําดวน สุรินทร good

81 JANWAN RTI Team ศรีณรงค สุรินทร good

82 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร good

83 อบต.ตาคง สังขะ สุรินทร good

84 ทับทันทีม สังขะ สุรินทร good

85 ทีมตําบลกระออม สําโรงทาบ สุรินทร good

86 ศรีสุขทีม สําโรงทาบ สุรินทร good

87 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสะโน สําโรงทาบ สุรินทร good

88 สําโรงทาบสูภัย สําโรงทาบ สุรินทร good
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1 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา basic

2 การปองกันการบาดเจ็บทางถนนหนองตะครองทีม ขามทะเลสอ นครราชสีมา basic

3 อบต.ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

4 อบต.ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

5 ทต.โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

6 อบต.พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

7 อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

8 อบต.เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

9 อบต.หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา basic

10 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลโนนจาน บัวลาย นครราชสีมา basic

11 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตําบลบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา basic

12 ชื่อทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา basic

13 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหนองหวา บัวลาย นครราชสีมา basic

14 ปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลกระทุมราย ประทาย นครราชสีมา basic

15 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลทุงสวาง (RTI  team) ประทาย นครราชสีมา basic

16 ทีมวังไมแดง ประทาย นครราชสีมา basic

17 หนองพลวงปลอดภัย RTI Team ประทาย นครราชสีมา basic

18 RTI รพ.สต.หินตั้ง สูงเนิน นครราชสีมา basic

19 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลกงรถ หวยแถลง นครราชสีมา basic

20 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลงิ้ว หวยแถลง นครราชสีมา basic

21 ทีมบาดปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา basic

22 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา basic

23 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลหินดาด หวยแถลง นครราชสีมา basic

24 ทต.หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย basic

25 ชุมแสงทีม นางรอง บุรีรัมย basic

26 RTI team ตําบลหัวถนน นางรอง บุรีรัมย basic

27 รพ.สต.บานดอนกลาง นาโพธิ์ บุรีรัมย basic

28 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนรพ.สต.บานนาเหล็ก นาโพธิ์ บุรีรัมย basic

29 อบต.โนนดินแดงรวมใจปองกันการบาดเจ็บทางทองถนน โนนดินแดง บุรีรัมย basic

30 RTI รพ.สต.โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย basic

31 รพ.สต.บานดงกะทิง บานดาน บุรีรัมย basic

32 RTI วังเหนือทีม บานดาน บุรีรัมย basic

33 รพ.สต.สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย basic
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34 RTI team องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย basic

35 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบล พลับพลาชัย บุรีรัมย basic

36 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบัว เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย basic

37 RTI ตําบลชุมแสง สตึก บุรีรัมย basic

38 รอนทองสามัคคี สตึก บุรีรัมย basic

39 RTIตําบลสตึก สตึก บุรีรัมย basic

40 รพ.สต.บานสนามชัย สตึก บุรีรัมย basic

41 SakaeRTI Team สตึก บุรีรัมย basic

42 ทุงกระเต็นทีม หนองก่ี บุรีรัมย basic

43 โคกตะเคียน RTI TEAM กาบเชิง สุรินทร basic

44 ตําบลดานรวมใจสรางความปลอดภันบนทองถนน กาบเชิง สุรินทร basic

45 องคการบริหารสวนตําบลดาน กาบเชิง สุรินทร basic

46 ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตําบลแนงมุด กาบเชิง สุรินทร basic

47 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางทองถนนตําบลบึง เขวาสินรินทร สุรินทร basic

48 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปราสาททอง เขวาสินรินทร สุรินทร basic

49 RTI TEAM ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร basic

50 RTI team รพ.สต.สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร basic

51 RTI team ออตลิ่งชัน ชุมพลบุรี สุรินทร basic

52 หนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร basic

53 รพ.สต.จรัส บัวเชด สุรินทร basic

54 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน ตําบลตาวัง บัวเชด สุรินทร basic

55 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลสะเดา บัวเชด สุรินทร basic

56 ตําบลสําเภาลูน บัวเชด สุรินทร basic

57 รพ.สต.อาโพน บัวเชด สุรินทร basic

58 RTI  Team รพ.สต.บานมะเมียง ปราสาท สุรินทร basic

59 รักโชคนาสามทีม ปราสาท สุรินทร basic

60 อบต.บานไทร ทีม ปราสาท สุรินทร basic

61 RTI Plaicity ปราสาท สุรินทร basic

62 ทีมตําบลสมุด ปราสาท สุรินทร basic

63 อบต.กาเกาะ เมืองสุรินทร สุรินทร basic

64 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลแกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร basic

65 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉนียง เมืองสุรินทร สุรินทร basic

66 ทีมตําบลตั้งใจ เมืองสุรินทร สุรินทร basic

67 ทีมปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนตําบลตาอ็อง เมืองสุรินทร สุรินทร basic

68 ทีมถนนสีขาว เมืองสุรินทร สุรินทร basic
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69 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลเทนมีย เมืองสุรินทร สุรินทร basic

70 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนบานกระทมพรง เมืองสุรินทร สุรินทร basic

71 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนบานกระทมพรง เมืองสุรินทร สุรินทร basic

72 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน รพ.สต.บานอาลอ เมืองสุรินทร สุรินทร basic

73 ทีมตําบลบุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร basic

74 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเพี้ยราม เมืองสุรินทร สุรินทร basic

75 ทีมปองกันอุบัติเหตุทางถนนตําบลเมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร basic

76 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสลักได เมืองสุรินทร สุรินทร basic

77 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลสําโรง เมืองสุรินทร สุรินทร basic

78 ตําบลกุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร basic

79 ตําบลแกปลอดภัย รัตนบุรี สุรินทร basic

80 RTI Team รพ.สต.บานบึง รัตนบุรี สุรินทร basic

81 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร basic

82 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลธาตุ รัตนบุรี สุรินทร basic

83 น้ําเขียวกอการดี รัตนบุรี สุรินทร basic

84 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร basic

85 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร basic

86 ตําบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร basic

87 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลไผ รัตนบุรี สุรินทร basic

88 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร basic

89 ตําบลลําดวน ลําดวน สุรินทร basic

90 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอูโลก ลําดวน สุรินทร basic

91 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเกาะตรวจ ศรีณรงค สุรินทร basic

92 อบต.ศรีสุข ศรีณรงค สุรินทร basic

93 หนองแวง ศรีณรงค สุรินทร basic

94 ยาง (RTI team) ศีขรถูมิ สุรินทร basic

95 กูชีพอบต.กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร basic

96 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนรพ.สต.บานโคกสนวน ศีขรภูมิ สุรินทร basic

97 RTI team รพ.สต.คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร basic

98 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร basic

99 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลคาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร basic

100 จารพัตทีม ศีขรภูมิ สุรินทร basic

101 ทีมชางป ศีขรภูมิ สุรินทร basic

102 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหัวแรต ศีขรภูมิ สุรินทร basic

103 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร basic
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104 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตล ศีขรภูมิ สุรินทร basic

105 รพ.สต.บานนาทม ศีขรภูมิ สุรินทร basic

106 ทีม RTI นารุง ศีขรภูมิ สุรินทร basic

107 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร basic

108 RTI team  รพ.สต.หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร basic

109 ทีมปองกันRTi ทีมรพ.สต.บานขะเนก ศีขรภูมิ สุรินทร basic

110 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองโดน ศีขรภูมิ สุรินทร basic

111 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตําบลหนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร basic

112 หนองเหล็กปลอดภัยใสใจการเดินทาง ศีขรภูมิ สุรินทร basic

113 RTI ตําบลบานจารย สังขะ สุรินทร basic

114
ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) 
ตําบลสะกาด

สังขะ สุรินทร basic

115 การปองกันการบาดเจ็บทางถนนตําบลเกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทร basic

116 รพ.สต.เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร basic

117 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร basic

118 หนองฮะรวมใจปองกันการบาดเจ็บทางถนน สําโรงทาบ สุรินทร basic
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