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ค ำน ำ 
 

แนวคิด “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)” เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 จากปัญหาที่พบในการด าเนินงาน
ป้องกันการจมน้ าตั้งแต่ปี 2550 โดยพบว่า พ้ืนที่มีการด าเนินป้องกันการจมน้ าเพียงมาตรการเดียว คือ การสอน
ว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด แต่การจมน้ า เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในแต่ละ
กลุ่มอายุ ก็มีมาตรการป้องกันที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรการสอนว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด เพียงมาตรการเดียว จึงท าให้
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มากนัก ประกอบกับมาตรการสอนว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด เป็นมาตรการที่เหมาะสมส าหรับ
เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป (ข้อแนะน าขององค์การอนามัยโลก, World Health Organization) จึงไม่สามารถแก้ปัญหา
การจมน้ าในกลุ่มเด็กเล็กได้ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานป้องกันการจมน้ าครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านตัวบุคคล
และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า” จึงเกิดขึ้น และเริ่มน าไปใช้ด าเนินงานป้องกัน
การจมน้ าในพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 2558 
 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นกลยุทธ์ในการผลักดัน/กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานป้องกันการจมน้ า
ทุกมาตรการในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความร่วมมือของสหสาขา และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน โดยผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ 
สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษา
วิจัยหรือติดตาม โดยระดับทองและระดับเงินจะต้องมีการด าเนินงานครบทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ขณะที่ระดับทองแดง
จะต้องมีการด าเนินงานอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ  ทั้งนี้จะเห็นว่า องค์ประกอบของการด าเนินงานผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ าของประเทศไทย คือ มาตรการและกลยุทธ์การป้องกันการจมน้ าที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อแนะน าการป้องกันการจมน้ าขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)  

 

นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๙ จากข้อมูลข่าวสาร สู่โมเดลน าร่อง ตามด้วยการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ จนถึงปัจจุบันการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า 
ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ทั่วโลกชื่นชมประเทศไทยว่า 
เป็นประเทศแนวหน้าของการด าเนินงานป้องกันการจมน้ า และขอให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้
การด าเนินงานป้องกันการจมน้ า  ทั้งนี้ผลงานที่แสดงให้ทั่วโลกเห็น ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
แต่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และประชาชน 
ที่ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ าที่เรื้อรังมานาน และถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่สามารถป้องกันได้ 

 

ทศวรรษแรกท่ีผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นขึ้นยืนของงานป้องกันการจมน้ าในประเทศไทย 
จากปีละมากกว่า ๑,๕๐๐ คน ที่ประเทศไทยต้องสูญเสียเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีไปจากการจมน้ า ลดลงเหลือ ๗13 คน
ในปีล่าสุด (ลดลงร้อยละ ๕๐)  จากไม่มีใครรู้จักเรื่องจมน้ า ตอนนี้เริ่มมีคนพูดถึงมากข้ึน  จากที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจมน้ า
ทั่วโลกไม่มีใครรู้จักประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่สนใจและรู้จักไปทั่วโลกในฐานะประเทศแนวหน้า
เรื่องงานจมน้ า  นับจากนี้ การด าเนินงานจะยากมากขึ้น เพราะอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กในประเทศไทย
ก าลังจะลงไปถึงจุดที่ใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก
ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มคงท่ี  ดังนั้นในทศวรรษต่อไป งานป้องกันการจมน้ าจะท้าทายมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี ๑ 
ความเป็นมา 

 
บทนํา 
 

องค์การอนามัยโลก (๑) รายงานว่า ในแต่ละปีมีคนจมนํ้าเสียชีวิตสูงถึง ๓๗๒,๐๐๐ คน คนที่จมนํ้าเสียชีวิต
มากกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในกลุ่มอายุตํ่ากว่า ๒๕ ปี  ทั้งน้ีในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปีพบว่า การจมนํ้าเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับที่ ๓ รองจากโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดยมีจํานวนการเสียชีวิต
ปีละ ๑๔๐,๒๑๙ คน 

  

ประเทศไทย การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึงของกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งสูงมากกว่า
การเสียชีวิตจากโรคอ่ืนๆ ทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ (๒ - ๕)  อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2550 - 2559 
อยู่ในช่วง 5.9 - 11.1 (6) และมีจํานวนการเสียชีวิตเฉล่ียปีละ 1,015 คน  อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) 
จากการจมนํ้า เท่ากับร้อยละ ๓๑.๙ (๗)  ทั้งน้ีการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุของความสูญเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY) อันดับที่ ๓ ในเด็กชาย (DALY = ๒๖,๐๐๐ ปี) และอันดับที่ ๖ 
ในเด็กหญิง (DALY = ๑๐,๐๐๐ ปี) (๘)   

 

การเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าของเด็กไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘  
โดยก่อนที่กรมควบคุมโรคจะดําเนินการ ในแต่ละปีจะมีเด็กจมนํ้าเฉล่ีย ๑,๕๐๐ คน  แต่ภายหลังจากกรมควบคุมโรค
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวนเด็กจมน้ําเริ่มมีแนวโน้มลดลง จนปีล่าสุด 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕9) เหลือเพียง ๗13 คน (๓) 
 

เด็กที่จมนํ้าเกือบคร่ึงหน่ึงจะเสียชีวิต (ร้อยละ ๔๑.๐)  เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง
ประมาณ ๒ เท่าตัว (๓)  เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็ก
แสนคนสูงที่สุด  รองลงมาคือเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี  กลุ่มประชากรเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๑.๙  
ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือมีนาคม และพฤษภาคม ซึ่งช่วงดังกล่าว
เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา (๖)  แหล่งนํ้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงที่สุดคือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ (ร้อยละ ๓๙.๒) 
รองลงมาคืออ่างอาบนํ้า (ร้อยละ (๖.๘) และสระว่ายนํ้า (ร้อยละ ๒.๗) (๗)  
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ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 

จากข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่า เด็กมักจะจมนํ้าเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้
วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกนํ้า และจากการศึกษา
ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคพบว่า เด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ว่ายนํ้าเป็นเพียงร้อยละ ๒๓.๗ และว่ายนํ้า
เพื่อเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา และทักษะการช่วยเหลือ) 
เพียงร้อยละ ๔.๔  ทั้งน้ีเด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า มีทักษะ
การเอาชีวิตรอดในนํ้า และมีทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางนํ้า มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนถึง ๗.๔ เท่า ๒๐.๗ เท่า 
และ ๒.๗ เท่า ตามลําดับ (๙)  การจมนํ้าเสียชีวิตจะเกิดขึ้นภายใน ๔ นาทีภายหลังจากที่ตกลงไปในนํ้า การช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุจึงค่อนข้างไม่ทันการณ์ ดังน้ันการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะลดปัญหาการจมนํ้า  และจากการ
สํารวจการใช้เสื้อชูชีพของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ประเทศไทยยังมีการใช้
ค่อนข้างตํ่า ในกลุ่มเด็กมีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง ร้อยละ ๖.๐  ขณะที่ในทุกกลุ่มอายุมีเพียงร้อยละ ๔.๒ 
ที่มีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง (๑๐) 
 

เด็กในแต่ละกลุ่มอายุจะมีความเสี่ยงต่อการจมนํ้าแตกต่างกัน (๑, ๓, ๑๑) โดยเด็กเล็ก (อายุตํ่ากว่า ๕ ปี) 
การทรงตัวมักไม่ดี เน่ืองจากมวลสารของศีรษะยังมีสัดส่วนสูง จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จึงทําให้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่มลงได้ง่าย 
จึงมักพบเด็กจมนํ้าสูงในแหล่งนํ้าภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังนํ้า กะละมัง บ่อนํ้า แอ่งนํ้า  ส่วนเด็ก
อายุมากกว่า ๕ ปี เด็กเร่ิมโตและซน จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับเด็ก/ผู้ดูแล/ชุมชนไม่รู้สึกว่าแหล่งนํ้า
เป็นความเสี่ยงต่อเด็ก ดังน้ันแหล่งนํ้าที่พบเด็กจมนํ้าสูงคือ แหล่งน้ําขุดเพ่ือการเกษตร และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ 
(แม่นํ้า คลอง บึง ฯ) 

 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจมนํ้าประกอบด้วยตัวบุคคล แหล่งนํ้า และสิ่งแวดล้อม  และในแต่ละกลุ่มวัยก็มี
มาตรการป้องกันที่แตกต่างกัน  การป้องกันเด็กจมนํ้าจึงควรมีมาตรการที่ครอบคลุมต่อปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ี  ไม่ควรมุ่งเน้น
ดําเนินการเพียงมาตรการใดมาตรการหน่ึง ซึ่งจะไม่ช่วยลดปัญหาการจมนํ้าได้มากนัก  ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคจึงได้กําหนดกลยุทธ์ ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ขึ้น 
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ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา 
 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า (๑๒) เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้พ้ืนที่เกิดการดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้าแบบสหสาขา ต่อเน่ือง และครอบคลุมในทุกมาตรการ รวมทั้งใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค มีแนวคิดที่ต้องการจะแก้ปัญหาการดําเนินงานในพ้ืนที่ ที่พบว่า มีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า
เพียงมาตรการเดียว และเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง รวมทั้งมองไม่เห็นภาพการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า
ที่ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องใหม่  จึงได้สร้างกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ขึ้น ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยให้พ้ืนที่มีแนวทาง 
การดําเนินงานที่ชัดเจน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะปัจจัยสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้า เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายจิตอาสาในพ้ืนที่ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นสําคัญ 

 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ 
คือ มาตรการที่สําคัญของการป้องกันการจมนํ้า  โดยผู้ก่อการดี (Merit Maker) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับทอง 
ระดับเงิน และระดับทองแดง  ทั้งน้ีทีมที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า
ในทุกระดับ จะต้องสมัครผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยในระดับทองแดง สสจ. และ ทีมประเมิน
ระดับจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ส่วนระดับเงินและระดับทอง  สสจ., สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต (สคร.) 
และทีมประเมินระดับเขต จะประเมินเบ้ืองต้น  และทีมประเมินส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสิน  ทั้งน้ีการประเมิน
ขั้นแรกของระดับเงินและระดับทองโดยทีมประเมินส่วนกลางน้ัน ทีมประเมินส่วนกลางจะพิจารณาประเมินจาก
เอกสาร/หลักฐานที่ส่งเข้ามาเป็นหลัก  หากเอกสาร/หลักฐานผ่านการพิจารณา ขั้นต่อไป ทีมประเมินส่วนกลาง 
จึงจะเดินทางไปประเมินเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ 

 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบคือ 
องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล  โดยระดับทองและ
ระดับเงินจะต้องมีการดําเนินงานครบทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ขณะที่ระดับทองแดงจะต้องมีการดําเนินงานอย่างน้อย 
๖ องค์ประกอบ 

 

M  Management* M  Media 
E   Environment A   Advocacy/ Policy* 
R   Resuscitation*  K   Kindergarten/Day-care center 
I    Information E   Education 
T   Training (Survival Swimming) ** R   Research*  

 

หมายเหตุ   *  ไม่ต้องมีในระดับทองแดง 
 ** หลักสูตรว่ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) คือ หลักสูตรการสอนว่ายน้ําที่เน้นการสอนให้ผู้เรียนมี 

๑) ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า ๒) ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา และ ๓) ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้าที่ถูกต้อง 
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นิยาม (๑๓) 
 

 เด็ก หมายถึง เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งตามอุบัติการณ์จะพบว่าการจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของเด็กไทยอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี  

 การดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการต่างๆ เพ่ือป้องกันเด็กจมนํ้า เช่น การดําเนินงาน
ป้องกันการจมนํ้าในเร่ืองนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง การดําเนินการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล 

 ผู้ก่อการดี หมายถึง ทีมที่มีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ 
 ผู้ก่อการดีที่ผ่านการรับรอง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์
ที่กําหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ หรือ ๖ องค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับระดับผู้ก่อการดีที่ขอรับรอง 

 ผู้ก่อการดีระดับทองและระดับเงิน หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ 
ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดใน ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านนโยบาย การบริหารจัดการ สถานการณ์
และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ
การศึกษาวิจัยหรือติดตาม 

 ผู้ก่อการดีระดับทองแดง หมายถึง ทีมที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในมาตรการต่างๆ ผ่านตามเกณฑ์
ที่กําหนดใน ๖ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบด้านสถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง 
การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 การร่วม sharing ทรัพยากรในพื้นที่ หมายถึง พ้ืนที่ที่ดําเนินการมีการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันทรัพยากร
ทั้งทางด้านคน เงิน และของ เพ่ือดําเนินการป้องกันการจมนํ้า 

 สนบัสนุนการดําเนินงานในพืน้ที่อ่ืนๆ หมายถึง ทีมผู้ก่อการดีมีการสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้าในพ้ืนที่อ่ืน ต้ังแต่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซึ่งต้องไม่ใช่พ้ืนที่
ที่ทีมผู้ก่อการดีน้ันๆ ดําเนินการอยู่ 

 นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม และ
ไม่ซ้ําซ้อนกับผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรืออุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการป้องกันการจมนํ้า 

 แหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชน หมายถึง แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร บ่อขุด หนอง บึง ห้วย คลอง แม่นํ้า อ่างเก็บนํ้า 
สระว่ายนํ้า ฯลฯ ที่ชุมชนเห็นร่วมกันว่าเป็นแหล่งนํ้าเสี่ยง เช่น แหล่งนํ้าที่มีการลงเล่นนํ้า แหล่งนํ้าที่มีการสัญจรผ่าน 
แหล่งนํ้ามีการทํากิจกรรมทางน้ํา (จับสัตว์นํ้า เก็บผัก กีฬาทางน้ํา) 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ําเสี่ยง หมายถึง แหล่งนํ้าเสี่ยงมีการดําเนินการ ๑) สร้างรั้วและ/หรือ
ติดป้ายคําเตือน และ ๒) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับช่วยคนตกนํ้า เช่น ไม้ ถังแกลลอนพลาสติกผูกเชือก ขวดน้ําพลาสติก
ผูกเชือก กรณีที่แหล่งนํ้ามีขนาดใหญ่ ควรมีการดําเนินการมากกว่า ๑ จุด ติดต้ังเป็นระยะ ตามความเหมาะสม
และความเสี่ยง 

 สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ําเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง เน้นการสอน 
“อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ 
• อย่าใกล้ คือ สอนให้เด็กอย่าเดินใกล้แหล่งนํ้า อย่าเดินตามสัตว์ลงไปในนํ้า 
• อย่าเก็บ คือ สอนให้เด็กอย่าลงไปในแหล่งนํ้าเพ่ือเก็บลูกบอล ตุ๊กตา ของเล่น หรือสิ่งของอ่ืนๆ 
• อย่าก้ม คือ สอนให้เด็กอย่าก้มลงไปดูในภาชนะใส่นํ้าหรือแหล่งนํ้าต่างๆ 
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 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ (๑) จัดการ
แหล่งนํ้าเสี่ยงที่อยู่ภายในอาคาร ห้องนํ้า หรือบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ฝังกลบแหล่งนํ้า
ที่ไม่ใช้งาน  เทนํ้าทิ้งจากภาชนะที่ไม่ใช้งาน  ปิดฝาภาชนะใส่นํ้าให้มิดชิดเพื่อให้เด็กไม่สามารถเปิดเองได้  
สร้างรั้วก้ัน/ล้อมรอบแหล่งนํ้า  ปิดประตูห้องนํ้าทุกครั้งหลังใช้งานและให้มีกลอนประตูที่อยู่สูงเพ่ือให้เด็กไม่สามารถ
ปลดล็อคกลอนเองได้  นําภาชนะใส่นํ้าในห้องนํ้าออกและปรับเปลี่ยนให้เป็นชักโครกแบบกดสําหรับเด็ก 
(กรณีมีงบประมาณและสามารถทําได้) เป็นต้น  และ (๒) มีพื้นที่สําหรับให้เด็กเล่น เช่น คอกกั้นเด็ก รั้วกั้น 
เพ่ือแยกเด็กออกจากแหล่งนํ้า หรือลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งนํ้าได้ง่าย 

 การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน หมายถึง การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
การจมนํ้า ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยเน้นการให้ความรู้ใน Setting สถานบริการสาธารณสุขเป็นหลัก 
เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  แต่กรณีที่มีข้อจํากัดของการดําเนินงาน
ในสถานบริการสาธารณสุขอนุโลมให้เป็นชุมชนหรือโรงเรียนได้ 

 หลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด หมายถึง หลักสูตรที่เน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า 
มีทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้า 

 การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้มีวิทยากรในพื้นที่ หมายถึง บุคลากรหรือประชาชนในพ้ืนที่
ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือเป็นวิทยากร 

 การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน หมายถึง เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปีหรือประชาชนได้เรียน
หลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยเฉพาะทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับทองและระดับเงิน 
ทุกคนจะต้องได้ฝึกปฏิบัติในแหล่งนํ้า  ทั้งน้ีจํานวนเด็กที่ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอดจะต้องมีสัดส่วน
มากกว่าจํานวนประชาชนที่ได้เรียน 

 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หมายถึง การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพสําหรับผู้ป่วยที่จมนํ้า  
โดยสัดส่วนของบุคลากรเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ ที่มีอายุมากกว่า ๒๐ ปี 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ในวงกว้าง หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารให้ประชาชน
ในพ้ืนที่รับรู้ในวงกว้าง โดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่ที่ดําเนินการเป็นหลัก ได้แก่ 
ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าวของชุมชน รถกระจายเสียง (กรณีเป็นสื่อออนไลน์ สามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง แต่จะนํามานับรวมได้ไม่เกิน ๑ ครั้งในระดับเงิน และ ๒ ครั้งในระดับทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖                                                                                    ก้าว 3...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนํ้า (Merit Maker…Drown No More) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี ๒ 
การดําเนนิงาน 

 
แนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า แบ่งออกเป็น ๒ เล่มคือ แนวทาง

ประเมินผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับทีมผู้ประเมินในระดับต่างๆ ได้นําไปใช้
เป็นแนวทางในการประเมินรับรอง  และแนวทางสําหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า 
ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับให้ทีมผู้ก่อการดีที่จะส่งผลงานขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
และประเมินตนเองเพ่ือขอการรับรอง 

 

แนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ทั้ง ๒ เล่ม ถูกจัดทําขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี ๒๕๕๗ โดยสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และได้สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ทั้ง ๒ เล่ม
ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายระดับเขตและระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําในพ้ืนที่  
โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานผลักดันและสนับสนุนให้พ้ืนที่เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า
ตามแนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ และ
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ติดตามกํากับและให้คําแนะนํา   

 

สําหรับการขอรับการรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ทั้ง ๓ ระดับ (ระดับทอง 
ระดับเงิน และระดับทองแดง)  ทีมผู้ก่อการดีที่ขอการรับรอง จะส่งผลงานเพ่ือขอการรับรองไปที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด จากน้ันจะมีการดําเนินการประเมินรับรองเป็นลําดับขั้น ดังน้ี 

 ผู้ก่อการดีระดับทองแดง: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดําเนินการประเมินรับรอง   
 ผู้ก่อการดีระดับเงินและระดับทอง: ทีมประเมินระดับจังหวัดจะดําเนินการประเมินเบ้ืองต้นครั้งที่ ๑  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจะดําเนินการประเมินเบ้ืองต้นครั้งที่ ๒ และส่งผลการประเมินต่อไป
ยังทีมประเมินส่วนกลาง  หลังจากน้ันทีมประเมินส่วนกลางจะดําเนินการประเมินรับรอง 

โดยทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ในแต่ละปี จะเป็นทีมใหม่ที่ไม่ซ้ํากับทีมเดิม ยกเว้นทีมที่พ้นสภาพ
การรับรองตามระยะเวลาหรือตามเง่ือนไขที่กําหนด จะสามารถใช้ช่ือทีมเดิมเพ่ือขอการรับรองใหม่ได้ เช่น ทีมผู้ก่อการดีฯ 
ระดับทองแดง หากพ้นระยะเวลา ๒ ปีที่ได้รับการรับรอง ทีมน้ันจะต้องขอการรับรองใหม่ หรือผู้ก่อการดีฯ ระดับเงิน
หรือระดับทอง หากมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ทีมน้ันจะต้องขอการรับรองใหม่ 

 

ทั้งน้ีภายหลังจากการประเมินติดตามการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนที่/หน่วยงาน
ที่นําแนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ไปใช้ในการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า มีข้อเสนอแนะบางประการ  
ดังน้ันเพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ เกิดความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายปรับปรุงแก้ไขแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมคําอธิบายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น  เพิ่มเติมตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้เกิดความครอบคลุมปัญหาและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้มากขึ้น  รวมทั้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินรับรองระดับเงินและ
ระดับทองจากทีมประเมินส่วนกลางไปเป็นทีมประเมินระดับเขต เพ่ือให้ทีมผู้ก่อการดีที่มีศักยภาพสามารถดําเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ ได้รับการประเมินให้เป็นทีมผู้ก่อการดีระดับเงินหรือระดับทองได้เลย โดยผ่านเพียงการประเมินรับรอง
ของทีมประเมินระดับเขตร่วมกับจังหวัด  หลังจากน้ันทีมผู้ก่อการดีระดับเงินหรือระดับทองที่มีผลงานดีที่สุด
ของแต่ละจังหวัด จะถูกส่งเข้ามาส่วนกลางประกวดระดับประเทศ เพ่ือค้นหาทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดระดับประเทศ 
3 อันดับแรกของระดับเงินหรือระดับทอง 
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บทท่ี ๓ 
ผลการดําเนินงานผูก้อ่การดี (Merit Maker) ป้องกนัการจมน้ํา 

 
การดําเนินงานผู้ก่อการดีฯ ในภาพรวมประเทศ 

 

จากการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕60 (๑๔ - 16) 
พบว่า มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดในระดับต่างๆ 
จําแนกตามปีงบประมาณดังน้ี 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า จํานวน ๓๓๕ ทีม 
ครอบคลุม ๒๒๗ อําเภอ ใน ๓๕ จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี หนองบัวลําภู บึงกาฬ หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม อํานาจเจริญ สกลนคร นครศรีธรรมราช 
ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี ยะลา และปัตตานี 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ที่เกิดขึ้นใหม่ (ไม่ซ้ําทีมเดิม
ของปี ๒๕๕๘) จํานวน ๗๔๙ ทีม ครอบคลุม ๓๗๖ อําเภอ ใน ๖๕ จังหวัด  ยกเว้นจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิจิตร 
อุทัยธานี นนทบุรี ลพบุรี นครนายก เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ สงขลา และกรุงเทพฯ ที่ไม่มีทีมผู้ก่อการดีฯ ทีมใหม่ 

 ปีงบประมาณ 2560 มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ที่เกิดขึ้นใหม่ (ไม่ซ้ําทีมเดิม
ของปี ๒๕๕๘ และ 2559) จํานวน 1,093 ทีม ครอบคลุม 384 อําเภอ ใน 67 จังหวัด  ยกเว้นจังหวัดแพร่ 
ลําปาง ลําพูน เลย นครนายก กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา ปัตตานี และกรุงเทพฯ ที่ไม่มีทีมผู้ก่อการดีฯ 

 

และเมื่อพิจารณารายจังหวัด ต้ังแต่เริ่มต้นดําเนินการ ปี 2558 - 2560 จะพบว่า มี 3 จังหวัดที่ไม่มี
ทีมผู้ก่อการดีฯ คือ นครนายก สงขลา และกรุงเทพฯ 

 

การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจํานวนมาก  โดยปีล่าสุด 
(ปีงบประมาณ 2560) มีผลทําให้เกิด 

 การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง จํานวน 5,325 แห่งให้มีการดําเนินงานสร้างรั้วหรือติดป้ายคําเตือน
และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกนํ้าไว้บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยงเพ่ือป้องกันการจมนํ้า   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,005 แห่ง มีการให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน และมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก   

 สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน จํานวน 4,005 แห่ง มีการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้าแก่ประชาชนและเด็กในพ้ืนที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง   

 พ้ืนที่มีวิทยากรเพ่ือสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด จํานวน 9,095 คน   
 เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด จํานวน 201,700 คน 
 คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) จํานวน 7,260 คน   
 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าเกิดขึ้น จํานวน 198 ครั้ง   
 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จํานวน 4,269 ครั้ง  
 มีผลการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล จํานวน 198 เรื่อง 

 
 
 



๘                                                                                    ก้าว 3...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนํ้า (Merit Maker…Drown No More) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรบัรอง 
1.  ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกนัการจมน้ํา ระดบัทอง จํานวน 4 ทีม 

1.1 ระดับทอง (ดีเด่น) จํานวน 3 ทีม ได้แก่  
(1)  ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(2)  ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(3)  ผู้ก่อการดี เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.2 ระดับทอง (ดี) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue Team อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

2.  ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกนัการจมน้ํา ระดบัเงิน จํานวน 10 ทีม  
2.1 ระดับเงิน (ยอดเย่ียม) จํานวน 1 ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดีตําบลสะเดา อําเภอพลับพลาชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.2 ระดับเงิน (ดี) จํานวน 9 ทีม ได้แก่ 

(1)  ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าตําบลบ่อใหญ่-หนองโก อําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 

(2)  ผู้ก่อการดีสุขสาํราญก่อการดี อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
(3)  ผู้ก่อการดีตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 
(4)  ผู้ก่อการดีตําบลรังกาใหญ ่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
(5)  ผู้ก่อการดีตําบลโนนหมากมุ่น อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
(6)  ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
(7)  ผู้ก่อการดีอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(8)  ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองปรู อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
(9)  ผู้ก่อการดีตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 

3. ทมีผูก้่อการดี (Merit Maker) ปอ้งกนัการจมน้าํ ประเภทชมเชย (ระดบัทอง) จํานวน 3 ทมี ได้แก่ 
(1)  ผู้ก่อการดีฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
(2)  ผู้ก่อการดีศรีสขุศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จงัหวัดสุรินทร์ 
(3)  ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

 

4.  ทีมผูก้่อการดี (Merit Maker) ปอ้งกนัการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดบัเงนิ) จํานวน 6 ทีม ได้แก่ 
(1)  ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(2)  ผู้ก่อการดีตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(3)  ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
(4)  ผู้ก่อการดีอําเภอขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
(5)  ผู้ก่อการดีตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ ์จังหวัดชัยภูมิ 
(6)  ผู้ก่อการดีชนแดนพัฒนา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

5.  ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน 1,070 ทีม 
 
 



ก้าว 3...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนํ้า (Merit Maker…Drown No More)                                                                                        ๙ 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก 
1.  ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทเขตดีเด่น จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

(1)  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
(2)  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
(3)  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช 

 

2.  ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดดีเด่น จํานวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ 
(1)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดน่าน 
(2)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
(3)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร 
(4)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 
(5)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 
(6)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 
(7)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(8)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ ได้แก่ จังหวัดนครพนม 
(9)  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร ์
(10) เขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
(11) เขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(12) เขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
 

3. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานเครือข่ายดีเด่น จํานวน 
6 หน่วยงาน ได้แก่ 

(1)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2)  สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
(4)  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
(5)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(6)  สมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางนํ้า 

 

4. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดที่มีทีมผู้ก่อการดีมากที่สุด จํานวน 
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครพนม 
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

5. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกนัการจมน้ํา ประเภทบคุคลดเีด่น จาํนวน 4 ท่าน ได้แก่ 
(1)  นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอําเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ 
(2)  นายภัทรเดช วรศรีหิรัญ  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
(3)  นางสาวกรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
(4)  นางสาวนงนุช โนนศรีชัย   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 



๑๐                                                                                    ก้าว 3...ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมนํ้า (Merit Maker…Drown No More) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

บทท่ี 4 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
จากการดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ทั้ง 3 ปี พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) จํานวน ๓๓๕ ทีม ครอบคลุม ๒๒๗ อําเภอ ใน ๓๕ จังหวัด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ที่เกิดขึ้นใหม่ จํานวน ๗๔๙ ทีม ครอบคลุม ๓๗๖ อําเภอ ใน ๖๕ จังหวัด  และ
ปีงบประมาณ 2560 มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ที่เกิดขึ้นใหม่ จํานวน 1,093 ทีม ครอบคลุม 
384 อําเภอ ใน 67 จังหวัด  รวม 3 ปีมีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า จํานวน 2,177 ทีม 
ครอบคลุมใน 74 จังหวัด  อย่างไรก็ตาม ตลอด 3 ปีงบประมาณ (2558 - 2560) พบว่า มี 3 จังหวัดที่ไม่มี
ทีมผู้ก่อการดีฯ คือ นครนายก สงขลา และกรุงเทพฯ 

 

การดําเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนํ้า ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
ทั้งน้ี 3 ปีที่ดําเนินการ มีผลทําให้เกิด 

 การจัดการแหล่งนํ้าเสี่ยง จํานวน 10,344 แห่งให้มีการดําเนินงานสร้างรั้วหรือติดป้ายคําเตือน
และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกนํ้าไว้บริเวณแหล่งนํ้าเสี่ยงเพ่ือป้องกันการจมนํ้า   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7,862 แห่ง มีการให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กทุกคน และมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ รวมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่เล่นที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก   

 สถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/โรงเรียน จํานวน 7,913 แห่ง มีการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
การจมนํ้าแก่ประชาชนและเด็กในพ้ืนที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง   

 พ้ืนที่มีวิทยากรเพ่ือสอนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด จํานวน 1๗,881 คน   
 เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด จํานวน 391,587 คน   
 คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) จํานวน 1๘,696 คน   
 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าเกิดขึ้น จํานวน 358 ครั้ง   
 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ จํานวน 8,343 ครั้ง  
 มีผลการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล จํานวน 358 เรื่อง 

 

นอกจากประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมนํ้า และมีการจัดการแหล่งนํ้า
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแล้ว  ยังเป็นการสร้างทักษะชีวิตที่จําเป็นให้แก่ทั้งเด็กและประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งทักษะ
การเอาชีวิตรอดในนํ้าเมื่อตกนํ้า ทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางนํ้า และทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ซึ่งทักษะ CPR 
นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการช่วยคนจมนํ้าแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุอ่ืนๆ ได้ด้วย 

 

กลยุทธ์ผู้ก่อการดีฯ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
เน่ืองจากเป็นการสร้างให้คนในชุมชนต้องเห็นปัญหาร่วมกัน จากนั้นจึงมีการดําเนินงานในรูปแบบสหสาขาและ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกับบางประเทศที่ดําเนินการภายใต้ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์กรภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงไม่เกิดความย่ังยืน เพราะเมื่อทุนสนับสนุนหมด 
การดําเนินการก็จะสิ้นสุดไปด้วย  ทั้งน้ีกลยุทธ์ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
การจมนํ้าที่ได้รับการช่ืนชมจากนานาประเทศว่า เป็นการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และก่อให้เกิดความย่ังยืน 
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ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการดําเนินงานในรูปแบบนโยบาย
ระดับประเทศ  มีเครือข่ายสหสาขาร่วมดําเนินงาน และดําเนินการภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่ในพ้ืนที่ จนได้รับการช่ืนชม
จากนานาประเทศว่า ประเทศไทยเป็นผู้นําทางด้านป้องกันการจมนํ้าในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็นประเทศระดับแนวหน้าของโลกในการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้า  ทั้งน้ีผลงานที่แสดงให้นานาชาติประจักษ์เห็น 
ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แต่เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรการกุศล สื่อมวลชน จิตอาสา และประชาชน จนทําให้ประเทศไทย ที่เคยสูญเสียเด็กจากการจมนํ้า 
ปีละ ๑,๕๐๐ คน ลดลงมาเหลือ ๗13 คนในปี 2559 

 

แม้ว่าจํานวนเด็กจมนํ้าจะลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่การจมนํ้าเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งคนที่จะช่วย
เด็กเหล่าน้ีได้ ก็คือผู้ใหญ่ทุกคน ไม่ต้องมีตําแหน่งใหญ่โตหรือร่ํารวย แค่ชาวบ้านธรรมดาที่มีจิตอาสา และมีเป้าหมายว่า 
สิ่งที่ทํา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ใช่มีแต่ตัวเลขที่รายงานอยู่ในกระดาษ ลงทุนไปมากมาย แต่ประโยชน์
ไม่ถึงมือประชาชน  ดังน้ันใครก็ได้ ก็สามารถเข้ามาร่วมกันดําเนินการเพ่ือปกป้องเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงาน
การสร้างทีมผู้ก่อการดีฯ ป้องกันการจมนํ้า 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา จึงมีข้อจํากัดทางด้านทรัพยากร  ดังน้ันแม้ว่า มาตรการบางเรื่อง
เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่สามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น บรรจุการเรียนว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดในหลักสูตร
ภาคบังคับได้ ซึ่งมีข้อจํากัดหลายด้าน ทําให้การดําเนินงาน ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการบังคับใช้
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หากไม่สร้างให้ประชาชนเห็นความสําคัญ แม้จะออกกฎหมายมามากมาย ประชาชน
ก็จะไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม  ดังน้ันจึงต้องเน้นการดําเนินงานโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
และเน้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 

อย่ามองว่าไม่ใช่บทบาทภารกิจ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีตัวช้ีวัด ไม่เป็นนโยบาย เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้อย เป็นภารกิจ
ของคนอ่ืน ควรมีหน่วยงานหลักที่เข้ามารับผิดชอบอย่างชัดเจน ควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรภาคบังคับ หากเราทุกคน
เริ่มต้นมองปัญหาทุกอย่างด้วยคําว่า “ไม่ใช่ ไม่เป็น” มัวแต่เก่ียงกัน แล้วไม่ลงมือทํา ปัญหาของประชาชนก็ไม่ถูกแก้ไข 

 

ผู้ก่อการดี (Merit Maker) เป็นกลไกที่ตอบโจทย์การดําเนินงานตามนโยบายประชารัฐ เพราะเป็น
การดําเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ โดยประชาชนเข้ามามีบทบาทสําคัญ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
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ทําเนียบ 
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ปี 2558 - 2560 
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ทําเนียบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดบัประเทศ ประจําปี ๒๕๕๘ 
 
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง 
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับทอง จํานวน ๒ ทีม ได้แก่ 

๑. ระดับทอง (ดีเด่น) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมตาเบา จังหวัดสุรินทร์ 
๒. ระดับทอง (ดี) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ระดับเงินจํานวน ๓ ทีมได้แก่ 
๑.  ระดับเงิน (ดีเด่น) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ทีมฉลามประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
๒. ระดับเงิน (ดี) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่  

(๑)  ทีมเทศบาลตําบลโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์  
(๒)  ทีมอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๑๑ ทีมได้แก่ 
๑.  ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
๒.  ทีมนานวนร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ํา อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
๓.  ทีมผู้พิทักษ์เด็กนักว่ายน้ําสะกาด – กระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  
๔.  ทีมผู้ก่อการดีสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
๕.  ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๖.  ทีมตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๗.  ทีมปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
๘.  ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
๙.  ทีม K.S Drown no more อําเภอกระสัง จังหวัดสุรินทร์  
๑๐. ทีมบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๑.  ทีมเทศบาลตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๒๔ ทีมได้แก่ 
๑.  ทีมสนมร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ํา อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
๒. ทีมโพนโก ร่วมคิด ร่วมป้องกัน ลูกหลานปลอดภัยไม่จมน้ํา อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
๓.  ทีมสลักได อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสริุนทร์ 
๔.  ทีมอําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ 
๕.  ทีมยางสว่างทีม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
๖.  ทีมท่าตูมร่วมใจลูกหลานไม่จมน้ํา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
๗.  ทีมอําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
๘.  ทีมตําบลอาโพน อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
๙.  ทีมตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐.  ทีมดรีมทีมตรมไพร อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๑.  ทีมศรีสุขศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒.  ทีมป้องกันการจมน้ําตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๓.  ทีม EMS องค์การบริหารส่วนตําบลหินลาด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบรีุรัมย์ 
๑๔.  ทีมโรงพยาบาลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๕.  ทีมบ้านยาง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๖.  ทีมวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๗.  ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําตําบลมะเฟือง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๘.  ทีมโครงการให้ความรู้แกนนําป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
๑๙.  ทีมเทศบาลตําบลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๐.  ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๑.  ทีมโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
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๒๒.  ทีมเทศบาลตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
๒๓.  ทีมโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เด่ือสามัคคี อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
๒๔.  ทีมตําบลโคกม่ังงอย อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้าํ ระดับทองแดง จํานวน ๒๙๕ ทีม ดังนี้ 
๑. ทีมตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
๒. ทีมตําบลบางระกํา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 
๓. ทีมตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
๔. ทีมตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
๕. ทีมตําบลสายทอง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
๖. ทีมอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
๗. ทีมอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
๘. ทีมอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
๙. ทีมอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 
๑๐. ทีมอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
๑๑. ทีมอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
๑๒. ทีมอําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
๑๓. ทีมอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
๑๔. ทีมอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
๑๕. ทีมอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
๑๖. ทีมอําเภอเขาซะเมา จังหวัดระยอง 
๑๗. ทีมอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
๑๘. ทีมอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
๑๙. ทีมอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
๒๐. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองจังหวัดระยอง จังหวัดตราด 
๒๑. ทีมเทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
๒๒. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
๒๓. ทีมสุขภาพตําบลบางเตย อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๔. ทีมผู้ก่อการดีตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๕. ทีมตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๖. ทีมชุดปฏิบัติการป้องกันการจมน้ําตําบลบ้านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๗. ทีม Prachantakham Swimming อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
๒๘. ทีมตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรีุ 
๒๙. ทีมเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๓๐. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
๓๑. ทีมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓๒. ทีมเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๓. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๔. ทีมผู้ก่อการดีหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๕. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโกรกข้ีหนู อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๖. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพะไล  อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๗. ทีมบ้านดู่ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๘. ทีมตัวการดีตําบลหนองกง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๙. ทีมตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๐. ทีมตําบลกลันทา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๑. ทีมเทศบาลตําบลอิสาน อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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๔๒. ทีม คปสอ.หนองกี่ อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๓. ทีมหนองหงส์ อําเภอหนองหงส์ จงัหวัดบุรีรัมย์ 
๔๔. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๕. ทีมส้มป่อยร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ํา อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๖. ทีมแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๗. ทีมสะเดาปลอดภัยห่วงใยทุกลมหายใจ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๘. ทีมลําปลายมาศฮีโร่ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๔๙. ทีมหินโคนลอยนํ้า อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๐. ทีมตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๑. ทีมชาวหนองโดนร่วมใจต้านภัยเด็กจมน้ํา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๒. ทีมตําบลบ้านยาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๓. ทีมตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๔. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไผทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๕. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแกดูแลหลานร่วมมือช่วยกันปอ้งกันเด็กจมน้ํา อําเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๖. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเยือง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๗. ทีมเทศบาลตําบลบ้านใหม่ไชยพจน์ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๘. ทีมทองหลางทีม อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕๙. ทีมตําบลกู่สวนแตง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๐. ทีมตําบลแดงใหญ่ อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๑. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองตาเปล่ง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๒. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกสนวน อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๓. ทีมตําบลหนองปล่อง อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๔. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหงอนไก่ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๕. ทีมโรงพยาบาลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๖. ทีมผู้ก่อการดีตําบลศรีภูมิ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๗. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยสําราญ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๘. ทีมผู้ก่อการดีช่วยเหลือเด็กจมน้ําตําบลบ้านเป้า อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖๙. ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําตําบลบ้านแวง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๐. ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๑. ทีมดอกจานผู้ก่อการดี อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๒. ทีมโรงพยาบาลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๓. ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําตําบลบ้านยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๔. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหว้า อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๕. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันทรารมย์ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๖. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองพลวง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๗. ทีมรวมน้ําใจ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๘. ทีมวารีใส เด็กไทยไม่จมน้ํา อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๗๙. ทีมพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๐. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองเกียบ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๑. ทีมการป้องกันเด็กจมน้ําตําบลสองห้อง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๒. ทีมตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๓. ทีมตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๔. ทีมตําบลบ้านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๕. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๖. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลลําดวน อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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๘๗. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาจง อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๘๘. ทีมป้องกันการจมน้ําแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
๘๙. ทีมอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
๙๐. ทีมคนดีท่ีลําทะเมนชัย อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๙๑. ทีมพระทองคํา อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 
๙๒. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตําบลมะค่า อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๙๓. ทีมบัวใหญ่ อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๙๔. ทีมโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๙๕. ทีมโรงพยาบาลคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
๙๖. ทีมสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
๙๗. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา 
๙๘. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซับพลู อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๙๙. ทีมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๐. ทีมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๑. ทีมอําเภอขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๒. ทีมสระว่านพระยา อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๓. ทีมอําเภอโชคชัย อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
๑๐๔. ทีมตําบลละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๕. ทีมบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๖. ทีม "คนดีโนนไทย" อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๗. ทีมโรงพยาบาลปากช่องนานา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๘. ทีมอําเภอขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐๙. ทีมอําเภอห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑๐. ทีมอําเภอวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑๑. ทีมโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑๒. ทีมโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑๓. ทีมอําเภอเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสมีา 
๑๑๔. ทีมด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสมีา 
๑๑๕. ทีม คปสอ.สูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสมีา 
๑๑๖. ทีมเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําอําเภอกาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
๑๑๗. ทีมโคกยางลีดเดอร์ทีม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
๑๑๘. ทีมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๑๙. ทีมจารพัตร อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๐. ทีมยางบ่อภิรมย์ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๑. ทีมศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค ์จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๒. ทีมบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๓. ทีมบุฤาษี อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๔. ทีมสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๕. ทีมแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๖. ทีมตาเมียงทีม อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๗. ทีมโคกกลางทีม อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๘. ทีมตําบลหนองระฆัง อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
๑๒๙. ทีมตําบลหัวงัว อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๐. ทีมตําบลหนองอียอ อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๑. ทีมตําบลแคน อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
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๑๓๒. ทีมช่างปี ่อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๓. ทีมหนองโดน อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๔. ทีมหนองบัว อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๕. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๖. ทีมเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๗. ทีมเขวาสินรินทร์ อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๘. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบึง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๓๙. ทีมเด็กหนองฮะปลอดภัยไม่จมน้ํา  อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๔๐. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
๑๔๑. ทีมโรงพยาบาลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
๑๔๒. ทีมเนินสง่าร่วมใจต้านภัยเด็กจมนํ้า อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
๑๔๓. ทีมโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
๑๔๔. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
๑๔๕. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
๑๔๖. ทีมเทศบาลตําบลคอนสาย - ตําบลคอยสาย อําเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
๑๔๗. ทีมนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู 
๑๔๘. ทีมศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
๑๔๙. ทีมเทศบาลตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู 
๑๕๐. ทีม SRRT เซกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโสกก่าม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
๑๕๑. ทีมโซ่พิสัย อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
๑๕๒. ทีมโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
๑๕๓. ทีมศรีเชียงใหม่ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
๑๕๔. ทีมเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
๑๕๕. ทีมท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
๑๕๖. ทีมสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
๑๕๗. ทีมสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
๑๕๘. ทีมเฝ้าไร่ อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
๑๕๙. ทีมรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
๑๖๐. ทีมโคกก่อใจดี อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖๑. ทีมจิตอาสามะค่าพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖๒. ทีมโพนงานร่วมใจต้านภัยเด็กจมนํ้า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖๓. ทีมหนองเรือร่วมใจ ปลอดภัยเด็กจมน้ํา อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖๔. ทีมเครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖๕. ทีมเทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๖๖. ทีมเทศบาลตําบลห้วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๖๗. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๖๘. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๖๙. ทีม สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๑ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๗๐. ทีม สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๒ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๗๑. ทีมโรงเรียนหนองบัวกลาง อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๗๒. ทีมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๗๓. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๗๔. ทีมนาด้วง อําเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๑๗๕. ทีมเอราวัณ อําเภอเอราวัญ จังหวัดเลย 
๑๗๖. ทีมภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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๑๗๗. ทีมภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
๑๗๘. ทีมผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 
๑๗๙. ทีมภูหลวง อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
๑๘๐. ทีมท่าลี่ อําเภอท่าลี ่จังหวัดเลย 
๑๘๑. ทีมเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
๑๘๒. ทีมเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
๑๘๓. ทีมนาแห้ว อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
๑๘๔. ทีมด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
๑๘๕. ทีมวังสะพุง อําเภอวังสะพงุ จงัหวัดเลย 
๑๘๖. ทีมปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
๑๘๗. ทีมหนองหิน อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
๑๘๘. ทีมทีมอําเภอหนองสองห้อง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
๑๘๙. ทีมกลุ่มรักว่ายน้ําตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๐. ทีมเปือยน้อยทีม อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๑. ทีมชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๒. ทีมอําเภอบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๓. ทีมอําเภอพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๔. ทีมอําเภออุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๕. ทีมอําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
๑๙๖. ทีมตําบลบงึงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๙๗. ทีมตําบลเทอดไทย อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๙๘. ทีมตําบลเมืองไพร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๙๙. ทีมตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๐. ทีมตําบลอุ่มเม้า อําเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๑. ทีมตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๒. ทีมอําเภอเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๓. ทีมตําบลสระนกแก้ว อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๔. ทีมตําบลวังยาว อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๕. ทีมตําบลเชียงใหม่ อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๖. ทีมอําเภออาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๗. ทีมอําเภอหนองฮ ีอําเภอหนองฮ ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๘. ทีมอําเภอโพนทราย อําเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๐๙. ทีมอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๐. ทีมอําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๑. ทีมตําบลโนนรัง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๒. ทีมตําบลโพธิ์สัย อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๓. ทีมอําเภอจังหาร อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๔. ทีมอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๕. ทีมอําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๒๑๖. ทีมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๑๗. ทีมอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๑๘. ทีมโรงพยาบาลนํ้าขุ่น อําเภอน้ําขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๑๙. ทีมตาลสุมร่วมใจ ป้องกันภัยจากการจมน้ํา อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๐. ทีมเด็กดอนมดแดงปลอดภัยไม่จมน้ํา อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๑. ทีมคําน้ําแซบ ดรีมทีม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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๒๒๒. ทีมทุ่งศรีอุดมทีม อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี     
๒๒๓. ทีมอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๔. ทีมโรงพยาบาลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๕. ทีมอําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๖. ทีมโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
๒๒๗. ทีมตําบลทัพไทย อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๘. ทีมอําเภอสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๒๙. ทีมเขมราฐร่วมใจ ต้านภัยจมน้ํา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๓๐. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๓๑. ทีมอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๓๒. ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
๒๓๓. ทีมตําบลกุดลาด อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธานี 
๒๓๔. ทีมกันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๓๕. ทีมห้วยทับทัน อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๓๖. ทีมเบญจลักษณ์ อําเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๓๗. ทีมเมืองจันทร์ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๓๘. ทีมราศีไศล อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๓๙. ทีมยางชุมน้อย อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๐. ทีมไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๑. ทีมขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๒. ทีมพยุห์ อําเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๓. ทีมอุทุมพรพิสัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๔. ทีมโนนคูน อําเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๕. ทีมกัทรลักษ์ อําเภอกัทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๖. ทีมขุขันธ์ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๗. ทีมศรีรัตนะ อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๘. ทีมบึงบูรพ์ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๔๙. ทีมน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๐. ทีมวังหิน อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๑. ทีมภูสิงห์ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๒. ทีมโพธ์ศรีสุวรรณ อําเภอโพธ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๓. ทีมศิลาลาด อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๔. ทีมปรางค์กู่ อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๕. ทีมศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๕๖. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาสะไมย์ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
๒๕๗. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหอย อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
๒๕๘. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสีสุข อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
๒๕๙. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
๒๖๐. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเซ่ซ่ง อําเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
๒๖๑. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเมือง  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
๒๖๒. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนเมือง อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
๒๖๓. ทีมเมืองนครพนม อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
๒๖๔. ทีมศรีสุข อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
๒๖๕. ทีมบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
๒๖๖. ทีมท่าอุเทนคนน่ารัก อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
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๒๖๗. ทีมโพนสวรรค์ อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
๒๖๘. ทีมธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
๒๖๙. ทีมนาหว้าสวยใส อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
๒๗๐. ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติ้ว อําเภอค้อวัง จังหวัดนครพนม 
๒๗๑. ทีมจังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๒. ทีมอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๓. ทีมอําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๔. ทีมอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๕. ทีมอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๖. ทีมอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๗. ทีมอําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๘. ทีมอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
๒๗๙. ทีมสายชลพิทักษ์ อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
๒๘๐. ทีมอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
๒๘๑. ทีมศรีบางนอน อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
๒๘๒. ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
๒๘๓. ทีมตะกรบรวมใจไร้จมน้ํา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒๘๔. ทีมอําเภอพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒๘๕. ทีมชุมชนกระแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒๘๖. ทีมอําเภอบ้านนาเดิม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒๘๗. ทีมอําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒๘๘. ทีมอําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒๘๙. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
๒๙๐. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
๒๙๑. ทีมโรงเรียนเยาวมิตร อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 
๒๙๒. ทีมโรงเรียนทุ่งรัก์ชัยพัฒน์ อําเภอคุระ จังหวัดพังงา 
๒๙๓. ทีมตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
๒๙๔. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลุโละ อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
๒๙๕. ทีมตําบลท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก 
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา กิตติมศักด์ิ ได้แก่ มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ (ฮุก ๓๑) จังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานระดับเขตดีเด่น ได้แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานระดับจังหวัดดีเด่น จํานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทบุคคลดีเด่น จํานวน ๕ ท่าน ได้แก่ 

(๑)  นางกาญจนา ประดับลาย   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
(๒)  นางเทียนทอง บุญยรางกูร   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
(๓)  นางสลักจิต สกุลรักษ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
(๔)  นายกฤศ เรียงไธสง สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๕ นครราชสีมา 
(๕)  พลตรีอดิศักด์ิ สุวรรณประกร สมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางน้ํา 

 จังหวัดท่ีมีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา “มากท่ีสุด” ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 จังหวัดท่ีมีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ครบทุกอําเภอ จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ 
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ทําเนียบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดบัประเทศ ประจําปี ๒๕๕๙ 
 
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง 
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทอง (ดี) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ 

อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับเงิน 

๑.  ระดับเงิน (ดีเย่ียม) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่ 
(๑)  ผู้ก่อการดีเครือข่ายป้องกันการจมน้ําขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
(๒)  ผู้ก่อการดีตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒. ระดับเงิน (ดีเด่น) จํานวน ๒ ทีม ได้แก่ 
(๑)  เมืองเงาะก่อการดี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๒)  เทศบาลตําบลละอุ่น อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

๓. ระดับเงิน (ดี) จํานวน ๓ ทีม ได้แก่  
(๑) ผู้ก่อการดีละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
(๒) เทศบาลตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๓)  ผู้ก่อการดีตากูกทีม อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๒๐ ทีม 
๑. ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับทอง) จํานวน ๕ ทีม ได้แก่ 

(๑)  ฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
(๒)  ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
(๓)  ผู้ก่อการดีตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
(๔)  เครือข่ายตําบลโนนราษีป้องกันเด็กจมน้ํา อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(๕)  เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

๒. ประเภทชมเชย ดี (ระดับทอง) จํานวน ๖ ทีม ได้แก่ 
(๑)  ทีมป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลเทนมีย์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
(๒) ผู้ก่อการดีศรีสุขศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
(๓)  ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
(๔) ผู้ก่อการดีสะแกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๕)  องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
(๖) โคกม่ังงอยร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ํา อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

๓. ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน ๙ ทีม ได้แก่ 
(๑)  เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๓)  เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๔)  ผู้ก่อการดีตําบลหนองชัยศรี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๕)  ผู้ก่อการดีอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๖)  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสว่าง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
(๗)  ผู้ก่อการดีตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
(๘)  เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(๙) ชนแดนร่วมใจ อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๕ ทีม  
๑.  ประเภทชมเชย ดีเด่น (ระดับเงิน) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดีแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
๒. ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน ๔ ทีม ได้แก่ 

(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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(๒) ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๓) อําเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  
(๔) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน ๗๑๖ ทีม 
๑. ผู้ก่อการดี”ศรีบอยา” ตําบลเกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 
๒. ผู้ก่อการดี”หนองทะเล”ตําบลหนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 
๓. เทศบาลน้ําตกไทรโยคน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี 
๔. เทศบาลตําบลกุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ 
๕. เทศบาลตําบลฆ้องชัย ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ 
๖. เทศบาลตําบลธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ 
๗. เทศบาลตําบลนามน นามน กาฬสินธ์ุ 
๘. เทศบาลตําบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 
๙. เทศบาลตําบลผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 
๑๐. เทศบาลตําบลโพน คําม่วง กาฬสินธ์ุ 
๑๑. เทศบาลตําบลร่องคํา ร่องคํา กาฬสินธ์ุ 
๑๒. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ 
๑๓. องค์การบริหารส่วนตําบลดินจี่ คําม่วง กาฬสินธ์ุ 
๑๔. องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว นาค ู กาฬสินธ์ุ 
๑๕. องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ 
๑๖. องค์การบริหารส่วนตําบลหัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 
๑๗. อําเภอขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
๑๘. อําเภอคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร 
๑๙. อําเภอคลองลาน คลองลาน กาํแพงเพชร 
๒๐. อําเภอปางศิลาทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 
๒๑. Phrayuen Rider พระยืน ขอนแก่น 
๒๒. กลุ่มรักว่ายน้ําตําบลบ้านโคก หนองนาคํา ขอนแก่น 
๒๓. โจดหนองแก พล ขอนแก่น 
๒๔. ชาละวัน เขาสวนกวาง ขอนแก่น 
๒๕. ซําสูง : SAMSUNG TEAM ซําสูง ขอนแก่น 
๒๖. ตําบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 
๒๗. ตําบลเมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 
๒๘. นางวงศพัทธ์ ศรีสุพรรณบุตร เมือง ขอนแก่น 
๒๙. เปือยน้อยช่วยชีวีมีสุข เปือยน้อย ขอนแก่น 
๓๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 
๓๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหว้า  ภูเวียง ขอนแก่น 
๓๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 
๓๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในเมือง บ้านไผ ่ ขอนแก่น 
๓๔. สวนหม่อน   มัญจาคีรี ขอนแก่น 
๓๕. อําเภอกระนวน กระนวน ขอนแก่น 
๓๖. อําเภอโคกโพธ์ิไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 
๓๗. อําเภอชนบท ชนบท ขอนแก่น 
๓๘. อําเภอบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 
๓๙. อําเภอสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 
๔๐. อําเภออุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 
๔๑. ฮักแพงแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 
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๔๒. คลองพลูสีเขียว เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 
๔๓. ตําบลเทพนิมิตร โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 
๔๔. ตําบลโป่งน้ําร้อน โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 
๔๕. เทศบาลตําบลหัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
๔๖. เทศบาลท่าข้าม บางประกง ฉะเชิงเทรา 
๔๗. โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
๔๘. โรงพยาบาลราชสาส์น ราชสาส์น ฉะเชงิเทรา 
๔๙. เทศบาลตําบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 
๕๐. อําเภอหันคา หันคา ชัยนาท 
๕๑. คนละหานร่วมใจป้องกันภัยจากการจมน้ํา จตุรัส ชัยภูมิ 
๕๒. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 
๕๓. เทศบาลตําบลแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 
๕๔. ผู้ก่อการดี KWANGJHONE RESCUE TEAM ภูเขียว ชัยภูมิ 
๕๕. ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 
๕๖. ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 
๕๗. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 
๕๘. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ 
๕๙. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 
๖๐. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 
๖๑. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ 
๖๒. ผู้ก่อการดีอําเภอบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 
๖๓. ผู้ก่อการดีคนวิสยัร่วมใจป้องกันเด็กจมน้ํา สวี ชุมพร 
๖๔. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลชุมโค ปะทิว ชุมพร 
๖๕. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหงษ์เจริญ  ท่าแซะ ชุมพร 
๖๖. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 
๖๗. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลปากคลอง ปะทิว ชุมพร 
๖๘. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 
๖๙. เทศบาลตําบลปงิโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 
๗๐. เทศบาลตําบลลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
๗๑. เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 
๗๒. เทศบาลตําบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 
๗๓. สํานักงานสง่เสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า แม่ริม เชียงใหม่ 
๗๔. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 
๗๕. ทีมผู้ก่อการดีตําบลนาพละ  เมือง ตรัง 
๗๖. เทศบาลตําบลเกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 
๗๗. เทศบาลตําบลแสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 
๗๘. เทศบาลตําบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 
๗๙. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกูด เกาะกูด ตราด 
๘๐. องค์การบริหารส่วนตําบลบางปิด แหลมงอบ ตราด 
๘๑. ผู้ก่อการดีป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 
๘๒. HK.Swimming Guard                            กําแพงแสน นครปฐม 
๘๓. คลองจินดา Garden Fruit                        สามพราน          นครปฐม 
๘๔. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหินมูล          บางเลน             นครปฐม 
๘๕. ช่วยชีวีพ้นภัย                                        นครชัยศรี          นครปฐม 
๘๖. ดอนยายหอมป้องกันเด็กจมน้ํา                    เมือง นครปฐม 
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๘๗. ครู ก หลักสูตรการว่ายน้ํา นาหว้า นครพนม 
๘๘. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 
๘๙. ท่าเรือ นาวา นาหว้า นครพนม 
๙๐. ทีม ช่วยเด็กจมน้ําไชยุรี ท่าอุเทน นครพนม 
๙๑. ทีมผู้ก่อการดีตําบลโพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 
๙๒. นาคําร่วมใจ ศรีสงคราม นครพนม 
๙๓. นางัวนาหว้า นาหว้า นครพนม 
๙๔. นามน โพนสวรรค์ นครพนม 
๙๕. นาหัวบ่อFighting โพนสวรรค์ นครพนม 
๙๖. โนนตาลน่าอยู่ ท่าอุเทน นครพนม 
๙๗. บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 
๙๘. ปลาปากคึกคัก ปลาปาก นครพนม 
๙๙. ผู้ก่อการดี  ทีม  รพ.สต.ก้านเหลือง นาแก นครพนม 
๑๐๐. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โพนตูม โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๐๑. ผู้ก่อการดีตําบลโพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๐๒. ผู้ก่อการดีนาขาม วังยาง นครพนม 
๑๐๓. ผู้ก่อการดีบ้านฮักแพง ศรีสงคราม นครพนม 
๑๐๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ขามเต้ียใหญ่ โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๐๕. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านดอนยาง โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๐๖. ผู้ไทเรณูนคร เรณูนคร นครพนม 
๑๐๗. พนอมเมืองไดโนเสาร์ ท่าอุเทน นครพนม 
๑๐๘. พระซอง นาแก นครพนม 
๑๐๙. พระซองลุ่มน้ําบัง นาแก นครพนม 
๑๑๐. รพ.นาทม นาทม นครพนม 
๑๑๑. รพ.สต.ขว้างคล ี โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๑๒. รพ.สต.บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๑๓. รพ.สต.ห้วยไห โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๑๔. รักษ์บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 
๑๑๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 
๑๑๖. เวินพระบาทรวมใจ ท่าอุเทน นครพนม 
๑๑๗. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าค้อ เมือง นครพนม 
๑๑๘. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านผึ้ง เมือง นครพนม 
๑๑๙. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตามัว เมือง นครพนม 
๑๒๐. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 
๑๒๑. ฉลามตําบลขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
๑๒๒. ผู้ก่อการดี K.B.N ทีม เมืองยาง นครราชสีมา 
๑๒๓. ผู้ก่อการดี Mueangyangbanyan เมืองยาง นครราชสีมา 
๑๒๔. ผู้ก่อการดี คลองไผ่ก่อการดี สีคิ้ว นครราชสีมา 
๑๒๕. ผู้ก่อการดี ฉลามหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 
๑๒๖. ผู้ก่อการดี ตําบลกระชอน พิมาย นครราชสีมา 
๑๒๗. ผู้ก่อการดี ตําบลกฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 
๑๒๘. ผู้ก่อการดี ตําบลกําปัง โนนไทย นครราชสีมา 
๑๒๙. ผู้ก่อการดี ตําบลโคกกรวด เมือง นครราชสีมา 
๑๓๐. ผู้ก่อการดี ตําบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 
๑๓๑. ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 
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๑๓๒. ผู้ก่อการดี ตําบลพะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๓๓. ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๓๔. ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 
๑๓๕. ผู้ก่อการดี ตําบลรังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 
๑๓๖. ผู้ก่อการดี ตําบลวังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 
๑๓๗. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 
๑๓๘. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
๑๓๙. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลพิมาย พิมาย นครราชสีมา 
๑๔๐. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
๑๔๑. ผู้ก่อการดี ปรางค์ทองทีม เมืองยาง นครราชสีมา 
๑๔๒. ผู้ก่อการดี รพ.สต.ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 
๑๔๓. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะค่า เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 
๑๔๔. ผู้ก่อการดี โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๔๕. ผู้ก่อการดี อําเภอโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 
๑๔๖. ผู้ก่อการดี อําเภอพิมาย พิมาย นครราชสีมา 
๑๔๗. ผู้ก่อการดี อําเภอสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 
๑๔๘. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๔๙. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๕๐. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลสัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา 
๑๕๑. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๕๒. องค์การบริหารส่วนตําบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 
๑๕๓. อําเภอขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
๑๕๔. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๑๕๕. ผู้ก่อการดีกาโห่เหนือ ตําบลนาหมอบุญ จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
๑๕๖. ผู้ก่อการดีคนดีศรีนบพิตํา  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
๑๕๗. ผู้ก่อการดีชะอวดปลอดภัยเด็กไม่จมน้ํา  ชะอวด นครศรีธรรมราช 
๑๕๘. ผู้ก่อการดีตําบลควนหนองคว้า  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
๑๕๙. ผู้ก่อการดีตําบลทุ่งโพธิ์  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
๑๖๐. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านควนมุด  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
๑๖๑. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านชะอวด  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
๑๖๒. ผู้ก่อการดีตําบลสามตําบล  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
๑๖๓. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหินตก  ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
๑๖๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งโหนด  เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๑๖๕. ผู้ก่อการดีอนามัยบางปู  เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๑๖๖. ผู้ก่อการดีอําเภอพรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 
๑๖๗. ผู้ก่อการดีอําเภอลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 
๑๖๘. ผู้ก่อการดีอําเภอหัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 
๑๖๙. ตําบลตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 
๑๗๐. ตําบลวังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 
๑๗๑. อําเภอเมืองนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
๑๗๒. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส 
๑๗๓. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 
๑๗๔. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 
๑๗๕. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 
๑๗๖. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 
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๑๗๗. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 
๑๗๘. ตําบลดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 
๑๗๙. ตําบลบ่อสวก เมืองน่าน น่าน 
๑๘๐. ตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน เชียงกลาง น่าน 
๑๘๑. ตําบลม่วงต๊ีด ภูเพียง น่าน 
๑๘๒. ตําบลเมืองจัง ภูเพียง น่าน 
๑๘๓. เทศบาลตําบลข่ึง เวียงสา น่าน 
๑๘๔. เทศบาลเมืองน่าน เมือง น่าน 
๑๘๕. น้ําว้าปลอดภัยไร้เด็กจมน้ํา แม่จริม น่าน 
๑๘๖. ลุ่มน้ําย่าง ท่าวังผา น่าน 
๑๘๗. วัยใสใส่ใจป้องกันการจมน้ํา บ่อเกลือ น่าน 
๑๘๘. อําเภอทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 
๑๘๙. อําเภอนาน้อย นาน้อย น่าน 
๑๙๐. อําเภอปวั ปัว น่าน 
๑๙๑.  ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านป่าหนาม แคนดง บุรีรัมย์ 
๑๙๒. ก่อการดีตําบลหูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย์ 
๑๙๓. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
๑๙๔. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลบ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 

๑๙๕. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบา้น
โพธ์เงิน 

หนองหงส์ บุรีรัมย์ 

๑๙๖. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลเสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
๑๙๗. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 
๑๙๘. ทีมผู้ก่อการดีตําบลก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 
๑๙๙. ทีมผู้ก่อการดีโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธ์ิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
๒๐๐. ทุ่งกระเต็นทีม หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๐๑. เทศบาลตําบลลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๐๒. ผู้ก่อการดี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกว่าง  แคนดง บุรีรัมย์ 
๒๐๓. ผู้ก่อการดี กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บรีุรัมย์ 
๒๐๔. ผู้ก่อการดี ขามใหญ่ทีม หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๐๕. ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลไทยสามัคค ี หนองหงษ์ บุรีรัมย์ 
๒๐๖. ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 
๒๐๗. ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลส้มป่อย โนนดินแดง บรีุรัมย์ 
๒๐๘. ผู้ก่อการดี โคกสว่างทีมเวิร์ค หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๐๙. ผู้ก่อการดี โคกสูงทีม หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๑๐. ผู้ก่อการดี ช่วยเหลือเด็กจมน้ําตําบลบ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 
๒๑๑. ผู้ก่อการดี ตําบลโคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๑๒. ผู้ก่อการดี ตําบลโคกมะม่วง ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๑๓. ผู้ก่อการดี ตําบลโคกล่าม ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๑๔. ผู้ก่อการดี ตําบลโคกสะอาด ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๑๕. ผู้ก่อการดี ตําบลจันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
๒๑๖. ผู้ก่อการดี ตําบลชําน ิ ชําน ิ บุรีรัมย์ 
๒๑๗. ผู้ก่อการดี ตําบลดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ 
๒๑๘. ผู้ก่อการดี ตําบลถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๑๙. ผู้ก่อการดี ตําบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
๒๒๐. ผู้ก่อการดี ตําบลท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 
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๒๒๑. ผู้ก่อการดี ตําบลไทยเจริญ (รพ.สต.บ้านโคกลอย) ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๒๒. ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
๒๒๓. ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๒๔. ผู้ก่อการดี ตําบลบุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๒๕. ผู้ก่อการดี ตําบลผไทรินทร์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๒๖. ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๒๗. ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
๒๒๘. ผู้ก่อการดี ตําบลเมืองยาง ชําน ิ บุรีรัมย์ 
๒๒๙. ผู้ก่อการดี ตําบลเย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๓๐. ผู้ก่อการดี ตําบลละลวด ชําน ิ บุรีรัมย์ 
๒๓๑. ผู้ก่อการดี ตําบลศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 
๒๓๒. ผู้ก่อการดี ตําบลศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 
๒๓๓. ผู้ก่อการดี ตําบลสระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
๒๓๔. ผู้ก่อการดี ตําบลสะเดา  พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 
๒๓๕. ผู้ก่อการดี ตําบลเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๓๖. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองก่ี หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๓๗. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองโดน (รพ.สต.หนองโดน) ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๓๘. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 
๒๓๙. ผู้ก่อการดี ทีมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลบ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 
๒๔๐. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 
๒๔๑. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 
๒๔๒. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
๒๔๓. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 
๒๔๔. ผู้ก่อการดี บัวทอง เมือง บุรีรัมย์ 
๒๔๕. ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ําตําบลสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๔๖. ผู้ก่อการดี รพ.สต.ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 
๒๔๗. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
๒๔๘. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลคูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๔๙. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 
๒๕๐. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลปะคํา ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๕๑. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกก่อง คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๕๒. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเพชร กระสัง บุรีรัมย์ 
๒๕๓. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลสระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 
๒๕๔. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 
๒๕๕. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลหนองก่ี หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๕๖. ผู้ก่อการดี ลํานางรองทีม โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
๒๕๗. ผู้ก่อการดี เสริมเกราะเหล็กเด็กจมน้ํา ตําบลสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๕๘. ผู้ก่อการดี ห้วยหินโซน 1  หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
๒๕๙. ผู้ก่อการดี หูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๖๐. ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
๒๖๑. ผู้ก่อการดี อบต.ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 
๒๖๒. ผู้ก่อการดี อําเภอห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 
๒๖๓. ผู้ก่อการดี โอรกะมอดมันลวงตึก กระสัง บุรีรัมย์ 

๒๖๔. ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําบ้านสถานีหนอง
ตาด 

เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
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๒๖๕. ผู้ก่อการดีเครือข่าย ตําบลหินเหล็กไฟ รพ.สต.โนนมาลัย คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๖๖. ผู้ก่อการดีตําบลละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 
๒๖๗. ผู้ก่อการดีตําบลหนองกระทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๖๘. ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลบ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ 
๒๖๙. ผู้ก่อการดีปอ้งกันการจมน้ําตําบลหนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
๒๗๐. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลหนองคู ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๗๑. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลบ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๗๒. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกสะอาด หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๗๓. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๗๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไทยเจริญ ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๗๕. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนยานาง คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๗๖. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกรูดสามัคคี คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๗๗. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโคกตาล เมือง บุรีรัมย์ 
๒๗๘. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโจด คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๗๙. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนเจริญ คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๘๐. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนตะครอง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๘๑. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบแุปบ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๘๒. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลบ้านปริงเปน เมือง บุรีรัมย์ 
๒๘๓. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปลื้มใต้ ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๘๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๘๕. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสีเ่หลี่ยมเจริญ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๘๖. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองครก ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๘๗. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองน้ําขุ่น ปะคํา บุรีรัมย์ 
๒๘๘. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองม่วง  ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๘๙. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองมะค่า ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๙๐. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุโพธ์ิ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๙๑. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแสลงพัน  ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๙๒. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๙๓. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
๒๙๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ่  หนองกี่ บุรีรัมย์ 
๒๙๕. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 
๒๙๖. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ  คูเมือง บุรีรัมย์ 
๒๙๗. ผู้ก่อการดีวังเหนือป้องกันเด็กจมนํ้า บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
๒๙๘. ผู้ก่อการดีศรีตําบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
๒๙๙. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 
๓๐๐. ชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 
๓๐๑. ทีมเทศบาลตําบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 
๓๐๒. เทศบาลตําบลกุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๐๓. อบต.แม่รําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๐๔. อบต.อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๐๕. ตําบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
๓๐๖. ตําบลแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 
๓๐๗. ตําบลคมโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 
๓๐๘. ตําบลดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี 
๓๐๙. ตําบลทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 
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๓๑๐. ตําบลเนินหอม เมือง ปราจีนบุรี 
๓๑๑. ตําบลบ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
๓๑๒. ตําบลสําพันตา นาดี ปราจีนบุรี 
๓๑๓. ทีมท่ากําชํา หนองจิก ปัตตานี 
๓๑๔. ทีมปูโละปูโย หนองจิก ปัตตานี 
๓๑๕. ทีมยาบี หนองจิก ปัตตานี 
๓๑๖. ทีมลิปะสะโง หนองจิก ปัตตาน ี
๓๑๗. ตําบลทุ่งผาสุข เชียงคํา พะเยา 
๓๑๘. ตําบลปง ปง พะเยา 
๓๑๙. ตําบลพระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 
๓๒๐. ตําบลลอ จุน พะเยา 
๓๒๑. ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 
๓๒๒. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 
๓๒๓. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยาว เกาะยาว พังงา 
๓๒๔. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 
๓๒๕. ทีมเขาชัยสนก่อการดี เขาชัยสน พัทลุง 
๓๒๖. ทีมตําบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 
๓๒๗. ทีมอําเภอป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 
๓๒๘. ฉลามปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 
๓๒๙. ชาติตระการผู้ก่อการดี นครไทย พิษณุโลก 
๓๓๐. นครไทยผู้ก่อการดี พรมพิราม พิษณุโลก 
๓๓๑. เนินมะปรางผู้ก่อการดี วัดโบสถ์ พิษณุโลก 
๓๓๒. ผู้ก่อการดี ชาติตระการ พิษณุโลก 
๓๓๓. พรมพิรามผู้ก่อการดี วังทอง พิษณุโลก 
๓๓๔. โลมาบางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 
๓๓๕. วังทองผู้ก่อการดี เนินมะปราง พิษณุโลก 
๓๓๖. วัดโบสถ์ผู้ก่อการดี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 
๓๓๗. เทศบาลตําบลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 
๓๓๘. เทศบาลตําบลบา้นแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 
๓๓๙. เทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 
๓๔๐. เทศบาลเมืองชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 
๓๔๑. องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 
๓๔๒. องค์การบริหารส่วนตําบลยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 
๓๔๓. องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก  บา้นลาด เพชรบุรี 
๓๔๔. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 
๓๔๕. บึงสามพันทีม บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 
๓๔๖. ป้องกันเด็กจมน้ําอําเภอหนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 
๓๔๗. วิเชียรบุรีร่วมใจ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 
๓๔๘. อําเภอวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
๓๔๙. ผู้ก่อการดีตําบลกะรน เมืองกระบี่ ภูเกต็ 
๓๕๐. ผู้ก่อการดีตําบลฉลอง เมืองกระบี่ ภูเก็ต 
๓๕๑. ผู้ก่อการดีตําบลวิชิต เมืองกระบี่ ภูเก็ต 
๓๕๒. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกมลา  กะทู้ ภูเก็ต 
๓๕๓. เครือข่ายผู้ก่อการดีอําเภอชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 
๓๕๔. เครือข่ายผู้ก่อการดีอําเภอเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 
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๓๕๕. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงมัน บรบือ มหาสารคาม 
๓๕๖. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดอนบม บรบือ มหาสารคาม 
๓๕๗. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 
๓๕๘. ผู้ก่อการดีเครือข่ายตําบลหนองโน เมือง มหาสารคาม 
๓๕๙. ผู้ก่อการดีโคกก่อร่วมใจ เมือง มหาสารคาม 
๓๖๐. ผู้ก่อการดีตําบลกําพ้ี บรบือ มหาสารคาม 
๓๖๑. ผู้ก่อการดีตําบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๖๒. ผู้ก่อการดีตําบลเข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๖๓. ผู้ก่อการดีตําบลดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๖๔. ผู้ก่อการดีตําบลดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 
๓๖๕. ผู้ก่อการดีตําบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 
๓๖๖. ผู้ก่อการดีตําบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๖๗. ผู้ก่อการดีตําบลยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๖๘. ผู้ก่อการดีตําบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๖๙. ผู้ก่อการดีตําบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๗๐. ผู้ก่อการดีตําบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 
๓๗๑. ผู้ก่อการดีตําบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๗๒. ผู้ก่อการดีตําบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 
๓๗๓. ผู้ก่อการดีตําบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๗๔. ผู้ก่อการดีตําบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 
๓๗๕. ผู้ก่อการดีตําบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 
๓๗๖. ผู้ก่อการดีตําบลหนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๗๗. ผู้ก่อการดีตําบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๗๘. ผู้ก่อการดีตําบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๗๙. ผู้ก่อการดีทีมผู้ก่อการดีตําบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 
๓๘๐. ผู้ก่อการดีโนนพยอมร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๘๑. ผู้ก่อการดีโนนเมืองน้อยร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๘๒. ผู้ก่อการดีโพนงามร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๘๓. ผู้ก่อการดีโพนทองร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
๓๘๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 
๓๘๕. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนทอง บรบือ มหาสารคาม 
๓๘๖. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบกพร้าว บรบือ มหาสารคาม 
๓๘๗. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเปลือย บรบือ มหาสารคาม 
๓๘๘. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองโก บรบือ มหาสารคาม 
๓๘๙. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 
๓๙๐. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งเบา กันทรวิชัย มหาสารคาม 
๓๙๑. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม 
๓๙๒. ผู้ก่อการดีอําเภอกุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 
๓๙๓. ผู้ก่อการดีอําเภอแกดํา แกดํา มหาสารคาม 
๓๙๔. ผู้ก่อการดีอําเภอนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 
๓๙๕. ผู้ก่อการดีอําเภอนาดูน นาดูน มหาสารคาม 
๓๙๖. ผู้ก่อการดีอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 
๓๙๗. ผู้ก่อการดีอําเภอยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 
๓๙๘. ตําบลหนองแวงผู้ก่อการดีตําบลหนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร 
๓๙๙. ผู้ก่อการดีขอนลอย นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 
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๔๐๐. ผู้ก่อการดีตําบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 
๔๐๑. ผู้ก่อการดีตําบลเหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 
๔๐๒. เทศบาลตําบลกุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร 
๔๐๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระจาย  ป่าต้ิว ยโสธร 
๔๐๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกุดกุง คําเข่ือนแก้ว ยโสธร 
๔๐๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร 
๔๐๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองคู เมืองยโสธร ยโสธร 
๔๐๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวเมือง  มหาชนะชัย ยโสธร 
๔๐๘. Sa-ac drowing กรงปินัง ยะลา 
๔๐๙. ทีมกูแปปุโรงออนเดอะบีช เมืองยะลา ยะลา 
๔๑๐. ทีมตกน้ําไม่ไหล เมืองยะลา ยะลา 
๔๑๑. ทีมตาเนาะปูเต๊ะร่วมใจ บันนังสตา ยะลา 
๔๑๒. ทีมตําบลยะลา เมืองยะลา ยะลา 
๔๑๓. ทีมตําบลวังพญา รามัน ยะลา 
๔๑๔. ทีมท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 
๔๑๕. ทีมนิบงบารู เมืองยะลา ยะลา 
๔๑๖. ทีมบาลอ รามัน ยะลา 
๔๑๗. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลกาบัง กาบัง ยะลา 
๔๑๘. ทีมองค์การบริหารส่วนตําบลบาละ กาบัง ยะลา 
๔๑๙. บึงงามก้าวหน้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 
๔๒๐. ผู้ก่อการดีตําบลบึงงาม  หนองพอก ร้อยเอ็ด 
๔๒๑. ผู้ก่อการดีตําบลเมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 
๔๒๒. ผู้ก่อการดีตําบลหนองขาม  อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 
๔๒๓. ผู้ก่อการดีตําบลอาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 
๔๒๔. ผู้ก่อการดีตําบลอุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 
๔๒๕. ผู้ก่อการดีนาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
๔๒๖. ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลเหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 
๔๒๗. ผู้ก่อการดีตําบลปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง 
๔๒๘. ผู้ก่อการดีทะเลหมอกส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 
๔๒๙. ผู้ก่อการดีทีมสุขสําราญก่อการดี สุขสําราญ ระนอง 
๔๓๐. ผู้ก่อการดีศิลาสลัก  ตําบลจปร. กระบุรี ระนอง 
๔๓๑. ผู้ก่อการดีอันดามันทีม กะเปอร์ ระนอง 
๔๓๒. อําเภอแกลง แกลง ระยอง 
๔๓๓. อําเภอปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 
๔๓๔. อําเภอวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 
๔๓๕. ตําบลป่าไก ่ ปากท่อ ราชบุรี 
๔๓๖. ลําน้ํา บางแพ ราชบุรี 
๔๓๗. ศรีดอนไผ่ป้องกันภัยเด็กจมน้ํา   ดําเนินสะดวก ราชบุรี 
๔๓๘. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคา บ้านคา ราชบุรี 
๔๓๙. ตําบลนาสัก แม่เมาะ ลาํปาง 
๔๔๐. ตําบลนาทราย ลี้ ลําพูน 
๔๔๑. คปสอ.ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
๔๔๒. คปสอ.เมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
๔๔๓. เทศบาลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
๔๔๔. เทศบาลบึงบูรพ์   บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 
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๔๔๕. เทศบาลยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 
๔๔๖. เทศบาลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
๔๔๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระดอบ  เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
๔๔๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนเหลื่อม  ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
๔๔๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดู่  ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
๔๕๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโดนเอาว์   กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 
๔๕๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาโกน  เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 
๔๕๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพิงพวย  ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
๔๕๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพธิ์วงษ์   ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
๔๕๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสะมอน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 
๔๕๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห่องน้อย  ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 
๔๕๖. ศปสอ.กันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 
๔๕๗. ศปสอ.ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 
๔๕๘. องค์การบริหารส่วนตําบลกระดอบ  เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
๔๕๙. องค์การบริหารส่วนตําบลพยุห์  พยุห์ ศรีสะเกษ 
๔๖๐. Akat Merit Maker Team   สกลนคร 
๔๖๑. Merit team sawangdandin สว่างแดนดิน สกลนคร 
๔๖๒. songdoa merit maker ส่องดาว สกลนคร 
๔๖๓. โคกศรีสุพรรณ   สกลนคร 
๔๖๔. ผู้ก่อการดําเภอเจริญศิลป ์ เจริญศิลป ์ สกลนคร 
๔๖๕. ผู้ก่อการดีนิคมน้ําอูน   สกลนคร 
๔๖๖. โรงพยาบาลคําตากล้า คําตากล้า สกลนคร 
๔๖๗. โรงพยาบาลบ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร 
๔๖๘. โรงพยาบาลพังโคน พังโคน สกลนคร 
๔๖๙. โรงพยาบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 
๔๗๐. อําเภอกุดบาท กุดบาท สกลนคร 
๔๗๑. อําเภอกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 
๔๗๒. อําเภอเต่างอย เต่างอย สกลนคร 
๔๗๓. อําเภอโพนนาแก้ว โพนนาก้ว สกลนคร 
๔๗๔. อําเภอภูพาน ภูพาน สกลนคร 
๔๗๕. อําเภอเมืองสกลนคร   สกลนคร 
๔๗๖. อําเภอวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 
๔๗๗. กู้ภัยดอกโดน ควนโดน สตูล 
๔๗๘. ชมรมผู้ก่อการดีจังหวัดสตูล เมืองสตูล สตูล 
๔๗๙. ท่ีนี่..มะนัง มะนัง สตูล 
๔๘๐. มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูล เมืองสตูล สตูล 
๔๘๑. เรารักษ์ท่าแพ ท่าแพ สตูล 
๔๘๒. ลูกหว้ารวมใจ ทุ่งหว้า สตูล 
๔๘๓. กองทุนตําบล สปสช. เมือง สมุทรปราการ 
๔๘๔. ผู้ก่อการดีตําบลบางแก้ว บางพล ี สมุทรปราการ 
๔๘๕. ผู้ก่อการดีตําบลเปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 
๔๘๖. ผู้ก่อการดีตําบลศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 
๔๘๗. ผู้ก่อการดีตําบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
๔๘๘. ตําบลปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 
๔๘๙. ตําบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
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๔๙๐. เทศบาลตําบลแหลมใหญ่     เมือง สมุทรสงคราม 
๔๙๑. The Tangka เมือง สมุทรสาคร 
๔๙๒. บางปลาเฮฮาไม่จมน้ํา เมือง สมุทรสาคร 
๔๙๓. เทศบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 
๔๙๔. เทศบาลวัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 
๔๙๕. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 
๔๙๖. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนํ้าใส อรัญประเทศ สระแก้ว 
๔๙๗. องค์การบริหารสว่นตําบลตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแก้ว 
๔๙๘. องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 
๔๙๙. องค์การบริหารส่วนตําบลทับราช ตาพระยา สระแก้ว 
๕๐๐. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 
๕๐๑. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแก้ว 
๕๐๒. องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 
๕๐๓. องค์การบริหารส่วนตําบลโนมหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 
๕๐๔. องค์การบริหารส่วนตําบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 
๕๐๕. อําเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 
๕๐๖. ทีมผู้พิทักษ์ไม่มีวันหยุด หนองแค สระบุรี 
๕๐๗. โลมาลานทอง บ้านหมอ สระบุรี 
๕๐๘. ทีมทองเอน Mermaid อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
๕๐๙. ทีมโลมาทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
๕๑๐. ก่อการดีตําบลท่าทอง   สวรรคโลก สุโขทัย 
๕๑๑. ก่อการดีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สวรรคโลก สุโขทัย 
๕๑๒. องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง กงไกรลาศ  สุโขทัย 
๕๑๓. ตําบลตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 
๕๑๔. ตําบลห้วยขม้ิน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 
๕๑๕. เทศบาลตําบลต้นคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 
๕๑๖. โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
๕๑๗. ทีมผู้ก่อการดีวังน้ําซับ     ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี  
๕๑๘. “กรูดเมอริท” พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
๕๑๙. ผู้ก่อการดี  ดีบุก 59 ตําบลเพ่ิมพูนทรัพย์  บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 
๕๒๐. ผู้ก่อการดี “ทีมกู้ชีพพรุพี” ต.พรุพรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 
๕๒๑. ผู้ก่อการดี “ทุ่งสานสามัคค”ี ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
๕๒๒. ผู้ก่อการดี “เลม็ดโมเดล” ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 
๕๒๓. ผู้ก่อการดี คบสอ.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
๕๒๔. ผู้ก่อการดีตําบลกรูด  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
๕๒๕. ผู้ก่อการดีตําบลเขานิพันธ์  เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
๕๒๖. ผู้ก่อการดีตําบลคลองน้อย   ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 
๕๒๗. ผู้ก่อการดีตําบลดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 
๕๒๘. ผู้ก่อการดีตําบลตะเคียนทอง  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
๕๒๙. ผู้ก่อการดีตําบลท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
๕๓๐. ผู้ก่อการดีตําบลท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
๕๓๑. ผู้ก่อการดีตําบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
๕๓๒. ผู้ก่อการดีตําบลท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
๕๓๓. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
๕๓๔. ผู้ก่อการดีตําบลพุมเรียง  ไชยา สุราษฎร์ธานี 
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๕๓๕. ผู้ก่อการดีตําบลยางโพรง   ไชยา สุราษฎร์ธานี 
๕๓๖. ผู้ก่อการดีตําบลย่านยาว  คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 
๕๓๗. ผู้ก่อการดีตําบลเวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 
๕๓๘. ผู้ก่อการดีบ้านยางอุง    บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 
๕๓๙. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
๕๔๐. ผู้ก่อการดีอําเภอไชยา ไร้คนจมน้ํา   ไชยา สุราษฎร์ธานี 
๕๔๑. ผู้ก่อการดีอําเภอวิภาวดี    วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 
๕๔๒. เครือข่ายตําบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๔๓. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
๕๔๔. เฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร์ 
๕๔๕. ทีมจารพัต ผู้ก่อการดี ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๔๖. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลอาโพน บัวเชด สุรินทร์ 
๕๔๗. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ตําบลท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 
๕๔๘. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอสังขะ สังขะ สุรินทร์ 
๕๔๙. ผู้ก่อการดี คอนสวรรค์ทีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๕๐. ผู้ก่อการดี เครือข่ายป้องกันการจมน้ําตําบลนาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สริุนทร์ 
๕๕๑. ผู้ก่อการดี โคกยางลีดเดอร์ทีม ปราสาท สุรินทร์ 
๕๕๒. ผู้ก่อการดี จีกแดกทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 
๕๕๓. ผู้ก่อการดี ดรีมทีมตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๕๔. ผู้ก่อการดี ตาตุมทีม สังขะ สุรินทร์ 
๕๕๕. ผู้ก่อการดี ตําบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 
๕๕๖. ผู้ก่อการดี ตําบลกุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๕๗. ผู้ก่อการดี ตําบลกุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๕๘. ผู้ก่อการดี ตําบลขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๕๙. ผู้ก่อการดี ตําบลเขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
๕๖๐. ผู้ก่อการดี ตําบลคาละเมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๖๑. ผู้ก่อการดี ตําบลแคน สนม สุรินทร์ 
๕๖๒. ผู้ก่อการดี ตําบลชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ 
๕๖๓. ผู้ก่อการดี ตําบลโชคเหนือ ลําดวน สุรินทร์ 
๕๖๔. ผู้ก่อการดี ตําบลดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๖๕. ผู้ก่อการดี ตําบลด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 
๕๖๖. ผู้ก่อการดี ตําบลตรําดม ลําดวน สุรินทร์ 
๕๖๗. ผู้ก่อการดี ตําบลตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๖๘. ผู้ก่อการดี ตําบลตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 
๕๖๙. ผู้ก่อการดี ตําบลแตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๗๐. ผู้ก่อการดี ตําบลทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๗๑. ผู้ก่อการดี ตําบลธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๗๒. ผู้ก่อการดี ตําบลน้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๗๓. ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 
๕๗๔. ผู้ก่อการดี ตําบลบ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
๕๗๕. ผู้ก่อการดี ตําบลปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
๕๗๖. ผู้ก่อการดี ตําบลผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๗๗. ผู้ก่อการดี ตําบลพระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 
๕๗๘. ผู้ก่อการดี ตําบลยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
๕๗๙. ผู้ก่อการดี ตําบลลําดวน ลําดวน สุรินทร์ 
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๕๘๐. ผู้ก่อการดี ตําบลลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 
๕๘๑. ผู้ก่อการดี ตําบลสังขะ สังขะ สุรินทร์ 
๕๘๒. ผู้ก่อการดี ตําบลสําเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 
๕๘๓. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองขาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๘๔. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ 
๕๘๕. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองระฆัง สนม สุรินทร์ 
๕๘๖. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
๕๘๗. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๘๘. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองเหล็ก2 ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๘๙. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองอียอ สนม สุรินทร์ 
๕๙๐. ผู้ก่อการดี ตําบลหัวงัว สนม สุรินทร์ 
๕๙๑. ผู้ก่อการดี ทมอทีม ปราสาท สุรินทร์ 
๕๙๒. ผู้ก่อการดี ทับทันทีม สังขะ สุรินทร์ 
๕๙๓. ผู้ก่อการดี ทีมนารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๙๔. ผู้ก่อการดี ทีมโลมาระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๕๙๕. ผู้ก่อการดี ทีมหนองคันนา พนมดงรัก สุรินทร์ 
๕๙๖. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลทุ่งศรีชมุพล ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
๕๙๗. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลบัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 
๕๙๘. ผู้ก่อการดี เทศบาลตําบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 
๕๙๙. ผู้ก่อการดี นานวนร่วมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา สนม สุรินทร์ 
๖๐๐. ผู้ก่อการดี บักไดทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 
๖๐๑. ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
๖๐๒. ผู้ก่อการดี ผู้ใหญ่ใจดีเพ่ือชีวีของลูกหลาน รัตนบุรี สุรินทร์ 
๖๐๓. ผู้ก่อการดี พนมดงรัก พนมดงรัก สุรินทร์ 

๖๐๔. ผู้ก่อการดี โพนโก ร่วมคิด ร่วมป้องกัน ลูกหลานปลอดภัย ไม่
จมน้ํา 

สนม สุรินทร์ 

๖๐๕. ผู้ก่อการดี ยางสว่างทีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
๖๐๖. ผู้ก่อการดี รักษ์ตําบลบึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
๖๐๗. ผู้ก่อการดี รัตนบุรีศรีเมืองแก้ว รัตนบุรี สุรินทร์ 
๖๐๘. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 
๖๐๙. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลช่างปี่ ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
๖๑๐. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลณรงค์ ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
๖๑๑. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตรวจ ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
๖๑๒. ผู้ก่อการดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
๖๑๓. ผู้ก่อการดี โรงเรียนบ้านโคกกุง ท่าตูม สุรินทร์ 
๖๑๔. ผู้ก่อการดี สนมร่วมใจเด็กไทยไม่จมน้ํา สนม สุรินทร์ 
๖๑๕. ผู้ก่อการดี หนองบัวโซนเหนอืทีม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๖๑๖. ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลแจนแวน ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
๖๑๗. ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลบุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 
๖๑๘. ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา บัวเชด สุรินทร์ 
๖๑๙. ผู้ก่อการดี อําเภอปราสาท ปราสาท สุรินทร์ 
๖๒๐. ผู้ก่อการดีดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 
๖๒๑. ผู้ก่อการดีตําบลไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 
๖๒๒. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแก รัตนบุรี สุรินทร์ 
๖๒๓. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดินแดง รัตนบุรี สุรินทร์ 
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๖๒๔. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาท่ม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
๖๒๕. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์ 
๖๒๖. ผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
๖๒๗. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลอู่โลก ลําดวน สุรินทร์ 
๖๒๘. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว สําโรงทาบ สุรินทร์ 
๖๒๙. โพธ์ิตาก   หนองคาย 
๖๓๐. วัดหลวงก่อการดี   หนองคาย 
๖๓๑. เวียงคุกทีม   หนองคาย 
๖๓๒. หนองปลาปาก   หนองคาย 
๖๓๓. ทีมบ้านแก้วกระจ่าง ตําบลสีบัวทอง  แสวงหา อ่างทอง 
๖๓๔. ทีมปลาดาวสามโก้  สามโก้ อ่างทอง 
๖๓๕. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหัวไผ่ เมือง อ่างทอง 
๖๓๖. ทีมโลมาบางเจ้าฉ่า  โพธ์ิทอง อ่างทอง 
๖๓๗. ทีมโลมาบ้านแห  เมือง อ่างทอง 
๖๓๘. ผู้ก่อการดีตําบลโคกเจริญ  ชานุมาน อํานาจเจริญ 
๖๓๙. อําเภอชานุมานผู้ก่อการดีตําบลคําโพน  ปทุมราชวงศา    อํานาจเจริญ 
๖๔๐. PCU รพ.นายูง นายูง อุดรธานี 
๖๔๑. คปสอ.ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 
๖๔๒. เคร่ือข่ายสุขภาพ คปสอ.นายูง นายูง อุดรธานี 
๖๔๓. ทีม รพ.บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 
๖๔๔. ทีมดําเนินงานควบคุมและป้องกันการจมน้ํา สร้างคอม อุดรธานี 
๖๔๕. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอน้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี 
๖๔๖. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอเพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 
๖๔๗. เทศบาลตําบลคอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 
๖๔๘. รพ.สต.คิรีวงกต นายูง อุดรธานี 
๖๔๙. รพ.สต.เชียงดี นายูง อุดรธานี 
๖๕๐. รพ.สต.นาแค นายูง อุดรธานี 
๖๕๑. รพ.สต.นาตูม นายูง อุดรธานี 
๖๕๒. รพ.สต.นายูง นายูง อุดรธานี 
๖๕๓. รพ.สต.โนนทอง นายูง อุดรธานี 
๖๕๔. รพ.สต.บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 
๖๕๕. รพ.สต.บ้านเพิ่ม นายูง อุดรธานี 
๖๕๖. รพ.สต.ห้วยทราย นายูง อุดรธานี 
๖๕๗. โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง หนองหาน อุดรธานี 
๖๕๘. หนองหานทีม หนองหาน อุดรธานี 
๖๕๙. อําเภอกุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
๖๖๐. อําเภอกุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 
๖๖๑. อําเภอเมืองอุดรธานี เมือง อุดรธานี 
๖๖๒. Wungdin Merit Maker Team เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
๖๖๓. ตําบลแสนตอป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ํา น้ําปาด อุตรดิตถ์ 
๖๖๔. ผู้ก่อการดีตําบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
๖๖๕. ผู้ก่อการดีตําบลนางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
๖๖๖. ผู้ก่อการดีตําบลบ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
๖๖๗. ผู้ก่อการดีตําบลบอ่เบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
๖๖๘. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 
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๖๖๙. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
๖๗๐. ผู้ก่อการดีตําบลฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 
๖๗๑. ผู้ก่อการดีตําบลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 
๖๗๒. ผู้ก่อการดีตําบลไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 
๖๗๓. ผู้ก่อการดีบ้านสุมข้าม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
๖๗๔. ผู้ก่อการดีม่วงเจด็ต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
๖๗๕. ผู้ก่อการดีห้วยน้อยกา บ้านโคก อุตรดิตถ์ 
๖๗๖. คปสอ.เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 
๖๗๗. เด็กนาจะหลวยปลอดภัยไม่จมน้ํา นาจะหลวย อุบลราชธานี 
๖๗๘. ตําบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
๖๗๙. ตําบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 
๖๘๐. ตําบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
๖๘๑. นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 
๖๘๒. บุณฑริกปลอดภัยไร้เด็กจมน้ํา บุณฑริก อุบลราชธานี 
๖๘๓. ป้องกันการจมน้ํากุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 
๖๘๔. ฝางคําทีม สิรินธร อุบลราชธานี 
๖๘๕. โรงพยาบาลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 
๖๘๖. โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมใจก่อการดีช่วยชีวีคนจมน้ํา โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 
๖๘๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลค้อน้อย สําโรง อุบลราชธานี 
๖๘๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคันเปือย สิรินธร อุบลราชธานี 
๖๘๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกเซบูรณ์ วารินชําราบ อุบลราชธานี 
๖๙๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงบัง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
๖๙๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งช้าง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 
๖๙๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนกเต็น พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
๖๙๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาโพธิ์ใต้ โขงเจียม อุบลราชธานี 
๖๙๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหว้า เขมราฐ อุบลราชธานี 
๖๙๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนิคม 2 สิรินธร อุบลราชธานี 
๖๙๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนยาง วารินชําราบ อุบลราชธานี 
๖๙๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนยานาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
๖๙๘. โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลบัววัด วารินชําราบ อุบลราชธานี 
๖๙๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
๗๐๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังกางฮุง วารินชําราบ อุบลราชธานี 
๗๐๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
๗๐๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
๗๐๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
๗๐๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไหล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
๗๐๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี 
๗๐๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวสะพาน สิรินธร อุบลราชธานี 
๗๐๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
๗๐๘. โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 
๗๐๙. โรงเรียนบ้านหนองแสง  เดชอุดม อุบลราชธานี 
๗๑๐. ศรีธนญชัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 
๗๑๑. สว่างวีระวงศ ์ สว่างวีระวงศ ์ อุบลราชธานี 
๗๑๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เดชอุดม อุบลราชธานี 
๗๑๓. หนองช้างใหญ่  เมืองคนดี  ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
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๗๑๔. หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 
๗๑๕. หนองเหล่า เมืองคนดี ศรีธนญชัย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
๗๑๖. อําเภอสิรินธร สิรินธร อุบลราชธานี 

 
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก 
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทเขตดีเด่น จํานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ 

นครราชสีมา และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 
 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดดีเด่น จํานวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ 

(๑)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
(๒)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๒ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
(๓)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๓ ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร 
(๔)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๔ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 
(๕)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๕ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
(๖)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๖ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว 
(๗)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๗ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 
(๘)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๘ ได้แก่ จังหวัดนครพนม 
(๙)  เขตบริการสุขภาพท่ี ๙ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
(๑๐) เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๐ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
(๑๑) เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๑ ได้แก่ จังหวัดระนอง 
(๑๒) เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ ได้แก่ จังหวัดสตูล 

 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานเครือข่ายดีเด่น จํานวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่  
(๑)  สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
(๓)  เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
(๔)  เทศบาลตําบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
(๕)  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนราษี อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(๖)  เทศบาลตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
(๗)  เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๘)  สมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางน้ํา 
(๙)  สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทบุคคลดีเด่น จํานวน ๙ ท่าน ได้แก่  
(๑)  นางศิริพร มัชรินทร์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 
(๒)  นายกฤศ เรียงไธสง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
(๓)  นายบารเมษฐ์ ผมคํา สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
(๔)  นางสลักจิต สกุลรักษ์  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
(๕)  นางเทียนทอง บุญยรางกูร   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
(๖)  นางอมตา จันทร์ปาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(๗)  นางสาวธิตินัดดา ตอพล โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
(๘)  นายอู๊ด พลนามอินทร์ โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
(๙)  นายเกรียงไกร บําเพ็ญ   ทีมปฏิบัติการใต้น้ํา 

 จังหวัดท่ีมีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา “มากท่ีสุด” จํานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
และจังหวัดมหาสารคาม 

 จังหวัดท่ีมีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ครบทุกอําเภอ จํานวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดระนอง จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ทําเนียบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดบัประเทศ ประจําปี 2560 
 
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทประเมินรับรอง 
1. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทอง จํานวน 4 ทีม 

1.1 ระดับทอง (ดีเด่น) จํานวน 3 ทีม ได้แก่  
(1)  ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(2)  ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(3)  ผู้ก่อการดี เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.2 ระดับทอง (ดี) จํานวน ๑ ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดี Kwangjhone Rescue Team อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
2. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับเงิน จํานวน 10 ทีม  

2.1 ระดับเงิน (ยอดเย่ียม) จํานวน 1 ทีม ได้แก่ ผู้ก่อการดีตําบลสะเดา อําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.3 ระดับเงิน (ดี) จํานวน 9 ทีม ได้แก่ 

(1)  ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ําตําบลบ่อใหญ่-หนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
(2)  ผู้ก่อการดีสุขสําราญก่อการดี อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
(3)  ผู้ก่อการดีตําบลวังยาว อําเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 
(4)  ผู้ก่อการดีตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
(5)  ผู้ก่อการดีตําบลโนนหมากมุ่น อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
(6)  ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลกาเกาะ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
(7)  ผู้ก่อการดีอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(8)  ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองปรู อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
(9)  ผู้ก่อการดีตําบลท่าตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

3. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับทอง) จํานวน 3 ทีม ได้แก่ 
(1)  ผู้ก่อการดีฉลามประทาย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
(2)  ผู้ก่อการดีศรีสุขศรีณรงค์ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
(3)  ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งนก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

4. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทชมเชย (ระดับเงิน) จํานวน 6 ทีม ได้แก ่
(1)  ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(2)  ผู้ก่อการดีตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(3)  ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
(4)  ผู้ก่อการดีอําเภอขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
(5)  ผู้ก่อการดีตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
(6)  ผู้ก่อการดีชนแดนพัฒนา อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ระดับทองแดง จํานวน 1,070 ทีม 
1. อําเภอเชียงของ เชียงของ เชียงราย 
2. อําเภอเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 
3. หนองบัวหลวง เชียงแสน เชียงราย 
4. แม่สาย แม่สาย เชียงราย 
5. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอพาน พาน เชียงราย 
6. คน คน เพ่ือคน เทิง เชียงราย 
7. อําเภอดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย 
8. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 
9. เวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย 
10. ศิริกรณ์ เมือง เชียงราย 
11. ผู้ก่อการดีทีมดอกแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 
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12. โรงพยาบาลแม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 
13. ผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองน่าน เมือง น่าน 
14. องค์การบริหารส่วนตําบลและ ทุ่งช้าง น่าน 
15. องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 
16. องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อ เมืองน่าน น่าน 
17. องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 
18. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลสถาน นาน้อย น่าน 
19. ผู้ก่อการดีตําบลนาไร่หลวง สองแคว น่าน 
20. ผู้ก่อการดีตําบลบ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 
21. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าน้าว ภูเพียง น่าน 
22. ผู้ก่อการดี องค์การบริหารส่วนตําบลนาทะนุง นาหมื่น น่าน 
23. ตําบลบ้านปิน ดอกคําใต้ พะเยา 
24. ตําบลควร ปง พะเยา 
25. ตําบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 
26. ตําบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 
27. เครือข่ายผู้ก่อการดีอําเภอปาย ปาย แม่ฮ่องสอน 
28. อําเภอแม่สอด แม่สอด ตาก 
29. ฉลามปากโทก เมือง พิษณุโลก 
30. รร.บ้านเนินทอง ชาติตระการ พิษณุโลก 
31. รร.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 
32. รร.น้ําภาคน้อย ชาติตระการ พิษณุโลก 
33. รร.วัดน้ําคบ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 
34. รร.บางยางพัฒนา นครไทย พิษณุโลก 
35. รร.ประชาสงเคราะห์พิทยา นครไทย พิษณุโลก 
36. รร.บ้านเข็กใหญ่ นครไทย พิษณุโลก 
37. รร.บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นครไทย พิษณุโลก 
38. รร.บ้านหนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 
39. รร.บ้านพรา้ว นครไทย พิษณุโลก 
40. รร.บ้านนาหนอง นครไทย พิษณุโลก 
41. รร.บ้านนาจาน ชาติตระการ พิษณุโลก 
42. รร.บ้านป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 
43. รร.บ้านขวดน้ํามัน ชาติตระการ พิษณุโลก 
44. รพ.สต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 
45. อบต.บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 
46. รพ.บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 
47. อบต.ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 
48. อบต.วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 
49. รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 
50. รพ.สต.บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 
51. รพ.สต.วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 
52. รพ.สต.ไทรย้อย เนนิมะปราง พิษณุโลก 
53. รพ.สต.นาจาน นครไทย พิษณุโลก 
54. รพ.สต.ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก 
55. รพ.สต.ปากโทก เมือง พิษณุโลก 
56. รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว เมือง พิษณุโลก 
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57. ปลอดภัยไว้ก่อน (รพ.สต.บ้านจอมทอง) เมือง พิษณุโลก 
58. รพ.สต.จอมทอง เมือง พิษณุโลก 
59. รพ.สต.บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 
60. ทีมแหลมโพธิ์ เมือง พิษณุโลก 
61. รพ.สต.บ้านเสาหิน เมือง พิษณุโลก 
62. รพ.สต.อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 
63. รพ.สต.บ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 
64. รพ.สต.พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 
65. รพ.สต.วัดพริก เมือง พิษณุโลก 
66. รพ.สต.ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 
67. รพ.สต.วังน้ําคู ้ เมือง พิษณุโลก 
68. ไทหล่มบ่จมน้ํา ตําบลสักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
69. ไทหล่มบ่จมน้ํา ตําบลหนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
70. ไทหล่มบ่จมน้ํา ตําบลห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
71. ไทหล่มบ่จมน้ํา ตําบลน้ําก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
72. ไทหล่มบ่จมน้ํา ตําบลลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 
73. ศิลาก่อการดี หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 
74. วิเชียรบุรีร่วมใจ ตําบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 
75. คปสอ.ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 
76. ชนแดนพัฒนา ชนแดน เพชรบูรณ์ 
77. อําเภอน้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ์ 
78. พ่อขุนฯ ศรีอินทราทิตย์ สวรรคโลก (ย่านยาว) สุโขทัย 
79. อบต. ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
80. อบต. หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย 
81. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลยั ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
82. ตําบลสารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
83. อบต. ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
84. อบต. แม่สํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
85. ตําบลหนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
86. บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
87. ตําบลแม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
88. เทศบาลตําบลลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 
89. อบต. ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 
90. เทศบาลตําบลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 
91. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา คีรีมาศ (ทุ่งหลวง) สุโขทัย 
92. นาวาสงบ (เทศบาลตําบลในเมือง) สวรรคโลก สุโขทัย 
93. ผู้ก่อการดีตําบลวังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย 
94. โลมาสีฟ้า (อบต. ศรีนคร) ศรีนคร สุโขทัย 
95. วาฬมะพลับ (อบต. คลองมะพลับ) ศรีนคร สุโขทัย 
96. ผู้ก่อการดี ตําบลน้ําไผ่ น้ําปาด อุตรดิตถ์ 
97. ผู้ก่อการดี ตําบลผาเลือด  ท่าปลา อุตรดิตถ์ 
98. ผู้ก่อการดี ตําบลด่านแม่คํามัน ลับแล อุตรดิตถ์ 
99. ผู้ก่อการดี ตําบลคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
100. ผู้ก่อการดี ตําบลปากคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 
101. ผู้ก่อการดี ตําบลวังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 
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102. ผู้ก่อการดี ตําบลนาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 
103. ผู้ก่อการดี ตําบลสองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ 
104. ตําบลทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 
105. ตําบลท่าขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 
106. ตําบลหินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 
107. ตําบลคลองนํ้าไหล คลองลาน กําแพงเพชร 
108. ตําบลสักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 
109. ตําบลคลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร 
110. ตําบลท่ามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 
111. ตําบลวังบัว คลองขลุง กําแพงเพชร 
112. ตําบลคลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร 
113. ตําบลวังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร 
114. ตําบลสลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
115. ตําบลปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
116. ตําบลบ่อถํ้า ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
117. ตําบลแสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 
118. อําเภอเมืองชัยนาท เมือง ชัยนาท 
119. ตําบลสุขสําราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 
120. อําเภอแม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 
121. ตําบลนาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 
122. ตําบลโพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 
123. ตําบลวังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 
124. ตําบลสําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 
125. ตําบลโคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 
126. ตําบลไพศาล ี ไพศาลี นครสวรรค์ 
127. อําเภอสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 
128. อําเภอโพทะเล โพทะเล พิจิตร 
129. อําเภอวชิรบารมี วชิรบารมี พิจิตร 
130. อําเภอบึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 
131. อําเภอสามง่าม สามง่าม พิจิตร 
132. ตําบลเขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 
133. ตําบลทองหลวง ห้วยคต อุทัยธานี 
134. ตําบลบ้านใหม่คลองเคียน ห้วยคต อุทัยธานี 
135. ตําบลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 
136. ตําบลหนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 
137. ทีม TADU ตําบลทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 
138. ตําบลเทโพ เมือง อุทัยธานี 
139. ทีมคลองพระพิมล ไทรน้อย นนทบุรี 
140. ทีม อบต.บึงบาปอ้งกันเด็กจมน้ําเสียชีวิต หนองเสือ ปทุมธานี 
141. ทีมบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 
142. ทีมกู้ภัยลุ่มเจ้าพระยา สามโคก ปทุมธานี 
143. ทีมตําบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 
144. ทีมหลักหก 2  เมือง ปทุมธานี 
145. ทีม รพ.สต.หลักหก1 เมือง ปทุมธานี 
146. ทีมบางเดื่อ 2 เมือง ปทุมธานี 
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147. ทีมบางเดื่อ 1 เมือง ปทุมธานี 
148. ทีมบางกะดี 2 เมือง ปทุมธานี 
149. ทีม รพ.สต.บางกะดี 1 เมือง ปทุมธานี 
150. ทีมตําบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 
151. ทีมตําบลสวนพริกไทย 2 เมือง ปทุมธานี 
152. ทีมชุมชนวัดเสด็จ เมือง ปทุมธานี 
153. ทีมบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 
154. ทีมบ้านฉางห่างไกลเด็กจมน้ํา เมือง ปทุมธานี 
155. ทีม Zero  aaccident เมือง ปทุมธานี 
156. ทีมบ้านร่มโพธ์ิ เมือง ปทุมธานี 
157. ทีมตําบลบางพูด เมือง ปทุมธานี 
158. ทีมน้ําตําบลบางพูน 2 เมือง ปทุมธานี 
159. ทีมบางพูน 1 เมือง ปทุมธานี 
160. ทีมเทศบาลตําบลลํานารายณ ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 
161. ทีมกระท้อนลอยนํ้า เมือง ลพบุรี 
162. ทีม โลมาลานทอง บ้านหมอ สระบุรี 
163. ผู้ก่อการดี B.K. Safety เสาไห้ สระบุรี 
164. ทีมตําบลบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 
165. ทีมผู้ก่อการดีวาฬบกโพธิ์ทอง โพธ์ิทอง อ่างทอง 
166. ทีมผู้ก่อการดีตําบลศาลาแดง เมือง อ่างทอง 
167. ผู้ก่อการดีตําบลท่าข้าม สามพราน นครปฐม 
168. ผู้ก่อการดีตําบลวัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 
169. ผู้ก่อการดีตําบลลําพญา บางเลน นครปฐม 
170. ผู้ก่อการดีตําบลสระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม 
171. ผู้ก่อการดีตําบลห้วยม่วง กําแพงแสน นครปฐม 
172. ผู้ก่อการดีตําบลกระตีบ กําแพงแสน นครปฐม 
173. ผู้ก่อการดีตําบลทุ่งกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม 
174. ผู้ก่อการดีตําบลวังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม 
175. ผู้ก่อการดีตําบลสระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม 
176. ผู้ก่อการดีตําบลดอนข่อย กําแพงแสน นครปฐม 
177. ผู้ก่อการดีตําบลทุ่งบัว กําแพงแสน นครปฐม 
178. ผู้ก่อการดีตําบลรางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม 
179. ผู้ก่อการดีตําบลหนองกระทุ่ม กําแพงแสน นครปฐม 
180. ผู้ก่อการดีตําบลทุ่งลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 
181. ผู้ก่อการดีตําบลห้วยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม 
182. ผู้ก่อการดีตําบลทุ่งขวาง กําแพงแสน นครปฐม 
183. ผู้ก่อการดีตําบลวังตะกู เมือง นครปฐม 
184. ผู้ก่อการดีตําบลหุบรัก เมือง นครปฐม 
185. ผู้ก่อการดีตําบลม่วงตารส เมือง นครปฐม 
186. ผู้ก่อการดีตําบลหนองปากโลง เมือง นครปฐม 
187. ผู้ก่อการดีตําบลลําพยา เมือง นครปฐม 
188. อบต.อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 
189. ทีมผู้ก่อการดี อบต.หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
190. ทีมผู้ก่อการดี อบต.หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
191. ทีมผู้ก่อการดี อบต.เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 
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192. เทศบาลตําบลบางเก่า ชะอํา เพชรบุรี 
193. อบต.บางครก   บ้านแหลม เพชรบุรี 
194. อบต.หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 
195. อบต.ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 
196. อบต.ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 
197. อบต.หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 
198. อบต.กลัดหลวง  ท่ายาง เพชรบุรี 
199. อบต.หนองโสน เมือง เพชรบุรี 
200. ตําบลจอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี 
201. ตําบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 
202. ตําบลดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 
203. ตําบลโพหัก บางแพ ราชบุรี 
204. ตําบลบ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 
205. ตําบลชัฏป่าหวาย                      สวนผึ้ง ราชบุรี 
206. ตําบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 
207. ตําบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 
208. ตําบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 
209. ตําบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 
210. ตําบลคุ้งน้ําวน เมือง ราชบุรี 
211. ตําบลหนองกลางนา เมือง ราชบุรี 
212. อบต.ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี 
213. อบต.บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 
214. อบต.ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 
215. เทศบาลตําบลเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 
216. อบต.เหมืองใหม่  อัมพวา สมุทรสงคราม 
217. เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก เมือง สมุทรสาคร 
218. อบต.ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม 
219. เทศบาลตําบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 
220. เทศบาลตําบลต้นคราม  ต.โคกคราม บางปลาม้า   สุพรรณบุรี 
221. ตําบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
222. เทศบาลตําบลบา้นโพธ์ิ  เมือง สุพรรณบุรี 
223. เทศบาลตําบลจรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 
224. พลับพลาชัยร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ํา อู่ทอง สุพรรณบุรี 
225. ตําบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
226. ทีมตําบลด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 
227. ต.หัวโพธ์ิ อ.สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 
228. อบต.หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
229. พลวงก้าวหน้า เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 
230. ตําบลแก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 
231. ตําบลช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 
232. ร่วมใจสอยดาว สอยดาว จันทบุรี 
233. ตําบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 
234. ตําบลคลองใหญ่ โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 
235. ตําบลหนองตาคง โป่งน้ําร้อน จันทบุรี 
236. เทศบาลตําบลท่าหลวง มะขาม จันทบุรี 
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237. ตําบลปากน้ําแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 
238. ตําบลบางชัน ขลุง จันทบุรี 
239. ตําบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 
240. ตําบลตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี 
241. ตําบลพลับพลา เมือง จันทบุรี 
242. เทศบาลดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 
243. อบต.ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
244. อบต.แหลมประดู่ บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 
245. อบต.หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
246. เทศบาลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 
247. เทศบาลบางคลา้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 
248. อบต.ปากน้ํา บางคล้า ฉะเชิงเทรา 
249. กู้ภัยฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
250. ผู้ก่อการดีตําบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
251. เทศบาลตําบลคลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี 
252. เทศบาลตําบลหนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 
253. เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 
254. เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 
255. เทศบาลตําบลบอ่วิน ศรีราชา ชลบุรี 
256. เทศบาลตําบลนาป่า เมือง ชลบุรี 
257. อบต.ประณีต เขาสมิง ตราด 
258. อบต.หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 
259. อบต.บ่อพลอย   บ่อไร่ ตราด 
260. อบต.ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 
261. เทศบาลตําบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 
262. อบต.วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 
263. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 
264. ทีมผู้ก่อการดีตําบลสะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 
265. ทีมผู้ก่อการดีตําบลไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
266. ทีมผู้ก่อการดีตําบลโคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
267. ทีมผู้ก่อการดีตําบลโคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
268. ทีมผู้ก่อการดีตําบลดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 
269. ทีมผู้ก่อการดีตําบลโพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 
270. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 
271. ทีมผู้ก่อการดีตําบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
272. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบางกุ้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
273. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
274. ทีมผู้ก่อการดีตําบลดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
275. ทีมผู้ก่อการดีตําบลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
276. ทีมผู้ก่อการดีตําบลลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
277. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบรีุ 
278. ทีมผู้ก่อการดีตําบลไม้เค็ด เมือง ปราจีนบุรี 
279. ทีมผู้ก่อการดีตําบลวัดโบสถ์ เมือง ปราจีนบุรี 
280. ตําบลบ้านเพ เมืองระยอง ระยอง 
281. เทศบาลเมืองลัดหลวง (บางครุ) พระประแดง สมุทรปราการ 
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282. อบต.วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 
283. อบต.หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 
284. อบต.หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 
285. อบต.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 
286. เทศบาลตําบลบา้นใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 
287. รพ.สต.ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 
288. อบต.หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 
289. เทศบาลตําบลบา้นด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 
290. อบต.ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 
291. อบต.เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว 
292. เทศบาลตําบลปา่ไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 
293. อบต.คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแก้ว 
294. เทศบาลวังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแก้ว 
295. อบต.คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว 
296. อบต.ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว 
297. อบต.บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 
298. ทีมผู้ก่อการดีตําบลทุ่งเขาหลวง   ทุ่งเขาหลวง   ร้อยเอ็ด  
299. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลนาทัน คําม่วง กาฬสินธ์ุ 
300. ทีมผู้ก่อการดีอบต.หนองบัว นามน กาฬสินธ์ุ 
301. ทีมผู้ก่อการดีทต.ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ 
302. ทีมผู้ก่อการดีอบต.ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธ์ุ 
303. ทีมผู้ก่อการดีทต.คําใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 
304. ทีมผู้ก่อการดีทต.ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 
305. ทีมผู้ก่อการดีทต.โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 
306. ทีมผู้ก่อการดีทต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 
307. ทีมผู้ก่อการดีทต.เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 
308. ทีมผู้ก่อการดีวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 
309. ทีมผู้ก่อการดีกู้ชีพโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 
310. ทีมผู้ก่อการดีขุนพลพิทักษ์ชีพ สมาคมกู้ภัยเมืองพล ขอนแก่น 
311. ทีมผู้ก่อการดีกลุ่มรักว่ายน้ําตําบลบ้านโคก หนองนาคํา ขอนแก่น 
312. ทีมผู้ก่อการดีตําบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 
313. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกุดดุก ภูเวียง ขอนแก่น 
314. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 
315. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 
316. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 
317. ทีมผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันจมน้ําตําบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 
318. ทีมผู้ก่อการดีอัศวินข่ีม้าขาว ชุมแพ ขอนแก่น 
319. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนหัน  ชุมแพ ขอนแก่น 
320. ทีมผู้ก่อการดีโพนทองร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
321. ทีมผู้ก่อการดีโพนงามร่วมใจ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
322. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 
323. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 
324. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 
325. ทีมผู้ก่อการดีตําบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 
326. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 
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327. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 
328. ทีมผู้ก่อการดีหนองโพธิ์ทีม นาเชือก มหาสารคาม 
329. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.หนองบัวแดง นาเชือก มหาสารคาม 
330. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.หนองสระ นาเชือก มหาสารคาม 
331. ทีมผู้ก่อการดีปูทูลกระหม่อม นาเชือก มหาสารคาม 
332. ทีมผู้ก่อการดีหนองแสนพร้อมใจสามัคคีป้องกันเด็กจมน้ํา แกดํา มหาสารคาม 
333. ทีมผู้ก่อการดีวังแสงร่วมแรงป้องกันเด็กจมน้ํา แกดํา มหาสารคาม 
334. ทีมผู้ก่อการดีตําบลมิตรภาพเขต 2 แกดํา มหาสารคาม 
335. ทีมผู้ก่อการดีตําบลโนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม 
336. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองกุง แกดํา มหาสารคาม 
337. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 
338. ทีมผู้ก่อการดีตําบลเลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 
339. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 
340. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 
341. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.หนองแหน กุดรัง มหาสารคาม 
342. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลเหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม 
343. ทีมผู้ก่อการดีกุดปลาดุกทีมก่อการดี ชื่นชม มหาสารคาม 
344. ทีมผู้ก่อการดีตําบลชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 
345. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลหนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 
346. ทีมผู้ก่อการดีตําบลแห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
347. ทีมผู้ก่อการดีตําบลดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
348. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
349. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองสระพัง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 
350. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 
351. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 
352. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.หนองแวง เชียงยืน มหาสารคาม 
353. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบ้านกู ่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 
354. ทีมผู้ก่อการดีตําบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 
355. ทีมผู้ก่อการดีตําบลเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 
356. ทีมผู้ก่อการดีตําบลภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 
357. ทีมผู้ก่อการดีพรพระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 
358. ทีมผู้ก่อการดีนครจัมปาศร ี นาดูน มหาสารคาม 
359. ทีมผู้ก่อการดีบ้านบุ่งคล้า-ท่างาม เมือง มหาสารคาม 
360. ทีมผู้ก่อการดีบ้านลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 
361. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 
362. ทีมผู้ก่อการดีกู้ชีพประชาพัฒนาร่วมใจ วาปีปทุม มหาสารคาม 
363. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบรบือร่วมใจป้องกันภัยเด็กจมน้ํา บรบือ มหาสารคาม 
364. ทีมผู้ก่อการดี โหราทีม อาจสามารถ   ร้อยเอ็ด   
365. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลโพนทอง  โพนทอง   ร้อยเอ็ด   
366. ทีมผู้ก่อการดีตําบลอุ่มเม้า   ธวัชบุรี    ร้อยเอ็ด   
367. ทีมผู้ก่อการดีตําบลนาเมือง  เสลภูมิ    ร้อยเอ็ด   
368. ทีมผู้ก่อการดีตําบลทุ่งกุลา   สุวรรณภูมิ    ร้อยเอ็ด   
369. ทีมผู้ก่อการดีอบต.คํานาดี สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ํา โพนทอง  ร้อยเอ็ด   
370. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบึงงาม   หนองพอก   ร้อยเอ็ด   
371. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลสามาขา   โพนทราย   ร้อยเอ็ด   
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372. ทีมผู้ก่อการดีผู้ก่อการดีม่วงลาดร่วมใจใฝ่ดี  จังหาร ร้อยเอ็ด   
373. ทีมผู้ก่อการดีตําบลคําไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด   
374. ทีมผู้ก่อการดีตําบลแสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด   
375. ทีมผู้ก่อการดีตําบลกุดน้ําใส พนมไพร ร้อยเอ็ด   
376. ทีมผู้ก่อการดีตําบลเกาะแก้ว  เสลภูมิ    ร้อยเอ็ด   
377. ผู้ก่อการดีตําบลก้านเหลือง นาแก นครพนม 
378. Merit MaKer พระซอง นาแก นครพนม 
379. รวมใจชาวนางัวทําเพ่ือลูกหลาน บ้านแพง นครพนม 
380. อบต.นาหว้า นาหว้า นครพนม 
381. เทศบาลตําบลท่าเรือ นาหว้า นครพนม 
382. รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง นาแก นครพนม 
383. รพ.สต.นาคู่ นาแก นครพนม 
384. รพ.สต.สร้างต้ิว นาแก นครพนม 
385. รพ.สต.ดงน้อย นาแก นครพนม 
386. รพ.สต.พิมาน นาแก นครพนม 
387. นาหว้าทีมสอง นาหว้า นครพนม 
388. นาคูณใหญ่ละเบ๋อ นาหว้า นครพนม 
389. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯนาทม นาทม นครพนม 
390. รพ.สต.คําแม่นาง นาทม นครพนม 
391. รพ.สต.ดอนเตย นาทม นครพนม 
392. รพ.สต.หนองซน นาทม นครพนม 
393. รพ.สต.พันห่าว นาทม นครพนม 
394. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านโพนตูม นาแก นครพนม 
395. ชาวหนองเทา รวมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา ท่าอุเทน นครพนม 
396. ชาวรามราชรวมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา ท่าอุเทน นครพนม 
397. ทีมกู้ชีพบ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 
398. รพ.สต.โชคอํานวย เมืองนครพนม นครพนม 
399. รพ.สต.หนองจันทร์ เมืองนครพนม นครพนม 
400. ตําบลกุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 
401. อบต.นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 
402. โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม 
403. ป้องกันเด็กจมน้ําตําบลคําเตย เมืองนครพนม นครพนม 
404. Merit Maker ทุ่งนม เมืองนครพนม นครพนม 
405. โลมา เมืองนครพนม นครพนม 
406. รพ.สต.คําพอก เมืองนครพนม นครพนม 
407. บ้านห้อม หมู่ 1 เมืองนครพนม นครพนม 
408. รพ.สต.ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 
409. บ้านนาหลวง ม.12 เมืองนครพนม นครพนม 
410. รพ.สต.ชะโนต เมืองนครพนม นครพนม 
411. อบต.ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 
412. รพ.สต.ดงต้ิว เมืองนครพนม นครพนม 
413. คนร้อยล้านก่อการดี ธาตุพนม นครพนม 
414. หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม 
415. ผู้ก่อการดีโคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 
416. ตําบลเรณู เรณูนคร นครพนม 
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417. ชาวท่าจําปาร่วมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา ท่าอุเทน นครพนม 
418. ป้องกันจมน้ําบ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 
419. ท่าบ่อสงครามร่วมใจ ป้องกันจมน้ํา ศรีสงคราม นครพนม 
420. นาเดื่อรวมใจ ป้องกันภัยการจมน้ํา ศรีสงคราม นครพนม 
421. บ้านเอื้องสามัคคร่ีวมใจ ศรีสงคราม นครพนม 
422. ศรีสงครามรวมใจ ศรีสงคราม นครพนม 
423. สามผงเข้มแข็ง ศรีสงคราม นครพนม 
424. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ําตําบลหนองสังข์ นาแก นครพนม 
425. ผู้ก่อการดีรพ.สต.โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 
426. ผู้ก่อการดีกู้ชีพศรีคุณ นาแก นครพนม 
427. ผู้ก่อการดีป้องกันปัญหาเด็กจมน้ําตําบลชัยพร เมือง บึงกาฬ 
428. ผู้ก่อการดีตําบลศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 
429. ผู้ก่อการดี คปสอ.เมืองสกลนคร เมือง สกลนคร 
430. ผู้ก่อการดี ตําบลวังยาง พรรณานิคม สกลนคร 
431. ผู้ก่อการดี ตําบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 
432. ผู้ก่อการดี ตําบลโพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร 
433. ผู้ก่อการดี ตําบลโนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 
434. ผู้ก่อการดี ตําบลมาย บ้านม่วง สกลนคร 
435. ผู้ก่อการดี ตําบลส่องดาว  ส่องดาว สกลนคร 
436. ผู้ก่อการดี ตําบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 
437. ผู้ก่อการดี ตําบลศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 
438. ผู้ก่อการดี ตําบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 
439. ผู้ก่อการดีตําบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 
440. ภาคีสัมพันธ์ ป้องกันเด็กจมน้ํา เมือง หนองคาย 
441. ครูฝึกจิตอาสา อบต. โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 
442. ทีมผู่ก่อการดี อบต.นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 
443. ทีมผู้ก่อการดี อบต.โนนขม้ิน เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 
444. ทีมผู้ก่อการดีตําบลนาเหล่า นาวัง หนองบัวลําภู 
445. คปสอ.กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 
446. เทศบาลตําบลบา้นโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 
447. เทศบาลตําบลผกัตบ หนองหาน อุดรธานี 
448. PCU รพ.หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 
449. รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง หนองหาน อุดรธานี 
450. อบต.หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 
451. ทีมผู้ก่อการดี อ.เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 
452. ๓.สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 
453. คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 
454. Prajak Merit Maker(PMM) ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 
455. บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 
456. หนองหมื่นท้าว เมือง อุดรธานี 
457. ทีมตําบลหนองไฮ เมือง อุดรธานี 
458. ผู้ก่อการดีตําบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ 
459. เทศบาลตําบลบา้นเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 
460. ตําบลบ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 
461. อบต.นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 
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462. อบต.ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 
463. อบต.หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ 
464. ลุ่มลําชีร่วมใจ ปลอดภัยจากการจมน้ํา บ้านเขว้า ชัยภูมิ 
465. เทศบาลตําบลบา้นเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ 
466. คนละหานร่วมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ํา จตุรัส ชัยภูมิ 
467. ต.ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 
468. ตําบลโอโล ภูเขียว ชัยภูมิ 
469. อําเภอบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 
470. เทศบาลตําบลแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 
471. ผู้ก่อการดี อบต.กําปัง โนนไทย นครราชสีมา 
472. เครือข่ายการป้องกันการจมน้ําต.ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 
473. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลเมืองยาง เมืองยาง นครราชสมีา 
474. ผู้ก่อการดี รพ.สต.ดงบัง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
475. ผู้ก่อการดีตําบลเสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 
476. ผู้ก่อการดีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 
477. ผู้ก่อการดี รพ.สต.ทองหลางน้อย บัวใหญ่ นครราชสีมา 
478. ทีมผู้ก่อการดี "ฉลามหนองพลวง" รพ.สต.หนองพลวง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
479. ทีมผู้ก่อการดี "ฉลามคูขาด" รพ.สต.คูขาด บัวใหญ่ นครราชสีมา 
480. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกสะอาด ต.ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
481. ทีมผู้ก่อการดี "โคกสี ฉลามบุก" ต.ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
482. ผู้ก่อการดีปลาทะเลหนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 
483. ทีมผู้ก่อการดี "วาฬโนนทองหลาง" ต.โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
484. ทีมผู้ก่อการดี "ฉลามดอนคนทา" ต.ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 
485. รพ.สต.หนองเชียงโข่ง ต.กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา 
486. รพ.สต.หนองปลิง เมือง นครราชสีมา 
487. อบต.บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 
488. รพ.สต.มะรุม โนนสูง นครราชสีมา 
489. ตําบลโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 
490. รพ.สต.พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 
491. รพ.สต.ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา 
492. ตําบลหนองขาม จักราช นครราชสีมา 
493. ตําบลคลองเมือง จักราช นครราชสีมา 
494. ตําบลสีสุก จักราช นครราชสีมา 
495. อบต.วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 
496. เทศบาลตําบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 
497. รพ.สต.โคกไม้ตาย เสิงสาง นครราชสีมา 
498. รพ.สต.บ้านใหม่อุดม หนองบุญมาก นครราชสีมา 
499. ผู้ก่อการดีตําบลโนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
500. รพ.สต.ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา 
501. ต.หลุมข้าว เขตท่ากระทุ่ม โนนสูง นครราชสีมา 
502. อบต.อุดมทรัพย์ วังน้ําเขียว นครราชสีมา 
503. บุกระโทกสามัคคี หนองบุญมาก นครราชสีมา 
504. เทศบาลตําบลบา้นยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
505. ด่านเกวียนพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 
506. ต.เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 
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507. เทศบาลตําบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา 
508. ตําบลลํามูล โนนสูง นครราชสีมา 
509. เทศบาลตําบลโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 
510. การดําเนินงานปอ้งกันเด็กจมน้ํา ทต.ช่องแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
511. ตําบลดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 
512. ตําบลหนองพลวง จักราช นครราชสีมา 
513. ตําบลมิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 
514. ตําบลหนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา 
515. สิงห์ไทยเจริญ (ต.ไทยเจริญ) หนองบุญมาก นครราชสีมา 
516. อบต.หนองมะนาว คง นครราชสีมา 
517. อบต.บ้านปรางค ์ คง นครราชสีมา 
518. อบต.ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา 
519. อบต.คูขาด คง นครราชสีมา 
520. อบต.ตาจั่น คง นครราชสีมา 
521. ตําบลด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 
522. รพ.สต.คลองตะแบก สีคิ้ว นครราชสีมา 
523. ตําบลงิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา 
524. รพ.สต.หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 
525. ตําบลทองหลาง จักราช นครราชสีมา 
526. ตําบลหินโคน จักราช นครราชสีมา 
527. อบต.โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 
528. รพ.สต.บ้านบุ จักราช นครราชสีมา 
529. โรงพยาบาลสีดา สีดา นครราชสีมา 
530. ผู้ก่อการดี อ.ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา 
531. ผู้ก่อการดีสระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 
532. ต.ลําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา 
533. เทศบาลตําบลโคกรวด เมือง นครราชสีมา 
534. อบต.บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 
535. ผู้ก่อการดีสารภีรวมพลัง หนองบุญมาก นครราชสีมา 
536. อบต.กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 
537. เครือข่ายสุขภาพดีตลุกพลวง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 
538. ตําบลขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 
539. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ํา อ.จักราช จักราช นครราชสีมา 
540. ผู้ก่อการดี อบต.โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา 
541. ปักเป้าโคกกลาง (ต.โคกกลาง) ประทาย นครราชสีมา 
542. อบต.หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 
543. ตําบลกุดโบสถ์ เสงิสาง นครราชสีมา 
544. เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 
545. ต.วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 
546. รพ.สต.วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 
547. แมงงอดน้ําโนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 
548. ต.ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 
549. ตําบลวังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 
550. ฉลามหนองค่าย (Nongkai Shark) ประทาย นครราชสีมา 
551. ผู้ก่อการดี อ.ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 
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552. ต.โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 
553. เทศบาลตําบลหนองบัววง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
554. อบต.หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 
555. อบต.เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
556. โรงพยาบาลคง คง นครราชสีมา 
557. เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
558. อบต.ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
559. รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
560. ต.หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา 
561. ผู้ก่อการดี ต.เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
562. เทศบาลตําบลโนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 
563. ผู้ก่อการดี อ.ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 
564. ตําบลท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 
565. อบต.สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 
566. รพ.สต.มะค่า เมือง นครราชสีมา 
567. อําเภอโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 
568. คนดีหนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 
569. เทศบาลตําบลหมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 
570. เทศบาลตําบลพิมาย พิมาย นครราชสีมา 
571. เทศบาลตําบลขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 
572. อบต.หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 
573. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านเหลื่อมร่วมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน้ํา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 
574. Klongpai Prevent Drowning สีคิ้ว นครราชสีมา 
575. เทศบาลตําบลสมีามงคล ปากช่อง นครราชสีมา 
576. ผู้ก่อการดี Seahose (ต.ดอนมัน) ประทาย นครราชสีมา 
577. DOLPHINS RESCUE (ต.นางรํา) ประทาย นครราชสีมา 
578. ฉลามหนองพลวง ประทาย นครราชสีมา 
579. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 
580. ผู้ก่อการดีอําเภอสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 
581. ผู้ก่อการดีอําเภอพิมาย พิมาย นครราชสีมา 
582. รพ.สต.บ้านสวายสอ กระสัง บุรีรัมย์ 
583. ทีม รพ.สต.แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
584. ผู้ก่อการดี ต.โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
585. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลห้วยหิน หนองหงษ์ บุรีรัมย์ 
586. ผู้ก่อการดีขามใหญ่ทีม หนองกี่ บุรีรัมย์ 
587. ผู้ก่อการดี ต.เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 
588. ผู้ก่อการดีสันติสุข ละหานทราย บุรีรัมย์ 
589. ผู้ก่อการดีหนองหมี ละหานทราย บุรีรัมย์ 
590. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านว่านพัฒนา ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
591. ผู้ก่อการดีรพ.สต.โพธ์ิพัฒนา นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 
592. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
593. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกไม้แดง ละหานทราย บุรีรัมย์ 
594. ผู้ก่อการดี ต.วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
595. ผู้ก่อการดีทต.จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
596. ผู้ก่อการดีตําบลตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
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597. ผู้ก่อการดีทีมตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
598. สนวนดี 4 BCM ห้วยราช บุรีรัมย์ 
599. ผู้ก่อการดี รพ.สต.ราษฎ์รักแดน ละหานทราย บุรีรัมย์ 
600. ผู้ก่อการดี รพ.สต.หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 
601. ผู้ก่อการดีลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
602. ทีมผู้ก่อการดีทุ่งกระเต็นทีม หนองกี่ บุรีรัมย์ 
603. ทีมกู้ชีพบ้านปลื้ม ปะคํา บุรีรัมย์ 
604. รพ.สต.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะคํา บุรีรัมย์ 
605. ผู้ก่อการดีรพ.สต.โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 
606. ผู้ก่อการดีโคกสูงก่อการดี หนองกี่ บุรีรัมย์ 
607. ผู้ก่อการดีศรีทายาท ละหานทราย บุรีรัมย์ 
608. ผู้ก่อการดีตําบลสี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
609. ผู้ก่อการดี ต.โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
610. ผู้ก่อการดีบ้านเสม็ด ต.ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
611. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านโนนยานาง คูเมือง บุรีรัมย์ 
612. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกก่อง คูเมือง บุรีรัมย์ 
613. ผู้ก่อการดี รพ.สต.หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 
614. ผู้ก่อการดีโคกสะอาด ละหานทราย บุรีรัมย์ 
615. ผู้ก่อการดีชุมชนบ้านโคกลอย ปะคํา บุรีรัมย์ 
616. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 
617. ผู้ก่อการดี ต.โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 
618. ผู้ก่อการดีหนองกราด ละหานทราย บุรีรัมย์ 
619. ผู้ก่อการดีตําบลดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 
620. รพ.สต.โคกสะอาด หนองกี่ บุรีรัมย์ 
621. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํารพ.สต.บ้านพินทอง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
622. ผู้ก่อการดีบุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 
623. ผู้ก่อการดีตําบลไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
624. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านกรูด คูเมือง บุรีรัมย์ 
625. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
626. วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ํา ต.ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 
627. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้มาก ประโคนชยั บุรีรัมย์ 
628. ผู้ก่อการดีสายตะกูทีม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
629. ผู้ก่อการดีตําบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 
630. ผู้ก่อการดี อบต.หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 
631. ตําบลส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
632. รพ.สต.โนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 
633. ตําบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 
634. ผู้ก่อการดีตําบลท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 
635. ผู้ก่อการดีตําบลปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
636. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกล่าม และหนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
637. ผู้ก่อการดีตําบลบุโพธ์ิ ตําบลเมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
638. ผู้ก่อการดี รพ.สต.หนองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 
639. ผู้ก่อการดี ต.ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 
640. ผู้ก่อการดีการดําเนินงานป้องกันการจมน้ํา 

เทศบาลตําบลตลาดนิคมปราสาท 
บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
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641. ผู้ก่อการดี รพ.สต.โนนเจริญร่วมภัยเด็กจมน้ํา คูเมือง บุรีรัมย์ 
642. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําหนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
643. ผู้ก่อการดีอบต.ทะเมนชัยและเทศบาลตําบลทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
644. ผู้ก่อการดีบึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
645. ผู้ก่อการดีตําบลหนองโดนป้องกันเด็กจมน้ํา ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
646. ผู้กอ่การดีตําบลผไทรินทร์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
647. ผู้กอ่การดีตําบลเขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
648. ผู้ก่อการดีตําบลกู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 
649. ผู้ก่อการดีสะเดาปลอดภัยห่วงใยทุกลมหายใจ นางรอง บุรีรัมย์ 
650. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 
651. ผู้ก่อการดีตําบลเมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
652. ตําบลบ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 
653. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลโนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
654. ผู้ก่อการดีเสือใต้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
655. ผู้ก่อการดีตําบลห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์ 
656. เทศบาลเมอืงบุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์ 
657. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
658. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 
659. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 
660. ผู้ก่อการดีเครือข่าย ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 
661. ผู้ก่อการดีสิงห์เหนือเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
662. ผู้ก่อการดีโรงพยาบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 
663. ผู้ก่อการดีหนองคูหินโคนป้องกันเด็กจมน้ํา ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
664. ผู้ก่อการดี รพ.ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 
665. ตําบลบ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 
666. อบต.หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
667. ผู้ก่อการดีดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ํา ต.ไทยสามัคค ี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
668. ผู้ก่อการดีลําปลายมาศ Safety ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 
669. ผู้ก่อการดี อบต.บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์ 
670. ผู้ก่อการดี รพ.หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 
671. ผู้ก่อการดี อบต.ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
672. ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ํา อ.บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
673. คัพเมืองแปะบุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์ 
674. ผู้ก่อการดีทีมก่อการดีตําบลสําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 
675. ผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลหินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 
676. สิงห์ใต้อําเภอเมืองบุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์ 
677. ผู้ก่อการดีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 
678. ผู้ก่อการดีตําบลกระเทียม สังขะ สุรินทร์ 
679. ตําบลบ้านซบ สังขะ สุรินทร์ 
680. ผู้ก่อการดีศรีบ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 
681. ผู้ก่อการดีตําบลกระออม สําโรงทาบ สุรินทร์ 
682. ตากูกทีม เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
683. ต.หนองอียอ สนม สุรินทร์ 
684. ต.หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
685. ต.ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 
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686. ต.สวายต้านภัยเด็กจมน้ํา. เมือง สุรินทร์ 
687. ตําบลโนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
688. ตําบลระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
689. อบต.บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
690. รพ.สต.บ้านบึง ต.ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 
691. ตําบลผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
692. ตําบลหนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
693. ตําบลคําผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
694. หนองบัวโซนใต้ทีม (ต.หนองบัว) ท่าตูม สุรินทร์ 
695. ตําบลทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 
696. ตําบลแก รัตนบุรี สุรินทร์ 
697. อบต.ตรวจ ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
698. อบต.แจนแวน ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
699. รพ.สต.สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
700. ต.ประดู่ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
701. ต.เมืองที เมือง สุรินทร์ 
702. รพ.สต.บ้านนาทุ่ม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
703. รพ.สต.หนองแวง ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
704. รพ.สต.หม่ืนศรี สําโรงทาบ สุรินทร์ 
705. อบต.ราม เมือง สุรินทร์ 
706. รพ.สต.ณรงค ์ ศรีณรงค ์ สุรินทร์ 
707. ต.ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
708. ต.หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
709. ต.ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
710. ตําบลตาอ็อง เมือง สุรินทร์ 
711. อบต.สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 
712. รพ.สต.หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์ 
713. กุดขาคีมทีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
714. เทศบาลตําบลโคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 
715. ต.คอโค เมือง สุรินทร์ 
716. รพ.สต.บ้านกาเกาะ ต.ตาอ็อง เมือง สุรินทร์ 
717. สี่สหายหัวงัว สนม สุรินทร์ 
718. ศิลาทีม (อบต.ทมอ) ปราสาท สุรินทร์ 
719. ต.นาบัว เมือง สุรินทร์ 
720. ต.เฉนียง เมือง สุรินทร์ 
721. อบต.อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 
722. ตําบลจรัส บัวเชด สุรินทร์ 
723. ต.เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
724. รพ.สต.ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 
725. โชคนาสามทีม ปราสาท สุรินทร์ 
726. ตําบลแตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
727. สะโนร่วมใจ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
728. ต.เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
729. ดอนแรดทีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
730. ต.หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ 
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731. ต.หนองเขวา ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
732. อบต.สําโรง เมือง สุรินทร์ 
733. รร.บ้านหนองบึง (ต.กระโพ) ท่าตูม สุรินทร์ 
734. คูฟ้าสวรรค์ทีม (รพ.สต.คูตัน) กาบเชิง สุรินทร์ 
735. รพ.สต.กะเลา สําโรงทาบ สุรินทร์ 
736. ต.นาดี เมือง สุรินทร์ 
737. ต.ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ 
738. รพ.สต.ตานี ปราสาท สุรินทร์ 
739. รพ.สต.ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ 
740. รพ.สต.ตระแสง เมือง สุรินทร์ 
741. ต.ช่างปี ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
742. ต.เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
743. รร.ไพลศึกษาคาร ต.ไพล ปราสาท สุรินทร์ 
744. ต.แกใหญ่ เมือง สุรินทร์ 
745. เทศบาลตําบลกระหาด จอมพระ สุรินทร์ 
746. ต.หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
747. รร.บ้านสองสะโกม ปราสาท สุรินทร์ 
748. ต.ตรําดม ลําดวน สุรินทร์ 
749. กันตรวจระมวลทีม ปราสาท สุรินทร์ 
750. รร.บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบํารุง) ต.ไพล ปราสาท สุรินทร์ 
751. ต.ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
752. โชคเหนือทีม (Choknuea Team) ลําดวน สุรินทร์ 
753. ผู้ก่อการดีตําบลหนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 
754. ผู้ก่อการดีน้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ 
755. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านดินแดง รัตนบุรี สุรินทร์ 
756. ตําบลหนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ 
757. ผู้ก่อการดีตําบลกาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 
758. เฌอเพลิงนครทีม ปราสาท สุรินทร์ 
759. ผู้ก่อการดี อบต.บุฤาษี เมือง สุรินทร์ 
760. ผู้ใหญ่ใจดีเพ่ือชีวีของลูกหลาน รัตนบุรี สุรินทร์ 
761. ตําบลนารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
762. ผู้ก่อการดี รร.บ้านโคกกุง ท่าตูม สุรินทร์ 
763. ศรีสุขป้องกัย สําโรงทาบ สุรินทร์ 
764. เทศบาลตําบลหนองแคน สนม สุรินทร์ 
765. ผู้ก่อการดีตําบลนาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
766. ยางสว่างทีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
767. ตาคงทีม สังขะ สุรินทร์ 
768. ผู้ก่อการดี อบต.กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
769. คอนสวรรค์ทีม รัตนบุรี สุรินทร์ 
770. โพนโก ร่วมคิด ร่วมป้องกัน ลูกหลานปลอดภัย สนม สุรินทร์ 
771. นานวนร่วมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา สนม สุรินทร์ 
772. ผู้ก่อการดีทัพไทยทีม ปราสาท สุรินทร์ 
773. ผู้ก่อการดี รพ.สต.ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 
774. รักษ์ตําบลบึง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
775. รัตนบุรีศรีเมืองแก้ว รัตนบุรี สุรินทร์ 
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776. ผู้ก่อการดีตําบลแสลงพันธ์ เมือง สุรินทร์ 
777. โคกยางลีดเดอร์ทีม ปราสาท สุรินทร์ 
778. เทศบาลตําบลบวัเชด บัวเชด สุรินทร์ 
779. ตําบลบ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ 
780. ตําบลเบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 
781. ตําบลแนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 
782. ผู้ก่อการดีตําบลยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
783. สนมร่วมใจ เด็กไทยไม่จมน้ํา สนม สุรินทร์ 
784. โลมาระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
785. ผู้ก่อการดีตําบลหนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร์ 
786. ผู้ก่อการดี อบต.กาเกาะ เมือง สุรินทร์ 
787. ผู้ก่อการดีตําบลลําดวน ลําดวน สุรินทร์ 
788. ตําบลท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 
789. ผู้ก่อการดีตําบลตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 
790. อบต.นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 
791. โคกกลางทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 
792. อบต.ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 
793. บักไดทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 
794. ตําบลพระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 
795. ตําบลด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 
796. จีกแดกทีม พนมดงรัก สุรินทร์ 
797. ผู้ก่อการดีตําบลกังแอน ปราสาท สุรินทร์ 
798. เทศบาลตําบลบแุกรง จอมพระ สุรินทร์ 
799. ผู้ก่อการดีตําบลยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
800. ผู้ก่อการดีวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ําชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 
801. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ํา ต.เกาะแก้ว สําโรงทาบ สุรินทร์ 
802. ดรีมทีมตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
803. ตําบลสะกาด สังขะ สุรินทร์ 
804. ขอนแตกทีม สังขะ สุรินทร์ 
805. ทีมจารพัต ผู้ก่อการดี ศีขรภูมิ สุรินทร์ 
806. ตําบลตาตุม สังขะ สุรินทร์ 
807. เทศบาลตําบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 
808. อบต.อู่โลก ลําดวน สุรินทร์ 
809. อบต.เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 
810. เครือข่ายครูฝึกจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ํา จ.สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ 
811. ผู้ก่อการดีตําบลภูวง หนองสูง มุกดาหาร 
812. ผู้ก่อการดีตําบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 
813. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
814. ผู้ก่อการดีตําบลป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 
815. ผู้ก่อการดีตําบลชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 
816. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านค้อ คําชะอี มุกดาหาร 
817. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านเหล่า คําชะอี มุกดาหาร 
818. ผู้ก่อการดีตําบลคําบก คําชะอี มุกดาหาร 
819. ผู้ก่อการดีตําบลน้ําเท่ียง คําชะอี มุกดาหาร 
820. ผู้ก่อการดีตําบลหนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร 
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821. ผู้ก่อการดีตําบลหนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 
822. ผู้ก่อการดีตําบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 
823. ผู้ก่อการดีตําบลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 
824. ผู้ก่อการดีตําบลโพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 
825. ผู้ก่อการดีตําบลเหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 
826.  ผู้ก่อการดีตําบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 
827.  ผู้ก่อการดีตําบลดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร 
828. ผู้ก่อการดีตําบลนาอุดม นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 
829. ผู้ก่อการดีตําบลนากอก นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 
830. ผู้ก่อการดีขอนลอยตําบลหนองแวง นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 
831. ผู้ก่อการดีตําบลนิคมคําสร้อย นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 
832. ผู้ก่อการดีตําบลมุก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
833. ผู้ก่อการดีตําบลโพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
834. ผู้ก่อการดีตําบลดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
835. ผู้ก่อการดีตําบลบ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
836. ผู้ก่อการดีตําบลบางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
837. ผู้ก่อการดีตําบลนาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
838. ผู้ก่อการดีเมืองมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 
839. ผู้ก่อการดีตําบลหัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 
840. ทรายมูล SOS ทรายมูล ยโสธร 
841. ผู้ก่อการดี อบต.คําไผ ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
842. ดอนกลอยต้านภัยเด็กจมน้ํา เมืองยโสธร ยโสธร 
843. อบต.ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 
844. ทต.ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 
845. ทต.บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 
846. อบต.น้ําอ้อม ค้อวัง ยโสธร 
847. ทีมโพธ์ิไทรใส่ใจก่อการดี ป่าต้ิว ยโสธร 
848. รพ.สต.ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร 
849. ผู้ก่อการดีอําเภอขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
850. คปสอ. เมืองศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 
851. รพ.สต.โพธ์ิศรีสุวรรณ  โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 
852. รพ.สต.หนองค้า  พยุห์ ศรีสะเกษ 
853. รพ.สต.โพธ์ิศรี  พยุห์ ศรีสะเกษ 
854. รพ.สต.ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 
855. รร.บ้านท่าคอยนาง  ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
856. ร่วมใจป้องกันภัยจมน้ํา ตําบลพิมาย ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
857. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหว้าน ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
858. พิมายเหนือ ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
859. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสําโรงปราสาท ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
860. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสวาย ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
861. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกู่ ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
862. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองเชียงทูน  ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
863. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะดึ ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
864. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตูม ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
865. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอนหลี่ ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
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866. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาเวียง ปรางค์กู ่ ศรีสะเกษ 
867. พนาเรสคิว พนา อํานาจเจริญ 
868. อบต.ปลาค้าวร่วมใจ เมือง อํานาจเจริญ 
869. เทศบาลตําบลเปือย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 
870. อบต.คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 
871. สิริเสนางค ์ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 
872. ตําบลไร่สีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 
873. ไม้กลอน พนา อํานาจเจริญ 
874. เทศบาลตําบลหนองข่า ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 
875. ตําบลป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ 
876. ผู้ก่อการดี อบต.เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
877. ผู้ก่อการดี อบต.คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 
878. ผู้ก่อการดีอําเภอเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 
879. สาธารณสุขกุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 
880. ทีมตําบลนาห่อมไม่มีเด็กจมน้ํา อําเภอทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 
881. หนองอ้มปลอดภัยเด็กจมน้ํา อําเภอทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 
882. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 
883. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดูน เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 
884. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 
885. โรงพยาบาลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 
886. โรงพยาบาลตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
887. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
888. โรงพยาบาลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 
889. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ สว่างวีระวงศ ์ อุบลราชธานี 
890. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 
891. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 
892. เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสร้างถ่อ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 
893. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแก่งศรีโคตร สิรินธร อุบลราชธานี 
894. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี 
895. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแต้ เมือง อุบลราชธานี 
896. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้ามพร้า เมือง อุบลราชธานี 
897. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวเรือ เมือง อุบลราชธานี 
898. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดงแสนสุข เมือง อุบลราชธานี 
899. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลผาแก้ว เมือง อุบลราชธานี 
900. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 
901. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกระโสบ เมือง อุบลราชธานี 
902. ดอนมดแดงสู้ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 
903. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคําไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี 
904. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 
905. ตําบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 
906. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งมณี ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
907. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําคําแดง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
908. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 
909. องค์การบริหารส่วนตําบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 
910. ตามรอยพ่อสอน เดชอุดม อุบลราชธานี 
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911. ผู้ก่อการดี 60 (ป้องกันเด็กจมน้ํา ) เดชอุดม อุบลราชธานี 
912. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 
913. ท่าโพธิ์ศรีป้องกันเด็กจมน้ํา  เดชอุดม อุบลราชธานี 
914. รพ.สต.บก กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 
915. ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลการจมน้ํา ตําบลโคกสะอาด น้ําขุ่น อุบลราชธานี 
916. พรสวรรค์ปลอดเด็กจมน้ํา นาจะหลวย อุบลราชธานี 
917. โนนสวรรค์ปลอดเด็กจมน้ํา นาจะหลวย อุบลราชธานี 
918. ทีมผู้ก่อการดีตําบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 
919. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 
920. ทีมผู้ก่อการดีตําบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 
921. Stop Drown โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 
922. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.คาํไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 
923. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.โคกสว่าง สําโรง อุบลราชธานี 
924. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ศรีมงคล สําโรง อุบลราชธานี 
925. คําหว้าร่วมใจ ปลอดภัยจมน้ํา ตาลสุม อุบลราชธานี 
926. องค์การบริหารส่วนตําบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 
927. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.ปลาขาว น้ํายืน อุบลราชธานี 
928. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.หนองครก-ตายอย น้ํายืน อุบลราชธานี 
929. นายเกษม  นามบุตร เข่ืองใน อุบลราชธานี 
930. ผู้ก่อการดีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ยางน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี 
931. ผู้ก่อการดีตําบลค้อทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี 
932. ทีมผู้ก่อการดีตําบลกลางใหญ่ เข่ืองใน อุบลราชธานี 
933. ผู้ก่อการดี รพ.สต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 
934. ผู้ก่อการดี รพ.สต.บาก เขมราฐ อุบลราชธานี 
935. ทีมตําบลนาเกษมไม่มีเด็กจมน้ํา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 
936. ทีมตําบลโคกชําแระไม่มีเด็กจมน้ํา ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 
937. ทีมผู้ก่อการดี “มูลนิธิประชาสันติสุขกระบี่” จังหวัดกระบี่ กระบี่ 
938. ทีมผู้ก่อการดี “รพสต.บ้านหนองหลุมพอ” ต.คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 
939. ทีมผู้ก่อการดี “ดินแดงร่วมใจ” ลําทับ กระบี่ 
940. ทีมผู้ก่อการดี “เทศบาลตําบลปลายพระยา” ปลายพระยา กระบี่ 
941. ทีมผู้ก่อการดี “ตําบลเขาดิน” เขาพนม กระบี่ 
942. ผู้ก่อการดีตําบลพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 
943. ผู้ก่อการดีตําบลปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 
944. ผู้ก่อการดีตําบลปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 
945. ผู้ก่อการดีตําบลพระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 
946. ผู้ก่อการดี อบต.ละแม ละแม ชุมพร 
947. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลปะทิว ปะทิว ชุมพร 
948. ผู้ก่อการดีพันวาล ท่าแซะ ชุมพร 
949. ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ําตําบลเขาทะลุ สวี ชุมพร 
950. ผู้กอ่การดีทีมบ้านเขาชก หลังสวน ชุมพร 
951. ผู้ก่อการดีสวนสมเด็จ หลังสวน ชุมพร 
952. ผู้ก่อการดีเทศบาล  ตําบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 
953. ทีมผู้ก่อการดี วังไผ่ เมือง ชุมพร 
954. ทีมผู้ก่อการดี ปิดล๊อคเด็กจมน้ํา สิชล นครศรีธรรมราช 
955. ทีมผู้ก่อการดีในดอน  Rangens สิชล นครศรีธรรมราช 
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956. ทีมผู้ก่อการดีตําบลเกาะเพชร  หัวไทร นครศรีธรรมราช 
957. ทีมผู้ก่อการดีตําบลหน้าสตน  หัวไทร นครศรีธรรมราช 
958. ทีมจันพอก่อการดี  ต.ดอนตะโก  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
959. ทีมผู้ก่อการดีโมคลานดําเนินการป้องกันเด็กจมน้ํา ต.โมคลาน  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
960. ทีมผู้ก่อการดี ต.ท่าศาลา  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
961. ทีมผู้ก่อการดีศรีโพธ์ิทอง ต.โพธ์ิทอง  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
962. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านตลาดอาทิตย์ ต.กลาย  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
963. ทีมผู้ก่อการดี ต.โมคลาน  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
964. ทีมผู้ก่อการดี"บ้านหาร"  ต.ไทรบุรี  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
965. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านสาขา ต.ท่าข้ึน  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
966. ทีมผู้ก่อการดี"ชมุชนสาธิตวลัยลักษณ์"     ต.ไทรบุรี  ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
967. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านเนียม ต.กรุงชิง  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
968. ทีมผู้ก่อการดีบ้านนบ(Bannop Team) ต.กรุงชิง   นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
969. ทีมผู้ก่อการดีHuatung station ต.กะหรอ  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
970. ทีมผู้ก่อการดีบ้านห้วยตง ต.กรุงชิง  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
971. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านลานวัว ต.กะหรอ  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
972. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านท่าพุด ต.นาเหรง  นบพิตํา นครศรีธรรมราช 
973. ทีมผู้ก่อการดีท่างามสามัคค ีต.ท่างิ้ว  เมือง นครศรีธรรมราช 
974. ทีมผู้ก่อการดีรพ.ทม.ปากพูนบ้านตลาดพฤหัส  ต.ปากพูน  เมือง นครศรีธรรมราช 
975. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านพังสิงห์ ต.ท่าเรือ  เมือง นครศรีธรรมราช 
976. ทีมผู้ก่อการดี ต.ไชยมนตรี  เมือง นครศรีธรรมราช 
977. ทีมผู้ก่อการดี ต.มะม่วงสองต้น  เมือง นครศรีธรรมราช 
978. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านปากนครก่อการงานจมน้ํา  ต.ท่าไร่  เมือง นครศรีธรรมราช 
979. ทีมผู้ก่อการดีรวมพลังปากพญาป้องกันเด็กจมน้ํา ต.ท่าชัก  เมือง นครศรีธรรมราช 
980. ทีมผู้ก่อการดีรพ.สต.บ้านโคกข่อย ต.ปากนคร  เมือง นครศรีธรรมราช 
981. ทีมผู้ก่อการดีบ้านป่ายางสามัคค ีต.ท่างิ้ว  เมือง นครศรีธรรมราช 
982. ทีมผู้ก่อการดีอนามัยบางปู ต.ปากพูน  เมือง นครศรีธรรมราช 
983. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านสอ ต.ขุนทะเล  ลานสกา นครศรีธรรมราช 
984. ทีมผู้ก่อการดี ต.ขุนทะเล  ลานสกา นครศรีธรรมราช 
985. ทีมผู้ก่อการดีอําเภอลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 
986. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลเขาชมุทอง   ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
987. ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลร่อนพิบูลย์  ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 
988. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
989. ทีมผู้ก่อการดีบ้านในวัง  ตําบลบ้านควนมุด  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
990. ทีมผู้ก่อการดีบ้านชะอวดทีม ตําบลบ้านชะอวด  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
991. ทีมผู้ก่อการดีนาหมอบุญร่วมใจ  ตําบลนาหมอบุญ  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
992. ทีมผู้ก่อการดีพิทักษ์หนองหาน  ตําบลควนหนองคว้า จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
993. ทีมผู้ก่อการดีอายเลา  ตําบลทุ่งโพธิ์  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
994. ทีมผู้ก่อการดีสามวัง  ตําบลสามตําบล  จุฬาภรณ ์ นครศรีธรรมราช 
995. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลคึกคกั  ตะกั่วป่า พังงา 
996. ทีมผู้ก่อการดี อนุสรณ์สถานเรือ ต 813 ตะกั่วป่า พังงา 
997. ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลบางเตย เมือง พังงา 
998. ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตําบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 
999. ทีมเทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต 
1000. ทีมผู้ก่อการดีตําบลน้ําจืดน้อย กระบุรี ระนอง 
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1001. ทีมผู้ก่อการดีตําบลมะมุ กระบุรี ระนอง 
1002. ทีมผู้ก่อการดีป้องกันปัญหาเด็กจมน้ําตําบลปากจัน่ กระบุรี ระนอง 
1003. ทีมผู้ก่อการดี อบต.ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 
1004. ทีมผู้ก่อการดีบางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 
1005. ทีมผู้ก่อการดีโลมาพิทักษ์อันดามัน เมือง ระนอง 
1006. ทีมผู้ก่อการดีตําบลเขานิเวศน์ เมือง ระนอง 
1007. ทีมผู้ก่อการดีทีมฟ้าใส เมือง ระนอง 
1008. ทีมผู้ก่อการดีเชี่ยวเหลียงก่อการดี กะเปอร์ ระนอง 
1009. ทีมผู้ก่อการดีบางหินทีม กะเปอร์ ระนอง 
1010. ทีมผู้ก่อการดีชนแดนทีม กะเปอร์ ระนอง 
1011. ทีมผู้ก่อการดีนกฮูกช่วยชีวิต กะเปอร์ ระนอง 
1012. ทีมผู้ก่อการดีไชยาร่วมใจ ไชยา สุราษฎร์ธานี 
1013. ทีมผู้ก่อการดี “บ้านควนร่อน”ต.ทุ่งหลวง  เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
1014. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านห้วยกรวด  ต.คลองฉนวน  เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
1015. ทีมผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านพรุกระแชง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
1016. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.ทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง  เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
1017. ทีมผู้ก่อการดี “บ้านยาง”ต.บ้านยาง  คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 
1018. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.กะเปา”ต.กะเปา  คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 
1019. ทีมผู้ก่อการดี “ต.ทุ่งกง”ต.ทุ่งกง  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1020. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.ป่าร่อน”ต.ป่าร่อน  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1021. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.ท่าทอง”ต.ท่าทอง  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1022. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.ท่าอุแท” ต.ท่าอุแท  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1023. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.คลองสระ”ต.คลองสระ  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1024. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.บา้นกงตาก”ต.ช้างซ้าย  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1025. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.บ้านหัวหมากล่าง”ต.ช้างขวา  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1026. ทีมผู้ก่อการดี “Changsai Rescue”ต.ช้างซ้าย  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1027. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.บ้านปากน้าํท่าทอง”ต.ท่าทอง  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1028. ทีมผู้กอ่การดี “ต.พลายวาส”  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1029. ทีมผู้ก่อการดี “ชา้งขวาป้องกันเด็กจมน้ํา”ต.ช้างขวา  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1030. ทีมผู้ก่อการดี “ต.ป่าร่อน” กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1031. ทีมผู้ก่อการดี “รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง”   ต.ท่าอุแท  กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1032. ทีมผู้ก่อการดี“ตําบลทุ่งรัง” กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 
1033. ทีมผู้ก่อการดี“ป้องกันเด็กจมน้ําอ.เกาะพะงัน” เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 
1034. ทีมผู้ก่อการดี“เทศบาลตําบลท่าชนะ”ต.ท่าชนะ  ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
1035. ทีมผู้ก่อการดี“ลีเล็ด”ต.ลีเล็ด  พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
1036. ทีมผู้ก่อการดี“ไมตรีอิปัน”ต.อิปัน  พระแสง สุราษฎร์ธานี 
1037. ทีมผู้ก่อการดี“ตะกุกใต้”ต.ตะกุกใต้  วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 
1038. ทีมผู้ก่อการดี“อบต.พรุไทย”ต.พรุไทย  บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 
1039. ทีมผู้ก่อการดี“ศรีท่าสน”รพ.สต.มะขามเต้ีย เมือง สุราษฎร์ธานี 
1040. ทีมผู้ก่อการดี“คนขุนทะเล”ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี 
1041. ทีมผู้ก่อการดี“ศรีตาปี”ต.บางกุ้ง  เมือง สุราษฎร์ธานี 
1042. ทีมผู้ก่อการดี“ศรีสุราษฎร์”ต.คลองฉนาก/บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี 
1043. ทีมผู้ก่อการดี“ทีม 4 บาง”ต.บางชนะ ต.บางโพธิ์ บางไทร เมือง สุราษฎร์ธานี 
1044. ทีมผู้ก่อการดีทหารน้ํานาท่ามใต้ เมือง ตรัง 
1045. ทีมผู้ก่อการดีแมวน้ํานาวานาโยงใต้ เมือง ตรัง 
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1046. ทีมผู้ก่อการดีตําบลบางดี ห้วยยอด ตรัง 
1047. ทีมผู้ก่อการดีทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 
1048. ผู้ก่อการดีอําเภอเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส 
1049. ผู้ก่อการดีอําเภอรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 
1050. ผู้ก่อการดีอําเภอย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 
1051. ผู้ก่อการดีอําเภอจะแนะ จะแนะ นราธิวาส 
1052. ทุ่งนารีก่อการดี ป่าบอน พัทลุง 
1053. รพ.สต.บ้านพังกิ่ง กงหรา พัทลุง 
1054. ป่าบอนก่อการดี ป่าบอน พัทลุง 
1055. เกาะนางคําก่อการดี ปากพะยูน พัทลุง 
1056. ผู้ก่อการดีศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 
1057. จองถนนก่อการดี เขาชัยสน พัทลุง 
1058. ทีมผู้ก่อการดีลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 
1059. ทีมผู้ก่อการดีตําบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 
1060. ผู้ก่อการดีภาคีโรงพยาบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 
1061. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง 
1062. ทีมผู้ก่อการดีภาคีแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 
1063. ผู้ก่อการดีตําบลกงหรา กงหรา พัทลุง 
1064. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 
1065. ผู้ก่อการดีเทศบาลตําบลนาโหนด เมือง พัทลุง 
1066. ทีมลําพะยากู้ชีพ เมืองยะลา ยะลา 
1067. ทีมบาโร๊ะ ยะหา ยะลา 
1068. ทีมบ้านแหร ธารโต ยะลา 
1069. เทศบาลตําบลบดีุ เมืองยะลา ยะลา 
1070. ผู้ก่อการดีมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เมือง สตูล 

 
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทคัดเลือก 
1. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทเขตดีเด่น จํานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

(1)  สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
(2)  สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา 
(3)  สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๑๑ นครศรีธรรมราช 

2. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดดีเด่น จํานวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ 
(1)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ ได้แก่ จงัหวัดน่าน 
(2)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๒ ได้แก่ จงัหวัดพิษณุโลก 
(3)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๓ ได้แก่ จงัหวัดกําแพงเพชร 
(4)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๔ ได้แก่ จงัหวัดอ่างทอง 
(5)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕ ได้แก่ จงัหวัดราชบุรี 
(6)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๖ ได้แก่ จงัหวัดปราจีนบุรี 
(7)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๗ ได้แก่ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
(8)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๘ ได้แก่ จงัหวัดนครพนม 
(9)  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ ได้แก่ จงัหวัดสุรินทร์ 
(10) เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๐ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
(11) เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๑ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(12) เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑๒ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 
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3. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทหน่วยงานเครือข่ายดีเด่น จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
(1)  สํานักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(2)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
(4)  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
(5)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(6)  สมาคมเพ่ือช่วยชีวิตทางน้ํา 

4. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทจังหวัดท่ีมีทีมผู้ก่อการดีมากท่ีสุด จาํนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ํา ประเภทบุคคลดีเด่น จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ 
(1)  นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอําเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ 
(2)  นายภัทรเดช วรศรีหิรัญ  สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 
(3)  นางสาวกรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
(4)  นางสาวนงนชุ โนนศรีชัย   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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