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รายชื่อแนบท้าย 
 

ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้าํ ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๑๑ ทีม 
๑. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ์ 
๒. ทีมนานวนร่วมใจเด็กไทยไม่จมนํ้า อําเภอสนม จังหวัดสุรนิทร์  
๓. ทีมผู้พิทักษ์เด็กนักว่ายนํ้า อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
๔. ทีมผู้ก่อการดีสงัขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรนิทร์ 
๕. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๖. ทีมป้องกันเด็กจมนํ้า องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๗. ทีมปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรนิทร ์ 
๘. ทีมวัคซนีป้องกันเด็กจมนํ้าชุมพลบุร ีอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ์ 
๙. ทีม K.S Drown no more อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  
๑๐. ทีมบ้านกรวด ร่วมใจ ป้องกันภัย ไม่จมนํ้า อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๑. ทีมเทศบาลตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้าํ ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๒๔ ทีม 
๑. ทีมสนมร่วมใจเด็กไทยไม่จมนํ้า อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
๒. ทีมโพนโก ร่วมคิด ร่วมป้องกัน ลูกหลานปลอดภัยไม่จมนํ้า อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร ์
๓. ทีมสลักได อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๔. ทีมอําเภอลําดวน จังหวัดสุรนิทร์ 
๕. ทีมยางสว่างทีม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิทร์ 
๖. ทีมท่าตูมร่วมใจลูกหลานไม่จมนํ้า อําเภอท่าตูม จังหวัดสรุินทร ์
๗. ทีมอําเภอจอมพระ จังหวัดสรุินทร ์
๘. ทีมอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
๙. ทีมตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. ทีมดรีมทีมตรมไพร อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์
๑๑. ทีมศรสีุขศรณีรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร ์
๑๒. ทีมป้องกันการจมนํ้าตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๓. ทีม EMS องค์การบริหารส่วนตําบลหินลาด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๔. ทีมโรงพยาบาลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๕. ทีมบ้านยาง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรรีัมย์ 
๑๖. ทีมวังเหนือป้องกันเด็กจมนํ้า อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรมัย์ 
๑๗. ทีมวัคซนีป้องกันเด็กจมนํ้าตําบลมะเฟือง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๘. ทีมโครงการให้ความรู้แกนนําป้องกันเด็กจมนํ้า อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
๑๙. ทีมเทศบาลตําบลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๐. ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแก้งครอ้ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๑. ทีมโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๒. ทีมโพรเทค 58 อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
๒๓. ทีมโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เด่ือสามัคคีร่วมใจ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๔. ทีมตําบลโคกมัง่งอย อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้าํ ระดับทองแดง จํานวน ๒๙๕ ทมี 
 

1. ทีมตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 51. ทีมตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. ทีมตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 52. ทีมชาวหนองโดนร่วมใจต้านภัยเด็กจมน้ํา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ทีมตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 53. ทีมตําบลบ้านยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ทีมตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 54. ทีมตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. ทีมตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 55. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไผทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. ทีมอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 56. ทีม รพ.สต.บ้านแกดูแลหลานร่วมมอืช่วยกันป้องกันเด็กจมนํ้า อ.บ้านใหม่ไชยพจน ์จ.บุรีรัมย ์
7. ทีมอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 57. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเยือง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
8. ทีมอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 58. ทีมเทศบาลตําบลบา้นใหม่ไชยพจน์ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ทีมอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 59. ทีมทองหลางทีม อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. ทีมอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 60. ทีมตําบลกู่สวนแตง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
11. ทีมอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 61. ทีมตําบลแดงใหญ่ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
12. ทีมอําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 62. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองตาเปล่ง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
13. ทีมอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 63. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกสนวน อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
14. ทีมอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 64. ทีมตําบลหนองปล่อง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
15. ทีมอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 65. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหงอนไก่ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
16. ทีมอําเภอเขาซะเมา จังหวัดระยอง 66. ทีมโรงพยาบาลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
17. ทีมอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 67. ทีมผู้ก่อการดีตําบลศรีภูมิ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
18. ทีมอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 68. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
19. ทีมอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 69. ทีมผู้ก่อการดีช่วยเหลือเด็กจมนํ้าตําบลบ้านเปา้ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
20. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองจังหวัดระยอง จังหวัดตราด 70. ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมนํ้าตําบลบ้านแวง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
21. ทีมเทศบาลตําบลบอ่พลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 71. ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมนํ้าตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
22. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 72. ทีมดอกจานผู้ก่อการดี อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
23. ทีมสุขภาพตําบลบางเตย อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 73. ทีมโรงพยาบาลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
24. ทีมผู้ก่อการดีตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 74. ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมนํ้าตําบลบ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
25. ทีมตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 75. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
26. ทีมชุดปฏิบัติการป้องกันการจมนํ้าตําบลบ้านพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 76. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันทรารมย์ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
27. ทีม Prachantakham Swimming อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 77. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองพลวง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
28. ทีมตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 78. ทีมรวมนํ้าใจ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
29. ทีมเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 79. ทีมวารีใส เด็กไทยไม่จมน้ํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
30. ทีมตําบลท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 80. ทีมพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
31. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 81. ทีม รพ.สต.บ้านหนองเกียบ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย ์
32. ทีมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 82. ทีมการป้องกันเด็กจมน้ําตําบลสองห้อง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
33. ทีมเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 83. ทีมตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
34. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 84. ทีมตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
35. ทีมผู้ก่อการดีหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 85. ทีมตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
36. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโกรกขี้หนู อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 86. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
37. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพะไล  อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 87. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
38. ทีมบ้านดู่ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 88. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
39. ทีมตัวการดีตําบลหนองกง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 89. ทีมป้องกันการจมนํ้าแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
40. ทีมตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 90. ทีมอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
41. ทีมตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 91. ทีมคนดีที่ลําทะเมนชัย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
42. ทีมเทศบาลตําบลอิสาน อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 92. ทีมพระทองคํา อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
43. ทีม คปสอ.หนองก่ี อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 93. ทีม รพ.สต.มะค่า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
44. ทีมหนองหงส์ อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 94. ทีมบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
45. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 95. ทีมโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
46. ทีมส้มป่อยร่วมใจปอ้งกันภัยเด็กจมนํ้า อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ์ 96. ทีมโรงพยาบาลคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
47. ทีมแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 97. ทีมสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
48. ทีมสะเดาปลอดภัยห่วงใยทุกลมหายใจ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 98. ทีม รพ.สต.ท่าช้าง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
49. ทีมลําปลายมาศฮีโร่ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 99. ทีม รพ.สต.ซับพลู อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
50. ทีมหินโคนลอยนํ้า อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 100. ทีมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

 



-๕- 

 

ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้าํ ระดับทองแดง (ตอ่)  
 

101. ทีมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 151. ทีม SRRT เซกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโสกก่าม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
102. ทีมอําเภอขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 152. ทีมโซ่พิสัย อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
103. ทีมสระว่านพระยา อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 153. ทีมโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
104. ทีมอําเภอโชคชัย อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 154. ทีมศรีเชียงใหม่ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
105. ทีมตําบลละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 155. ทีมเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
106. ทีมบ้านเหล่ือม อําเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา 156. ทีมท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
107. ทีม "คนดีโนนไทย" อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 157. ทีมสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
108. ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 158. ทีมสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
109. ทีมอําเภอขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 159. ทีมเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
110. ทีมอําเภอห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 160. ทีมรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
111. ทีมอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 161. ทีมโคกก่อใจดี อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
112. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 162. ทีมจิตอาสามะค่าพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
113. ทีมโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 163. ทีมโพนงานร่วมใจต้านภัยเด็กจมนํ้า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
114. ทีมอําเภอเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 164. ทีมหนองเรือร่วมใจ ปลอดภัยเด็กจมนํ้า อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
115. ทีมด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 165. ทีมเครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
116. ทีม คปสอ.สูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 166. ทีมเทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผ้ึงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
117. ทีมเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําอําเภอกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 167. ทีมเทศบาลตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
118. ทีมโคกยางลีดเดอร์ทีม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 168. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
119. ทีมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 169. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
120. ทีมจารพัตร อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 170. ทีม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
121. ทีมยางบ่อภิรมย์ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 171. ทีม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
122. ทีมศรีณรงค ์อําเภอศรีณรงค ์จังหวัดสุรินทร์ 172. ทีมโรงเรียนหนองบัวกลาง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
123. ทีมบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 173. ทีมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
124. ทีมบุฤาษ ีอําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 174. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผ้ึง อําเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
125. ทีมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 175. ทีมนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
126. ทีมแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 176. ทีมเอราวณั อําเภอเอราวัญ จังหวัดเลย 
127. ทีมตาเมียงทีม อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 177. ทีมภูเรือ อําเภอภเูรือ จังหวัดเลย 
128. ทีมโคกกลางทีม อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 178. ทีมภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
129. ทีมตําบลหนองระฆัง อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 179. ทีมผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
130. ทีมตําบลหัวงัว อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 180. ทีมภูหลวง อําเภอภหูลวง จังหวัดเลย 
131. ทีมตําบลหนองอียอ อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 181. ทีมท่าล่ี อําเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
132. ทีมตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 182. ทีมเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
133. ทีมช่างปี่ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 183. ทีมเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
134. ทีมหนองโดน อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 184. ทีมนาแห้ว อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
135. ทีมหนองบัว อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 185. ทีมด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
136. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 186. ทีมวังสะพุง อําเภอวงัสะพุง จังหวัดเลย 
137. ทีมเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 187. ทีมปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
138. ทีมเขวาสินรินทร์ อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 188. ทีมหนองหิน อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
139. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบึง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 189. ทีมทีมอําเภอหนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
140. ทีมเด็กหนองฮะปลอดภัยไม่จมน้ํา  อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 190. ทีมกลุ่มรักว่ายน้ําตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 
141. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 191. ทีมเปือยน้อยทีม อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
142. ทีมโรงพยาบาลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 192. ทีมชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
143. ทีมเนินสง่าร่วมใจต้านภัยเด็กจมนํ้า อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 193. ทีมอําเภอบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
144. ทีมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 194. ทีมอําเภอพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
145. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 195. ทีมอําเภออุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
146. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 196. ทีมอําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
147. ทีมเทศบาลตําบลคอนสาย - ตําบลคอยสาย อําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 197. ทีมตําบลบงึงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
148. ทีมนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 198. ทีมตําบลเทอดไทย อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
149. ทีมศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 199. ทีมตําบลเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
150. ทีมเทศบาลตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 200. ทีมตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 



-๖- 

 

ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้าํ ระดับทองแดง (ตอ่)  
 

201. ทีมตําบลอุ่มเม้า อําเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 251. ทีมวังหิน อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
202. ทีมตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 252. ทีมภูสิงห์ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
203. ทีมอําเภอเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 253. ทีมโพธ์ศรีสุวรรณ อําเภอโพธ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
204. ทีมตําบลสระนกแก้ว อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 254. ทีมศิลาลาด อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
205. ทีมตําบลวังยาว อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 255. ทีมปรางค์กู่ อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
206. ทีมตําบลเชียงใหม่ อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 256. ทีมศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
207. ทีมอําเภออาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 257. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
208. ทีมอําเภอหนองฮี อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 258. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหอย อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
209. ทีมอําเภอโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 259. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสีสุข อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
210. ทีมอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 260. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
211. ทีมอําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 261. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเซ่ซ่ง อําเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
212. ทีมตําบลโนนรัง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 262. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเมือง  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
213. ทีมตําบลโพธิ์สัย อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 263. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนเมือง อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
214. ทีมอําเภอจังหาร อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 264. ทีมเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
215. ทีมอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 265. ทีมศรีสุข อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
216. ทีมอําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 266. ทีมบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
217. ทีมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบลูมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี 267. ทีมท่าอุเทนคนน่ารัก อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
218. ทีมอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 268. ทีมโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
219. ทีมโรงพยาบาลน้ําขุ่น อําเภอน้ําขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 269. ทีมธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
220. ทีมตาลสุมร่วมใจ ป้องกันภัยจากการจมน้ํา อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 270. ทีมนาหว้าสวยใส อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
221. ทีมเด็กดอนมดแดงปลอดภัยไม่จมน้ํา อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 271. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลต้ิว อําเภอค้อวัง จังหวัดนครพนม 
222. ทีมคําน้ําแซบ ดรีมทีม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 272. ทีมจังหวัดมุกดาหาร 
223. ทีมทุ่งศรีอุดมทีม อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี     273. ทีมอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
224. ทีมอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 274. ทีมอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
225. ทีมโรงพยาบาลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 275. ทีมอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
226. ทีมอําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 276. ทีมอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
227. ทีมโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 277. ทีมอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
228. ทีมตําบลทัพไทย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 278. ทีมอําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
229. ทีมอําเภอสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 279. ทีมอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
230. ทีมเขมราฐร่วมใจ ต้านภัยจมนํ้า อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 280. ทีมสายชลพิทักษ์ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
231. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 281. ทีมอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
232. ทีมอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 282. ทีมศรีบางนอน อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
233. ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 283. ทีมป้องกันเด็กจมนํ้า อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
234. ทีมตําบลกุดลาด อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 284. ทีมตะกรบรวมใจไร้จมน้ํา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
235. ทีมกันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 285. ทีมอําเภอพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
236. ทีมห้วยทับทัน อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 286. ทีมชุมชนกระแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
237. ทีมเบญจลักษณ ์อําเภอเบญจลักษณ ์จังหวัดศรีสะเกษ 287. ทีมอําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
238. ทีมเมืองจันทร์ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 288. ทีมอําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
239. ทีมราศีไศล อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 289. ทีมอําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
240. ทีมยางชุมน้อย อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 290. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
241. ทีมไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 291. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
242. ทีมขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 292. ทีมโรงเรียนเยาวมิตร อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
243. ทีมพยุห์ อําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 293. ทีมโรงเรียนทุ่งรัก์ชัยพัฒน์ อําเภอคุระ จังหวัดพังงา 
244. ทีมอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 294. ทีมตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
245. ทีมโนนคูน อําเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ 295. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลุโละ อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
246. ทีมกัทรลักษ์ อําเภอกัทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
247. ทีมขุขันธ์ อําเภอขุขนัธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
248. ทีมศรีรัตนะ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ   
249. ทีมบึงบูรพ์ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
250. ทีมนํ้าเกล้ียง อําเภอน้ําเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ   
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