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รายชื่อสมาชิกที่ไดรับรางวัลประชุมใหญสามัญ 11 ตุลาคม 2564 จํานวน 700 รางวัล

ลําดับ  รหัส  ชื่อ                        นามสกุล                 หนวยงาน                รางวัล

1 13448 พ.ต.ท.ณัฐ                     รัตโนภาส                 (01  ) ภ.จว.เชียงใหม                หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

2  4604 ร.ต.อ.สมาน                    ไชยทองศรี                (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          ขาวสาร 

3  5352 ด.ต.พนม                       วังสิงห                 (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          เตารีด

4  5424 ด.ต.บรรพจน                   ผลนวพจน                 (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

5  7349 ด.ต.อุทัย                     กันธะ                    (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          ขาวสาร 

6  7362 ด.ต.ยุทธนา                    อินจันทร                (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          ขาวสาร 

7  7385 ด.ต.ภูธฤต                     ธนาวิชญะโชค              (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          เครื่องปน DAWA

8  7519 ด.ต.จํานงค                    เทพขะ                    (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

9  7966 ร.ต.อ.พงคนรินทร             ธนกรอังกูล               (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

10  9372 ด.ต.วิรัตน                   โยรภัตร                  (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          ขาวสาร 

11 11568 ร.ต.อ.สุกฤษฏพัชร              อัฑฒเศรษฐกุล            (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

12 11982 ร.ต.ต.ดํารงค                  จันทรศานติ               (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม          ขาวสาร 

13  4780 ร.ต.อ.พิชิต                   สุทัศน                  (03  ) จราจร                         กระติกนํ้ารอน SHARP

14  5766 ร.ต.อ.จิตร                    พงษเสนาะ                (03  ) จราจร                         เครื่องปน DAWA

15  6242 ด.ต.ทวีศักดิ์                 สายทอง                   (03  ) จราจร                         หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

16  6348 ด.ต.ฐานันดร                   พาเรือง                  (03  ) จราจร                         เตารีด

17  6630 ร.ต.อ.เสรี                    ชื่นสมบัติ               (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

18  6843 ด.ต.อนุกูล                    เรือนสุภาธง              (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

19  6879 ร.ต.อ.โชติวิทย               สายอุด                   (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

20  7604 ด.ต.กฤษดา                     สายสุริยะ                (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

21  7802 ด.ต.อํานาจ                     ปญญา                    (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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22  8077 ด.ต.ชาญพิสุทธิ์               ปทุมใจโพธิ์              (03  ) จราจร                         ขาวสาร 

23  8169 ด.ต.นิติพล                    วรมณีรัตน               (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

24  9204 ร.ต.อ.ภูริธนา                 ปราณี                    (03  ) จราจร                         ขาวสาร 

25  9871 ร.ต.ต.ณัชกฤช                  ยานะ                     (03  ) จราจร                         เครื่องปน DAWA

26  9927 ด.ต.ชัยพร                     วงษรักษ                (03  ) จราจร                         หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

27 10077 ร.ต.อ.สมเกียรติ               เงินพะชอ                (03  ) จราจร                         ขาวสาร 

28 10545 ร.ต.ต.ถิรวัฒน                นาคพิทักษ               (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

29 10758 ด.ต.ชยุตพงค                  จันทะราชา                (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

30 10791 ร.ต.อ.ปริญญา                  ศรีเมือง                 (03  ) จราจร                         เครื่องปน DAWA

31 10847 ร.ต.อ.วิโรจน                 ศรีบุญปวน                (03  ) จราจร                         ขาวสาร 

32 12162 ส.ต.ต.อนุชิต                  ขยัน                     (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

33 12848 ด.ต.สุพจน                    ศรีบุญมา                 (03  ) จราจร                         ขาวสาร 

34 13615 ร.ต.อ.ทรงพร                   หนอคํา                   (03  ) จราจร                         รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

35  3035 ร.ต.อ.ศุภกฤษณ                จินราช                   (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

36  4873 ร.ต.อ.เกษมสิษฐ               ตอกัน                   (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

37  7646 ด.ต.กฤษดา                     สงวนศิลป                (04  ) สภ.เมือง                      หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

38  7669 ด.ต.ปริญญา                    จําปา                     (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

39  8088 ด.ต.ไพรวัลย                  คําปน                    (04  ) สภ.เมือง                      หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

40  8646 ด.ต.รักชัย                    สุนทร                    (04  ) สภ.เมือง                      พัดลม 16 นิ้ว

41  9093 ร.ต.ต.นภดล                    กาบบัว                   (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

42  9191 ร.ต.อ.จิรโชติ                 ถามิกุล                  (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

43  9450 ด.ต.อุดม                      บัวเตา                  (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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44  9522 ด.ต.หาญรัช                    แกวคํา                   (04  ) สภ.เมือง                      รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

45  9668 ด.ต.ราวี                      ปทุมรุง (04  ) สภ.เมือง                      ขาวสาร 

46 10083 ด.ต.สุบิน                     วรรณชัย                  (04  ) สภ.เมือง                      ขาวสาร 

47 13523 ส.ต.ท.ธีรดล                   นุราช                    (04  ) สภ.เมือง                      เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

48  6002 ด.ต.ราชิต                     พรหมปาลิต                (05  ) สภ. แมปง                    ขาวสาร 

49  7357 ด.ต.เจตนนันทน               จันทรเพ็ญ               (05  ) สภ. แมปง                    หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

50  8597 ด.ต.นิคม                      โพธิปน                  (05  ) สภ. แมปง                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

51  9754 ด.ต.อดุลย                    ทองออน                  (05  ) สภ. แมปง                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

52  9822 พ.ต.ท.เดนดวง                 ศรีคํา                    (05  ) สภ. แมปง                    เตารีด

53  9833 ร.ต.ต.กัณพงศ                 กองคํา                    (05  ) สภ. แมปง                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

54 10354 ด.ต.พยุงศักดิ์                มาเรียน                  (05  ) สภ. แมปง                    พัดลม AIRY Slide 16"

55 10382 ด.ต.บุญเกิด                   กาศเกษม                  (05  ) สภ. แมปง                    พัดลม 16 นิ้ว

56 10596 ด.ต.นิพนธ                    ภาพทิพย                 (05  ) สภ. แมปง                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

57 10747 ด.ต.ณัฐฤทธิ์                  ใจสม                     (05  ) สภ. แมปง                    หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

58  3794 ด.ต.ปรีชา                     ชื่นมนุษย               (06  ) สภ. ภูพิงค                   พัดลม AIRY Slide 16"

59  5445 ร.ต.ต.ชัยรัตน                หมื่นโกฎิ                (06  ) สภ. ภูพิงค                   รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

60  5913 ร.ต.ต.รัชพล                   ธนาธาดาวงศ              (06  ) สภ. ภูพิงค                   ขาวสาร 

61  9580 ด.ต.วสันต                    ประจวบ (06  ) สภ. ภูพิงค                   ขาวสาร 

62 10109 ด.ต.ภาดา                      มวงสวัสดิ์              (06  ) สภ. ภูพิงค                   รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

63 10416 ด.ต.ธีรศักดิ์                 บรรณศาสตร               (06  ) สภ. ภูพิงค                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

64  2519 ร.ต.ต.วิรัตน                 อินทมูล                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 ขาวสาร 

65  3352 ด.ต.นพดล                      ตุนคํา                   (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท
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66  5164 ด.ต.วีรภัทร                  กันถิน                   (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

67  5644 ร.ต.ต.พิสิษฐ                 ฟกแกว                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 ขาวสาร 

68  5650 ร.ต.อ.ธวัช                    เที่ยงธรรม               (07  ) สภ. ชางเผือก                 พัดลม 16 นิ้ว

69  6652 ด.ต.เกรียงศักดิ์              งามชวง                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 เตารีด

70  6693 ร.ด.ต.มงคล                    ชัยชนะ                   (07  ) สภ. ชางเผือก                 ขาวสาร 

71  7512 ด.ต.ชวลิต                     ผัดผอง                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 ขาวสาร 

72  7538 พ.ต.ต.ภัทรภพ                  ถนอมกุลกาญจน            (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

73  7803 ด.ต.อํานาจ                     ปงกันมูล                 (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

74  8816 ด.ต.รณภูมิ                    ศรีวิชัย                 (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

75  9010 พ.ต.ต.คนอง                    คุณารูป                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

76  9805 ร.ต.ท.สิทธินันท              ใจเที่ยง                 (07  ) สภ. ชางเผือก                 หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

77  9867 ด.ต.อนุชิต                    ราชาตัน                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 เตารีด

78  9984 ร.ต.ต.ประยุพ                  วงศรัตนมัจฉา            (07  ) สภ. ชางเผือก                 หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

79  9993 ร.ต.ต.สุริยง                  บูรณสรรค                (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

80 10207 ด.ต.ธนกร                      มงคลรชต                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

81 10454 ด.ต.ทวีไชย                    ไกรมา                    (07  ) สภ. ชางเผือก                 เครื่องปน DAWA

82 11570 ร.ต.อ.อภิสิทธิ์               สุนันตะ                 (07  ) สภ. ชางเผือก                 เตารีด

83 11614 ร.ต.ท.ยงยุทธ                  ศรีเรือน                 (07  ) สภ. ชางเผือก                 ขาวสาร 

84 12548 ด.ต.อดุลย                    อุทธิยา                  (07  ) สภ. ชางเผือก                 ขาวสาร 

85  2294 ร.ต.ต.นิคม                    เกษมณี                   (08  ) สภ. สารภี                     หมอกระทะไฟฟา Immarflex

86  2486 ด.ต.วิวัฒน                   สมเกตุ                   (08  ) สภ. สารภี                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

87  2877 ร.ต.ต.ธรงชัย                  หาญมนตรี                 (08  ) สภ. สารภี                     เตารีด
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88  4444 ด.ต.สวัสดิ์                   พุทธิ                    (08  ) สภ. สารภี                     ขาวสาร 

89  4512 ด.ต.พิษณุ                     มัชฌิมะ                  (08  ) สภ. สารภี                     เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

90  6370 ด.ต.ภาณุพงษ                  มามูล                    (08  ) สภ. สารภี                     เครื่องปน DAWA

91  6657 ด.ต.ณรงค                     พิบูลย                  (08  ) สภ. สารภี                     ขาวสาร 

92  8294 ด.ต.ชัชวาลย                  ชัยสุวรรณ                (08  ) สภ. สารภี                     รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

93 10069 ร.ต.ต.สุรพล                   ชัยบุรี                  (08  ) สภ. สารภี                     ขาวสาร 

94 10245 ด.ต.ฐณธรณ                    ชูจิตต                  (08  ) สภ. สารภี                     หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

95 11159 ร.ต.ต.มงคล                    คําวัง                    (08  ) สภ. สารภี                     ขาวสาร 

96  4702 ร.ต.อ.ชาตพล                   มั่งมูล                  (09  ) สภ. แมริม                    เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

97  5826 ด.ต.หญิงกมลชนก                พรหมปฏิมา                (09  ) สภ. แมริม                    เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

98  5874 ด.ต.พลกฤต                     ผดุงกิจ                  (09  ) สภ. แมริม                    ขาวสาร 

99  6801 ด.ต.ธราธิป                    ศรีงาม                   (09  ) สภ. แมริม                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

100  7116 ด.ต.พงศภรณ                  สุขทรัพย                (09  ) สภ. แมริม                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

101  8420 ด.ต.สมนึก                     ดอกหลวง                  (09  ) สภ. แมริม                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

102 10471 ด.ต.หญิงปรียานุช              กิติยา                   (09  ) สภ. แมริม                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

103 10517 ด.ต.หญิง พัชราภรณ            ภาระจํา                   (09  ) สภ. แมริม                    เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

104 11180 ด.ต.สุรสิทธิ์                 สมรูป                    (09  ) สภ. แมริม                    ขาวสาร 

105 13148 ส.ต.ต.ฐานวัฒน                สุขใส                    (09  ) สภ. แมริม                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

106 13393 ร.ต.ต.ธวัช                    สงวนศักดิ์               (09  ) สภ. แมริม                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

107 10388 พ.ต.ท.สมคิด                   พิสิฏฐศักดิ์             (10  ) สภ. สะเมิง                    หมอกระทะ+ซึ้ง

108 13451 ส.ต.ต.ผณธร                    พุทธหาร                  (10  ) สภ. สะเมิง                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

109  1643 ร.ต.อ.ประธาน                  กิรติตานนท              (11  ) สภ. หางดง                     ขาวสาร 
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110  4473 ร.ต.อ.สุพจน                  ชํานาญยา                  (11  ) สภ. หางดง                     ขาวสาร 

111  4477 ร.ต.อ.มิตร                    พินิจมณีธรรม             (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

112  4485 ร.ต.ท.ฉัตรชัย                 พรมตัน                   (11  ) สภ. หางดง                     เตารีด

113  5354 ด.ต.ทศพร                      จันทรทา                 (11  ) สภ. หางดง                     ขาวสาร 

114  5837 ร.ต.ท.ประสิทธิ์               ขาวจาว                 (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

115  6322 ร.ต.ต.เรวัต                   ปนทิโย                  (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

116  7499 ด.ต.ธวัช                      มูลวันไชย                (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

117  7503 ด.ต.สมบุญ                     กิตินันท                (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

118  9508 ร.ต.ต.เอกลักษณ               ราชตัน                   (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

119  9881 ด.ต.นเรศ                      ชุมศรี                  (11  ) สภ. หางดง                     เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

120 10574 ร.ต.ต.ประพันธ                แกนสาร                  (11  ) สภ. หางดง                     ขาวสาร 

121 11276 ด.ต.ศักดิ์อนันท              กองเพชร                  (11  ) สภ. หางดง                     เครื่องปน DAWA

122 11739 ร.ต.อ.ธิติพัทธ               สุขมี                    (11  ) สภ. หางดง                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

123 12338 ร.ต.อ.ฐณธรณ                  ตาจุมปา                  (11  ) สภ. หางดง                     หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

124 12484 จ.ส.ต.ปรัชญา                  ปญญา                    (11  ) สภ. หางดง                     ขาวสาร 

125  4294 ร.ต.ต.คําสุข                   แกวจิโน                 (12  ) สภ. สันปาตอง                 เครื่องปน DAWA

126  4446 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์               คําดี                     (12  ) สภ. สันปาตอง                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

127  6366 ด.ต.รังสรรค                  จิกยอง                   (12  ) สภ. สันปาตอง                 ขาวสาร 

128  6603 ด.ต.สุพจน                    บุญสม                    (12  ) สภ. สันปาตอง                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

129  7167 ด.ต.(ญ)นัฐทิชา                ปนสุวรรณ               (12  ) สภ. สันปาตอง                 ขาวสาร 

130  7732 ด.ต.อํานาจ                     หลวงโย                   (12  ) สภ. สันปาตอง                 หมอกระทะไฟฟา Immarflex

131  8558 ด.ต.เกรียงไกร                 พิรัตน                  (12  ) สภ. สันปาตอง                 ขาวสาร 
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132  9080 ร.ต.อ.ประพันธ                บุญมา                    (12  ) สภ. สันปาตอง                 หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

133  9423 ด.ต.พิษณุ                     เปยงเจริญ               (12  ) สภ. สันปาตอง                 ขาวสาร 

134  9783 ร.ต.ท.จักรพันธ               พลเยี่ยม                 (12  ) สภ. สันปาตอง                 พัดลม 16 นิ้ว

135 10060 พ.ต.ท.จักรียุทธ               โชติวชิระพงศ            (12  ) สภ. สันปาตอง                 หมออบ OTTO

136 10475 ด.ต.กิตติชัย                  โชติกิตติ                (12  ) สภ. สันปาตอง                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

137 11579 ด.ต.วราวุธ                    จี้ยะสถาน                (12  ) สภ. สันปาตอง                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

138   326 ร.ต.ท.ประเสริฐ                พรหมสุวรรณ               (13  ) สภ. แมวาง                    ขาวสาร 

139  6352 ด.ต.ทวีชัย                    ศรีปญญา                 (13  ) สภ. แมวาง                    กระติกนํ้ารอน SHARP

140  8719 ร.ต.ต.บุญศรี                  พฤทธิพงศเดชา            (13  ) สภ. แมวาง                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

141 11673 ด.ต.นคร                       ปนคํา                   (13  ) สภ. แมวาง                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

142 12555 ส.ต.ท.เจษฎา                   วิชาเรือง                (14  ) ตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม      ขาวสาร 

143 12497 ร.ต.ท.หญิงสุดารัตน           คันธาโย                  (15  ) ตํารวจพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชีย ขาวสาร 

144  1579 ร.ต.อ.จรัล                    วงคบุญตัน               (16  ) สภ. หนองตอง                   ขาวสาร 

145 10656 พ.ต.อ.ชายชาญ                  เพ็ญไชยา                 (16  ) สภ. หนองตอง                   ขาวสาร 

146 11181 ด.ต.สิทธิ์                    ศิริภคพรกุล              (16  ) สภ. หนองตอง                   ขาวสาร 

147 13452 พ.ต.ต.ธีรเศรษฐ               ศรีทอง                   (16  ) สภ. หนองตอง                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

148 13601 ร.ต.อ.ตรีทศพล                 สนิทใจ                   (16  ) สภ. หนองตอง                   หมออบ OTTO

149  3235 ร.ต.อ.ทนงศักดิ์               กัญชนะ                   (17  ) สภ. แมออน                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

150  4406 ร.ต.ต.ประดิษฐ                คําตัน                    (17  ) สภ. แมออน                    ขาวสาร 

151  5890 ร.ต.อ.พชโรจ                   มณีจักร                 (17  ) สภ. แมออน                    เตารีด

152 10181 ด.ต.ปริญญา                    ธรรมปญญา                (17  ) สภ. แมออน                    ขาวสาร 

153  1802 ร.ต.ต.วัฒนะ                   ผุสดีสราญจิตต           (18  ) สภ. สันกําแพง                  ขาวสาร 
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154  2742 ร.ต.อ.สุรัติ                  คันธา                    (18  ) สภ. สันกําแพง                  หมออบ OTTO

155  4404 ด.ต.ทวีศักดิ์                 วงคราช                  (18  ) สภ. สันกําแพง                  ขาวสาร 

156  7572 ร.ต.อ.ทินกร                   โชติชัยพิบูล             (18  ) สภ. สันกําแพง                  รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

157  7682 ด.ต.วิชิต                     หาญฟางาม                (18  ) สภ. สันกําแพง                  กระติกนํ้ารอน SHARP

158  7684 ร.ต.อ.ยอดยิ่ง                 แกวมูล                  (18  ) สภ. สันกําแพง                  เตารีด

159  8445 ด.ต.สุนทร                     นิลตาติ๊บ    (18  ) สภ. สันกําแพง                  รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

160 11536 ด.ต.เฉลิมพล      วุฒิ                     (18  ) สภ. สันกําแพง                  กระติกนํ้ารอน SHARP

161 12173 ด.ต.สถาพร                     วงษมาพันธ              (18  ) สภ. สันกําแพง                  รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

162 12362 ร.ต.ต.กิตติพันธ              อายุยืน                  (18  ) สภ. สันกําแพง                  เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

163  3485 ด.ต.ศรายุทธ                   กาละดี                   (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

164  5025 ด.ต.ไพบูลย                   สดับ                     (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

165  6025 ร.ต.อ.วิชัย                   มาณะไฮ                  (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

166  6380 ด.ต.รชต                       หทัยมณี                  (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

167  6908 ด.ต.สมัคร                     โกจันทึก                (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

168  7952 ด.ต.สุรศักดิ์                 กิ่งเพชรเสรีชน           (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ขาวสาร 

169  8149 พ.ต.ท.ประดิษฐ                ติ๊บมา                   (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 พัดลม 16 นิ้ว

170  8814 ร.ต.ต.ทองสุข                  ตื้อแกว                 (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 หมออบ OTTO

171  9812 ด.ต.สากล                      วงศชัย                  (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

172 10540 ด.ต.กริชชานนท                ทานัน                    (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

173 11677 ร.ต.ต.พนม                     สักกะโต                  (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 เครื่องปน DAWA

174 13213 ด.ต.บัญชา                     กรุงแกว                 (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ขาวสาร 

175  3799 ด.ต.ปฏิภาน                    จันทรอาย               (20  ) สภ. แมโปง                   เครื่องปน DAWA
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176  5132 ร.ต.ท.อภิชาติ                 ตะริโย                   (20  ) สภ. แมโปง                   หมอกระทะไฟฟา Immarflex

177  6901 ร.ต.อ.มรกต                    ธนะสาร                   (20  ) สภ. แมโปง                   รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

178  6996 นายอดุลย    สันทราย                  (21  ) สภ. สันทราย                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

179  8340 พ.ต.ท.รัฐวิชญ                วศินพงศธนัช             (21  ) สภ. สันทราย                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

180  8721 พ.ต.ท.ธเนตถ                  วิบูลยเกียรติ์          (21  ) สภ. สันทราย                   รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

181  9141 ด.ต.สงกรานต                  ภูริสิทธิ์โภคิน          (21  ) สภ. สันทราย                   รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

182  9889 ด.ต.สุดเขตต                  สุมลมาศน                (21  ) สภ. สันทราย                   เตารีด

183 10168 พ.ต.ท.สนั่น                   จันทรบุตร                (21  ) สภ. สันทราย                   หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

184  7530 ร.ต.อ.สมบัติ                  กันทวงค                 (22  ) สภ. แมแฝก                    ขาวสาร 

185  8611 ร.ต.อ.(ญ)วิริญญา              วงคทิพย                (22  ) สภ. แมแฝก                    ขาวสาร 

186  3964 ร.ต.อ.อุดม                    วงควร                   (23  ) สภ. แมแตง                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

187  7327 ร.ต.อ.สงกรานต                ลาภเกิด                  (23  ) สภ. แมแตง                    ขาวสาร 

188  8953 ด.ต.ไพศาล                     จันตะ                   (23  ) สภ. แมแตง                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

189  9333 ด.ต.รัชเศรษฐ                 ญานะ                     (23  ) สภ. แมแตง                    ขาวสาร 

190 11745 พ.ต.ท.อุตสาหะ                 ณ เชียงใหม              (23  ) สภ. แมแตง                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

191 12236 ร.ต.อ.ชัชวาล                  ศรีเจริญตา               (23  ) สภ. แมแตง                    ขาวสาร 

192  4192 ร.ต.อ.วิศิษฎ                 คําหาบ                    (24  ) สภ. ปาแป                    หมอกระทะไฟฟา Immarflex

193 11128 พ.ต.ต.นพภณ                    ปนธนวรากร               (24  ) สภ. ปาแป                    หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

194  6763 ด.ต.สมบูรณ                   นันติ๊บ                  (25  ) สภ. พราว                     หมอกระทะไฟฟา Immarflex

195  9180 ด.ต.พรศักดิ์                  สุนันตะ                 (25  ) สภ. พราว                     ขาวสาร 

196  9427 ร.ต.อ.จํารัส                   เจริญยิ่ง                (25  ) สภ. พราว                     หมอกระทะไฟฟา Immarflex

197  9507 ด.ต.บุญลือ                    จิตตาทิพย               (25  ) สภ. พราว                     เครื่องปน DAWA
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198 11385 ด.ต.ยิ่งยอดสกุล               บุญมุกดารัตน            (25  ) สภ. พราว                     หมอกระทะไฟฟา Immarflex

199 12499 ด.ต.พรหมมินทร                วันดี                    (25  ) สภ. พราว                     รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

200  8921 พ.ต.ท.สิริโรจน               มงคลอัมพร                (26  ) สภ. โหลงขอด                  ขาวสาร 

201 10408 พ.ต.ท.บรรเจิด                 เลิศสุวรรณ               (26  ) สภ. โหลงขอด                  ขาวสาร 

202  4447 ร.ต.อ.วิมล                    สีนะ                     (27  ) สภ. เชียงดาว                  ขาวสาร 

203  6830 ด.ต.นิคม                      อภัย                     (27  ) สภ. เชียงดาว                  ขาวสาร 

204  6953 ร.ต.ท.สมหวัง                  บุญขวาง                  (27  ) สภ. เชียงดาว                  ขาวสาร 

205  8258 ร.ต.อ.พิเชษฐ                 บุญสง                   (27  ) สภ. เชียงดาว                  เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

206  9502 ด.ต.สมชาย                     เกงกลา                 (27  ) สภ. เชียงดาว                  ขาวสาร 

207  9725 ด.ต.สลิล                      พิมพิรัตน               (27  ) สภ. เชียงดาว                  เตารีด

208 10523 ด.ต.สมชาย                     เชื้อตรง                 (27  ) สภ. เชียงดาว                  เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

209 10560 ร.ต.อ.อภิวิชญ                เทียมตา                  (27  ) สภ. เชียงดาว                  ขาวสาร 

210 11796 ส.ต.อ.ณัฐดนัย                 เริญตะขิล                (27  ) สภ. เชียงดาว                  พัดลม 16 นิ้ว

211 12016 พ.ต.ต.อภิชัย                  พันธุคงชื่น             (27  ) สภ. เชียงดาว                  รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

212 11208 พ.ต.ต.กิตติพันจิ์             สุขะวัฒนาช              (28  ) สภ. นาหวาย                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

213  6375 ด.ต.อัครเดช                   อรุณสิทธิ์               (29  ) สภ.เวียงแหง                   รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

214  6379 ร.ต.อ.สุชาติ                  ขันแข็ง                  (29  ) สภ.เวียงแหง                   ขาวสาร 

215  6985 ด.ต.จําเริญ                    วรรณรส                   (29  ) สภ.เวียงแหง                   ขาวสาร 

216  7150 ร.ต.ท.อํานวย                   จันอักษร                 (29  ) สภ.เวียงแหง                   ขาวสาร 

217  8981 ด.ต.พิเชฐ                     อาษา                     (29  ) สภ.เวียงแหง                   ขาวสาร 

218  9389 ด.ต.ศรศักดิ์                  ดีมูล                    (29  ) สภ.เวียงแหง                   หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

219  4953 ร.ต.อ.ศิริชัย                 อุนใจ                   (30  ) สภ. ฝาง                       รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท
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220  6566 พ.ต.ท.ฐิติศักดิ์              เมณฑกูล                 (30  ) สภ. ฝาง                       พัดลม 16 นิ้ว

221  7689 ด.ต.ณรงค                     ใสแกว                   (30  ) สภ. ฝาง                       ขาวสาร 

222 11497 ร.ต.ต.ชัยกฤต                  ใหมดี                   (30  ) สภ. ฝาง                       เตารีด

223 12176 ด.ต.วิเชียร                   จันทาพูล                 (30  ) สภ. ฝาง                       ขาวสาร 

224 12796 ด.ต.อภินันท                  คําพัด                    (30  ) สภ. ฝาง                       หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

225 13295 ส.ต.ท.เจนวิทย                เปนคุณ                  (30  ) สภ. ฝาง                       พัดลม 16 นิ้ว

226 13304 ส.ต.ท.ธิติพันธ               พุทธิมา                  (30  ) สภ. ฝาง                       รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

227  9513 ร.ต.ต.ขจร                     สอาดลวน                 (31  ) สภ. ไชยปราการ                 เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

228  9539 ด.ต.สิทธัต                    คงเมือง                  (31  ) สภ. ไชยปราการ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

229 10399 ร.ต.ท.วิจารย                 นวลแกว                  (31  ) สภ. ไชยปราการ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

230 10440 ด.ต.สัมฤทธิ์                  ยืนสา                    (31  ) สภ. ไชยปราการ                 เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

231 10740 ร.ต.อ.ดวงแกว                 อินจา                    (31  ) สภ. ไชยปราการ                 หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

232 11010 ด.ต.วีระพงศ                  อุปาลี                   (31  ) สภ. ไชยปราการ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

233 11102 ร.ต.อ.พิมล                    นักสิงห                 (31  ) สภ. ไชยปราการ                 พัดลม AIRY Slide 16"

234 11985 พ.ต.ท.คมสัน                   เกตลาด                   (31  ) สภ. ไชยปราการ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

235 12472 ส.ต.อ.อิทธิชัย                ปกคํา                    (31  ) สภ. ไชยปราการ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

236  6209 ด.ต.อุดม                      นุเทพสุ                  (32  ) สภ. แมอาย                    ขาวสาร 

237  6215 ส.ต.ท.ขจร                     มณีกุล                   (32  ) สภ. แมอาย                    ขาวสาร 

238  6220 ด.ต.ขจรศักดิ์                 สมฟอง                    (32  ) สภ. แมอาย                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

239  6863 ด.ต.คนองฤทธิ์                 สิทธิพร                  (32  ) สภ. แมอาย                    ขาวสาร 

240  7460 ด.ต.อัครเดช                   สินณรงค                 (32  ) สภ. แมอาย                    เตารีด

241  7487 ด.ต.สุริยา                    สาลานันท                (32  ) สภ. แมอาย                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L
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242  9158 ร.ต.ต.สมศักดิ์                พรมเชื้อ                 (32  ) สภ. แมอาย                    เครื่องปน DAWA

243 10243 ด.ต.อรรถพร                    บุญเปง                  (32  ) สภ. แมอาย                    ขาวสาร 

244 11606 ร.ต.อ.อําไพ                    ทวินันท                 (32  ) สภ. แมอาย                    เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

245 11749 ร.ต.อ.สุรศักดิ์               เทิดพงศ                 (32  ) สภ. แมอาย                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

246 12228 พ.ต.ท.กฤตมนูสิน               สุรินรังษี               (32  ) สภ. แมอาย                    พัดลม 16 นิ้ว

247 12300 ด.ต.เขตนคร                    มณีจักร                 (32  ) สภ. แมอาย                    พัดลม 16 นิ้ว

248 12488 ส.ต.ท.อลงกรณ                 ณะวิชัย                  (32  ) สภ. แมอาย                    ขาวสาร 

249 13299 ส.ต.ท.ธีราณัฐ                 ปญญากา                  (32  ) สภ. แมอาย                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

250  4083 ร.ต.อ.สุชาติ                  จันทรแกว               (33  ) สภ. จอมทอง                    ขาวสาร 

251  4790 ด.ต.สุชาติ                    อินตะยศ                 (33  ) สภ. จอมทอง                    เตารีด

252  4997 ร.ต.อ.วิรัช                   กันทะใจ                  (33  ) สภ. จอมทอง                    เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

253  9718 ร.ต.ต.กิตติกร                 ใจเมือง                  (33  ) สภ. จอมทอง                    ไมโครเวฟ

254 11032 ร.ต.ต.วชิระ                   สุยะสาม                  (33  ) สภ. จอมทอง                    ขาวสาร 

255 13514 ร.ต.อ.วัชรกร                  ใจมณี                    (33  ) สภ. จอมทอง                    ขาวสาร 

256 13631 ส.ต.อ.กัมพล                   หลอธาน                  (33  ) สภ. จอมทอง                    ขาวสาร 

257  6896 ด.ต.นิรัน                     อิ่นอาย                 (34  ) สภ. ฮอด                       พัดลม AIRY Slide 16"

258  7625 ด.ต.พีระพงศ                  พงศเพชรกุล              (34  ) สภ. ฮอด                       เตารีด

259  9772 ร.ต.อ.วรกร                    ปนศิริ                  (34  ) สภ. ฮอด                       ขาวสาร 

260  6156 ร.ต.อ.ไพโรจน                 ธรรมวงค                 (35  ) สภ. บอหลวง                   เตารีด

261  8487 ร.ต.อ.กวี                     ศิริ                     (35  ) สภ. บอหลวง                   พัดลม 16 นิ้ว

262 11049 พ.ต.ท.ตรีโลจน                ปนตี                    (35  ) สภ. บอหลวง                   เครื่องปน DAWA

263  6052 ด.ต.อุรชาติ                   ชัยเนตร                  (36  ) สภ. ดอยเตา                   ขาวสาร 
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264  6787 ด.ต.เกษม                      กิติสาย                  (36  ) สภ. ดอยเตา                   ขาวสาร 

265 13493 ส.ต.ต.จเด็จ                   โสภาพันธุ               (36  ) สภ. ดอยเตา                   รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

266 13557 ส.ต.ต.ณัฐพงษ                 ทักษิณ                   (36  ) สภ. ดอยเตา                   หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

267 11376 พ.ต.ท.ชวสิทธิ์                กัลยาณมิตร               (38  ) สภ. อมกอย                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

268  4766 ด.ต.วิทยา                     พรมมา                    (39  ) สภ. แมตื่น                   ขาวสาร 

269 11800 ด.ต.นคร                       เขียวหนอเมือง           (39  ) สภ. แมตื่น                   ขาวสาร 

270 13652 ส.ต.ต.ฉัตรณรงค               สีโวย                    (39  ) สภ. แมตื่น                   ขาวสาร 

271 13656 ส.ต.ต.ธารินทร                วงศฝน                 (39  ) สภ. แมตื่น                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

272  5440 ร.ต.ต.สุนทร                   ปลั่งกลาง                (3A  ) สภ.กัลยาณิวัฒนา               เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

273  8226 พ.ต.ท.ธัชชัย                  อรุณทิพยไพฑูรย         (3A  ) สภ.กัลยาณิวัฒนา               หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

274  8482 ร.ต.ต.นิคม                    ไชยรักษา                 (3A  ) สภ.กัลยาณิวัฒนา               เครื่องปน DAWA

275  9183 ด.ต.เชิงชาย                   วงศบุรินทรพาน          (3A  ) สภ.กัลยาณิวัฒนา               หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

276  5089 ร.ต.อ.บัญชา                   พรหมบานสังข            (3B  ) สภ.แมโจ                     ขาวสาร 

277  9818 ด.ต.บุญพัด                    สมภักดี                  (3B  ) สภ.แมโจ                     เตารีด

278 10673 ด.ต.ศิริพงศ                  กันทะเรือน               (3B  ) สภ.แมโจ                     ขาวสาร 

279 11242 ร.ต.ต.สุรพล                   ขาวอิ่น                  (3B  ) สภ.แมโจ                     ขาวสาร 

280 11735 พ.ต.ต.ประเวสน                ชุมแกว                  (3B  ) สภ.แมโจ                     ขาวสาร 

281 13192 ส.ต.ท.ปติภัทร                พวงสมบัติ                (3B  ) สภ.แมโจ                     รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

282  4242 ร.ต.ท.วสันต                  ปราศรัย                  (40  ) สภ. แมแจม                   หมอกระทะ+ซึ้ง

283  9599 ร.ต.อ.เกรียงไกร               เอียการนา                (40  ) สภ. แมแจม                   พัดลม 16 นิ้ว

284  4715 ด.ต.สุทัศน                   หมอกมาเมิน               (41  ) สภ. ดอยหลอ                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

285  4777 ด.ต.ตฤณ                       นามเมือง                 (41  ) สภ. ดอยหลอ                   ขาวสาร 
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286  5525 ด.ต.ยรรยง                     อินตะขิน                (41  ) สภ. ดอยหลอ                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

287  7406 ด.ต.สมเกียรติ                 ตะคํา                    (41  ) สภ. ดอยหลอ                   ขาวสาร 

288  8606 ด.ต.วีรพงษ                   ธัมทิง                   (41  ) สภ. ดอยหลอ                   ขาวสาร 

289  9234 พ.ต.ต.พุฒชัย                  ยะยอง                    (41  ) สภ. ดอยหลอ                   เครื่องปน DAWA

290   351 พ.ต.ท.พิศิษฐ                 สมชัยวงศ                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม 16 นิ้ว

291   423 ร.ต.ต.บุญเลิศ                 พงศทวีกาญจน            (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

292   476 ร.ต.ท.เดชพสิทธิ์              อินทกาโมทย              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ไมโครเวฟ

293   644 ด.ต.สมพงษ                    รัชนี                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

294   738 ร.ต.ต.ประดับ                  เสารคํา                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

295   910 ร.ต.ต.สุวิช                   ตาชัย                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

296  1117 ร.ต.ท.สวาง                   ปาละบุญมา                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

297  1125 ร.ต.อ.สวัสดิ์                 ธรรมใจ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

298  1170 ร.ต.ท.สมพงษ                  ชมภูพาน                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เครื่องปน DAWA

299  1200 ร.ต.อ.ชยุตมศักดิ์            สังขรักษ                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

300  1512 ร.ต.ท.มงคล                    เทพผล                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

301  1709 จ.ส.ต.สมภพ                    เขียวธรรม                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

302  1867 ร.ต.อ.ทัพพ                   สุริยะวงศ               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

303  1895 ร.ต.ท.เชาวรินทร              กายยอด                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

304  1982 ร.ต.ท.เรวัต                   พริบไหว                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม 16 นิ้ว

305  2217 ร.ต.ท.พิชิต                   วาเพชร                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

306  2248 ร.ต.อ.แสวง                    สมหนุน                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

307  2316 ร.ต.ท.ยุทธพงศ                เมืองใจ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง
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308  2325 ร.ต.ท.มาโนช                   อินตื้อ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

309  2330 ร.ต.ต.วัลลภ                   วิบูลยมา                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

310  2610 พ.ต.ท.คงศักดิ์                พันพอน                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

311  2617 ร.ต.ท.ประชาพันธ              รัตนคีรี                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม 16 นิ้ว

312  2629 ร.ต.ต.สมบูรณ                 สุปนนะ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

313  2958 ร.ต.อ.อุดม                    ไชยวงค                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมออบ OTTO

314  3027 ร.ต.ท.วรามิตร                 ชุมใจ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

315  3200 ร.ต.ท.สมบัติ                  อินทะราชา                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม 16 นิ้ว

316  3204 ด.ต.เชาวเร                    เบ็ญจสุวรรณ              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

317  3226 ด.ต.สวิง                      มงคลสวัสดิ์              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

318  3331 ร.ต.ต.สมบูรณ                 เทพวงศ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

319  3377 ร.ต.ท.ศิลป                   สุวรรณปราการ             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

320  3610 ร.ต.ท.ธนาวัตร                ผิวขาวชยสิรี (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เครื่องปน DAWA

321  3620 ด.ต.ณรงคศักดิ์       พงคจักรเพชร             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

322  3656 ร.ต.ท.พิชิต                   ไชยคุณ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

323  3734 ร.ต.อ.สุพจน                  อุปโย      (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

324  3754 ร.ต.ต.ไพศาล                   ไชยวงศญาติ              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

325  3821 ร.ต.อ.จํานง                    กันตี                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

326  3841 ร.ต.ท.ทองสุข                  คณะดี                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

327  3944 พ.ต.ท.สวัสดิ์                 หลากาศ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

328  3946 ร.ต.ท.เสนห                  อินตะ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

329  3970 ร.ต.ท.ราชัญ                   ไชยพันธ                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอกระทะไฟฟา Immarflex
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330  4027 ร.ต.อ.นิคม                    ออนแสง                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

331  4109 ร.ต.อ.สงา                    ไชยวรรณ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

332  4120 ร.ต.ท.ประพันธ                สุคําปน                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

333  4132 ร.ต.ท.ณรงค                   พงษดวง                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

334  4456 พ.ต.ต.สมศักดิ์                สารกาศ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

335  4463 ร.ต.อ.เอนก                    จิโนทา                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอกระทะไฟฟา Immarflex

336  4526 ร.ต.อ.ธวัชชัย                 ธงนาค                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เครื่องปน DAWA

337  4585 ร.ต.ต.ดร.สมพล                 เกษมมาลา                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

338  4634 ร.ต.ท.สนั่นชาติ               ศรีตา                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

339  4649 พ.ต.ท.พิทักษ                 ทาวงค                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอกระทะไฟฟา Immarflex

340  4659 ร.ต.อ.สมาน                    นามเทพ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

341  4706 ร.ต.ท.ประทีป                  จักรแกว                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

342  4773 ร.ต.อ.ประวิทย                พรมมาลา                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

343  4822 ร.ต.อ.บรรจง                   คําคุณ                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

344  4837 ร.ต.อ.นิรันดร                มหาพร                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

345  4843 ร.ต.ต.บุญศรี                  พิชัย                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

346  4888 ร.ต.อ.สมศักดิ์                มีภู                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม AIRY Slide 16"

347  4922 ร.ต.ท.ทรงวุธ                  สุริยวงค                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

348  4958 พ.ต.ท.ทวีศักดิ์               พุทธสอน                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

349  4973 ด.ต.ณัฐวุฒิ                   อุนเรือน (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม AIRY Slide 16"

350  5002 ด.ต.ประทวน                    จักรผัน                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

351  5086 ร.ต.อ.สุรินทร                ศรีลาเพชร (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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352  5165 ร.ต.อ.อินทรเนตร              คําวงศษา                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

353  5192 ร.ต.ท.พิเชษฐ                 สมโน                     (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

354  5199 ร.ต.ท.จรัส                    สารีอินทร               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

355  5388 จ.ส.ต.พิเชฐ                   อะริยะศักดิ์             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

356  5405 ด.ต.ประดิษฐ                  วัฒนกิตติ                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

357  5723 ร.ต.อ.คํารณ                    นุชถิ่น                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

358  5744 ร.ต.ต.อนันต                  ใหมจันทร               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

359  5759 ร.ต.ท.สัญญา                   พรหมขัติแกว   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

360  5771 ร.ต.อ.มานิตย                 สามัคคี                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

361  5821 ด.ต.เทอดศักดิ์                บุญกํ้า                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

362  5954 ร.ต.อ.มนตรี                   รินทรชัยศักดิ์          (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

363  5990 ร.ต.ท.ยงยุทธ                  อภิวงค                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

364  5999 ร.ต.อ.สุเทพ                   ริมประสงค               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

365  6125 ร.ต.อ.กันตธนวุฒิ             ถากาศ                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

366  6169 ร.ต.อ.ชาญชัย                  สุวรรณ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

367  6321 ร.ต.ต.ประยูร                  หงสศรานนท              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

368  6346 ร.ต.อ.ประวิทย                คุณยศยิ่ง                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

369  6608 ร.ต.อ.อุดม                    จันทรกาวี               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอกระทะไฟฟา Immarflex

370  6679 ร.ต.ท.ชัชชัย                  แกวไหลมา                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

371  6956 ร.ต.ต.ไตรทศ                   แกวกระจาง              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

372  7023 ร.ต.อ.สุกันท                 อินทรประสาน              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม 16 นิ้ว

373  7027 ร.ต.อ.ชวน                     จันทรสุข                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท
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374  7143 ร.ต.อ.สุนทร                   จายนวล                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

375  7318 ร.ต.อ.อุดม                    อายุวิวัฒน              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เครื่องปน DAWA

376  7589 ร.ต.ท.ประพันธ                ปาใจประเสริฐ             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

377  7633 ร.ต.อ.จํารัส                   ปนตาเปย               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

378  7634 ร.ต.อ.ทองสุข                  กิจพิทักษ               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

379  7661 ด.ต.วัชรินทร                 เทพสาตรา                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ไมโครเวฟ

380  7686 พ.ต.อ.สมชาติ                  เปาพานิชย              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

381  7791 ร.ต.ต.ชูศักดิ์                พิลึก                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

382  8101 ร.ต.ท.สีหราช                  คํามาเร็ว                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

383  8247 ร.ต.อ.สมพร                    พัดทอง                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

384  8266 ร.ต.อ.อุดม                    สุมาลัย                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

385  8320 ร.ต.อ.บําเหน็จ                 ตั้งสุจริต               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

386  8385 ร.ต.อ.ดร.วิจิตร               เรือนอินทร              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

387  8419 ร.ต.อ.นิติโดม                 ดอกแดง                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

388  8491 ร.ต.อ.ภูชิชย                 ชุมเชย                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

389  8499 ด.ต.สถาพร                     อุปมาณ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

390  8638 ร.ต.ท.ณรงค                   แสนคํา                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท

391  8715 ร.ต.ท.ศรีสุข                  รัตนประดิษฐ             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

392  8717 ร.ต.ท.เสนอ                    บุญตัน                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

393  9150 ร.ต.ต.บุญเจริญ                กาขาว                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เครื่องซักผา

394  9342 ด.ต.สุทิน                     บุญสม                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

395  9570 ร.ต.อ.วีระพล                  ไพยารมณ                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด
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396  9664 ร.ต.อ.ดํารงค                  คําตั๋น                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          พัดลม 16 นิ้ว

397  9720 ร.ต.ท.สุจิตร                  จุมปาจันทร              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

398  9788 ร.ต.ท.เดชสิทธิ์               คําสาร                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

399  9821 ร.ต.อ.กรณภิวัฒน             ทัศนธนภรณ              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

400  9842 ร.ต.ท.มานัส                   รัตนมงคล                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

401  9852 ร.ต.ท.สงวน                    กันธา        (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

402  9855 ร.ต.ต.วีรพล                   เครื่องคํา                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

403  9860 พ.ต.ต.ประจักษ                ไปลงูเหลือม             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เครื่องปน DAWA

404 10134 ร.ต.ท.ปรีชา                   ใหมเฟย                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

405 10201 ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย               ฝนอาย                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

406 10323 ร.ต.อ.ธรรศพงศ                ธนันอมรพงศ              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

407 10429 ร.ต.อ.พงษจันทร              สุวรรณ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

408 10479 ร.ต.ท.ชาคร                    แกวมณีรัตน             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

409 10493 ร.ต.อ.พงษพันธ               ปนตาละ                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

410 10539 ร.ต.อ.เจษฎ                   ยศทวีทรัพย              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

411 10550 ร.ต.อ.ประศิลป                หิรัญยศกุล               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          หมอกระทะไฟฟา Immarflex

412 10565 ร.ต.ท.ณัฐพล                   ตันศรีนวล                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

413 10594 ร.ต.อ.ประครอง                 ใจตรง                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

414 10646 พ.ต.ท.วสันต                  ปานสังข                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

415 10787 ร.ต.อ.สินชัย                  เวียงคํา                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

416 10817 ร.ต.อ.สนอง                    การกะสัง                 (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

417 10858 ร.ต.อ.มนูญ                    ชุมภู                    (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 
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418 10860 ร.ต.อ.ดําริห                  สมัครการไถ               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

419 10889 จ.ส.ต.ธีรวีร                 สุธีรวัฒนกุล             (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

420 10953 ร.ต.อ.เสนห                  พรหมราช                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

421 11090 ร.ต.อ.สวัสดิ์                 ใจกลา                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

422 11165 ร.ต.อ.สงวน                    ศรีวงค                  (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

423 11604 ร.ต.ท.วันชัย                  นิ่มตระกูล               (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

424 11731 ด.ต.นิวัฒน                   เลิศประวัติ              (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          ขาวสาร 

425 11818 พ.ต.ท.จํานงค                  บรรลือ                   (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

426 13494 ด.ต.บุญสง                    ดานอินถา                (42  ) บํานาญ (กรมบัญชีกลาง)          เตารีด

427   149 พ.ต.อ.ธนะสาร                  พลายโถ                   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เครื่องปน DAWA

428   183 ร.ต.ท.เชิดชัย                 พลดี                     (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

429   333 ร.ต.ท.ประทีป                  กลิ่นอําพันธ             (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

430   352 ร.ต.ท.มงคล                    ศรีสองเมือง              (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

431   628 ร.ต.ต.สมทบ                    ประทุมเกษร   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

432   653 ร.ต.ต.มนูญ                    มณีวงศ      (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

433   736 ร.ต.อ.แกลว                   อวมนอย                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

434   870 ด.ต.วีระพงษ                  ทองจิตต                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เตารีด

435   993 ร.ต.ต.สงา                    วงคลังกา  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมออบ OTTO

436  1133 ร.ต.ท.สุจริต                  ดรุณรัศมี                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

437  1661 ด.ต.ภัทรพล                    ยศยิ่ง                   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

438  1692 ร.ต.ต.ธวัช                    คําภิโร                   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

439  1848 ร.ต.ต.สุนันท                 เรือนมูล                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เครื่องปน DAWA
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440  3020 ร.ต.ต.สุทัศน                 เดชะปญ                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

441  3120 ร.ต.ต.ถนัด                    อาจใจ                    (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

442  3169 ร.ต.ต.เจษฎา                   เดนระมณี                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

443  3613 ร.ต.ต.สิงหคํา                 คําทอง                    (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

444  3670 พล.ต.ต.นิยม                   กลั่นกลิ่นหอม            (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                พัดลม 16 นิ้ว

445  4088 ร.ต.ต.คําจันทร                ถานุ                     (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

446  4188 พ.ต.ต.ศุภวัฒน                สุพันธ                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

447  4284 ร.ต.ต.บุญเติม                 ประคองยศ                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

448  4378 ร.ต.ต.เจริญ                   กวางอุเสน                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                พัดลม 16 นิ้ว

449  4606 ร.ต.ต.ธงชัย                   อินทรชัย                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

450  4713 ด.ต.วีระศักดิ์                ขยัน                     (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

451  5151 พล.ต.ต.เสรี                   สุกเพชร                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

452  5206 ร.ต.ต.ชาญวิช                  ชูชัยมงคล                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

453  5518 ร.ต.ท.สนอง                    ทองกอน                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

454  5563 ร.ต.ท.ชุมพล                   วิเศษ                    (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                พัดลม 16 นิ้ว

455  5833 พ.ต.ท.วิจิตร                  หวังระบอบ                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

456  5975 ร.ต.ต.เดช                     ชาวคําเขต                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

457  6753 ด.ต.สมคิด                     อุปนันไชย                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

458  7324 ร.ต.ท.วัชรินทร               ญาติฝูง                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

459  7632 ด.ต.ไพศาล                     พุทธเหมาะ                (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

460  7653 ร.ต.ต.ผจญ                     ศรีธิ         (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                พัดลม 16 นิ้ว

461  8259 ด.ต.ประสงค                   ไวรักษ                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท
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462  8832 พ.ต.ท.พิภพ                    ประทุมวัลย              (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

463  9156 พ.ต.ท.สวัสดิ์                 จันทรปรีดา               (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

464  9440 พ.ต.อ.สุรสิทธิ์               อุตบุรี                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

465  9988 ร.ต.ท.วีรวัฒน                บุญหมื่น                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

466 10042 พ.ต.ท.ณรงค                   บุญยะประภา (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

467 10219 ร.ต.ต.สมศักดิ์                คมเมน                   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

468 10489 พ.ต.ท.ศุภชีพ                  แกวตา                   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอกระทะไฟฟา Immarflex

469 10680 ร.ต.ท.กมล                     หลาหนัก     (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เตารีด

470 10738 ด.ต.เฉลียว                    จันทรสา                 (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

471 10979 ร.ต.ต.ผดุง                    จันทรพิมพ (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

472 10985 ร.ต.ท.ณรงค                   คูตระกูล      (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

473 10989 ร.ต.ท.เดชจรัส                 ชุมสาย ณ อยุธยา (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เตารีด

474 10993 ด.ต.สุดใจ                     ฟองแกว                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                ขาวสาร 

475 11369 ด.ต.สิทธิพงศ                 ไชยแกว                  (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

476 11448 ร.ต.ต.อดุลย                  สุขนาค                   (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

477 11557 พ.ต.อ.สุรพล                   ธรรมสโรช (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                พัดลม 16 นิ้ว

478 11572 พ.ต.อ.อํานวย                   ดิษยเดช     (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                เครื่องปน DAWA

479 12141 พ.ต.ท.วิทยา                   เทียมทอง       (43  ) บํานาญ (ธนาคาร)                พัดลม 16 นิ้ว

480  8235 ด.ต.กันตพัฒน                 กําลังประสิทธิ์           (4403) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

481  6973 ร.ต.ท.ธนัง                    วรรณศิริ                 (4414) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

482  8882 ร.ต.ต.หญิงปรียนันท           ติ๊บปะละวงศ             (4428) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

483 10166 ร.ต.อ.วชิรวิทย               อัครโชติรัตน            (4441) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W
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484  6073 พ.ต.อ.ตรีกฤช                  จงวิไล                   (4448) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

485 11709 ส.ต.ท.ภรัณยเมษฐ              บุญหมอน                  (4448) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

486 12295 พ.ต.ท.อานุภาพ                 ชัยศิริ                  (4453) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

487 12477 พล.ต.ต.นันทวิทย              เทียมบุญธง               (4453) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

488 12545 ด.ต.พิเชษฐ                   ฟูเต็มวงศ               (4453) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

489 12774 ร.ต.ต.ประดับ                  สุรินทรโท               (4453) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

490 12794 พ.ต.อ.อัครินทร               กาสา                     (4453) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

491 10126 พ.ต.อ.อรรจน                  มณีตระกูลทอง             (4455) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

492 13581 ด.ต.หญิงศศิธร                 ถิ่นหลวง                 (4455) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

493 13645 ร.ต.ต.ปริวรรต                 นาแหลม                   (4455) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

494  8230 พ.ต.ท.สุระพล                  เทพเสน                   (4456) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

495 11968 ด.ต.กลินกรณ                  ลือยศ                    (4456) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

496  6011 พ.ต.อ.พรเทพ                   นองการ                  (4457) สมาชิกตางจังหวัด             หมออบ OTTO

497  8524 พ.ต.ท.กิจวัฒนสินธุ    อมตธนทรัพย              (4457) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

498  9449 พ.ต.ท.คม                      เชษฐขุนทด               (4457) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

499 10366 พ.ต.ท.ณรงค                   ตานคือ                  (4457) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

500 10773 ด.ต.ธนาธิป                    กาติ๊บ                   (4457) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

501 13253 ด.ต.บงกช                      ออยบํารุง                (4457) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

502 13633 ร.ต.อ.วิโรจน                 โครงกาพย                (4457) สมาชิกตางจังหวัด             พัดลม 16 นิ้ว

503 10552 พ.ต.ท.วิจิตร                  กาตุย                  (4458) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

504  5731 ร.ต.อ.หญิงมัญทนา              เลิศภูธร                 (4459) สมาชิกตางจังหวัด             หมออบ OTTO

505 11719 ด.ต.หญิงชฎาภรณ               ทาระจีน                  (4459) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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506 12172 ด.ต.กรกฏ                      กรวยในเมือง              (4459) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

507 13548 ร.ต.ต.สิทธิโชค                รักสุข                   (445A) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

508 11125 พ.ต.ท.ถิรวัฒน                ตอสวย                   (445B) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

509 10514 ด.ต.สาคร                      สิทธิปญญา               (445C) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

510 10613 ร.ต.อ.ปพณ                     บุญรสศักดิ์              (445D) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

511  9214 ด.ต.บรรจง                     พิชัย                    (445E) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

512  8423 พ.ต.อ.ศตศักดิ์                พิมลทิพย                (445H) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

513 13016 ด.ต.สมพร                      เจาะจง                   (445Q) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

514 11808 ด.ต.หญิงอภิณหพร              ดวงเนตร                 (445V) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

515 11838 ด.ต.หญิงศิริญาพร              คําโมนะ                   (445V) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

516 10895 พ.ต.ท.กําจัด                   จันทะเสน                 (4461) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

517 12053 ส.ต.อ.พัฒนศักดิ์              ขําใจ                     (4462) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

518  5547 พ.ต.อ.สายัณห                 จันทรแจมกระจาง (4463) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

519  9477 พ.ต.ท.วีระพล                  กันธวงศ                 (4466) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท

520  9968 พ.ต.อ.ดร.สังเวียน             อินตากูล                 (4466) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

521 12483 ส.ต.ต.สมภพ                    แจมนาม                  (4466) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

522 12729 ด.ต.นราศักดิ์                 กรุงศรี                  (4469) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

523 11759 ร.ต.อ.ภาณุวัฒน               อวนนิมิตร               (4491) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

524  3779 พล.ต.ท.ประจวบ                 วงศสุข                  (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             เครื่องปน DAWA

525 10462 พ.ต.ต.หญิงวุฒานุสรณ          พึ่งเดช                  (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

526 10651 พ.ต.ท.หญิงรุงทิพย           นอยหุน                 (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

527 10764 พ.ต.ท.สาคร                    แกวษา                   (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 



25

รายชื่อสมาชิกที่ไดรับรางวัลประชุมใหญสามัญ 11 ตุลาคม 2564 จํานวน 700 รางวัล

528 12185 ส.ต.อ.กิตติกร                 เจริญสิริวัฒนกุล         (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

529 12309 พ.ต.อ.อภิวัชร                ไชยศรีสุทธิ์             (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

530 12504 พ.ต.อ.ธีรศักดิ์               ศรีประเสริฐ              (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             หมอกระทะไฟฟา Immarflex

531 12512 ร.ต.ท.สิทธชน                  สุอินไหว                 (44A0) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

532  5264 ร.ต.ต.พรชัย                   สุภา                     (44A2) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

533  8307 ด.ต.อุบล                      ทิมาศาสตร               (44A2) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

534 12056 ด.ต.อภิเชฐ                    อินทรัตน                (44A6) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

535 10273 ร.ต.อ.วิศิษฏ                 หินทอง                   (44A9) สมาชิกตางจังหวัด             พัดลม 16 นิ้ว

536  4381 พ.ต.ท.จีรศักดิ์               จันทรกาพย              (44AA) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

537 13607 ด.ต.สุชาติ                    อินทะนนท                (44AE) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

538 10490 พ.ต.ท.ธวัช                    พิทักษกิตติกร           (44AI) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

539 11546 ร.ต.ต.ศักดา                   วงศยะ                   (44AI) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

540  8551 พ.ต.ต.บรรจง                   กํ่าโน                    (44AJ) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

541  9858 ด.ต.กฤษณรงค                  เผือกศิริ                (44AK) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

542 11691 ด.ต.หญิงบุปผา                 กันตะบุตร (44AN) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

543 10719 ด.ต.พรชัย                     นีระพจน                 (44AQ) สมาชิกตางจังหวัด             กระติกนํ้ารอน SHARP

544  5214 ร.ต.อ.กัมปนาท                 ไชยสิทธิ์                (44AS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

545  6309 ร.ต.อ.สังเวียน                แสงกาศ (44AT) สมาชิกตางจังหวัด             หมออบ OTTO

546  8519 ด.ต.ชัยณรงค                  ศรีวรรณะ                 (44AU) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

547 10222 ด.ต.นพรุจ                     ธรรมสุข                  (44AX) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

548 12368 ร.ต.ท.ธีรศักดิ์               อุประ                    (44AZ) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

549  4241 ร.ต.ต.ชรินทร                 บุญธรรม                  (44Aก) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท
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550  9933 ร.ต.อ.โกมล                    จันทรเทศ                (44B0) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

551 12445 พ.ต.อ.วงศพัทธ                สิทธิวัฒนภัสร           (44B0) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

552 12242 ร.ต.ต.สอาด                    พรหมภิญโญ                (44BA) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

553  9409 ด.ต.กฤษฎา                     บุญญา                    (44BD) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

554  5279 ด.ต.หญิงวีณา                  กาญจนวิบุญ               (44BJ) สมาชิกตางจังหวัด             หมอกระทะไฟฟา Immarflex

555  9137 ร.ต.ต.สุรชัย                  วิรัติพาส                (44BJ) สมาชิกตางจังหวัด             หมอกระทะไฟฟา Immarflex

556  3698 พ.ต.อ.วรเดช                   จันทราศัพท              (44BN) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

557  8124 พ.ต.อ.สมบัติ                  พันธวิทย                (44BN) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

558  8989 ร.ต.อ.สมพงษ                  ภูมิชัย                  (44BN) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

559 11052 ร.ต.ท.ชวกร                    ศรีสุวรรณ                (44BN) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

560 11278 พ.ต.ท.จิระพงษ                รุจิรานุรักษ            (44BN) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

561 13505 ด.ต.สุชาติ                    ยะพรม                    (44BN) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

562 11409 ร.ต.อ.อุดม                    รัตนชมภู                 (44BO) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

563 11696 ร.ต.ท.ณธีพัฒน                อมรหิรัญพงษ             (44BO) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

564 11130 ร.ต.อ.พิโรจน                 โกแสนตอ                  (44BP) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

565 11138 ร.ต.อ.เจริญชัย                วันมูล                   (44BP) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

566 11220 ร.ต.อ.สงา                    โปราหา                   (44BP) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

567 11771 ร.ต.อ.พีระพงษ                คําหมอน                  (44BP) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

568 11852 ร.ต.ท.จักรกฤษณ               คุณสาร                   (44BP) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

569 11682 ด.ต.นาวา                      กุลสะโมรินทร            (44BQ) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

570 12826 พ.ต.ต.กฤตภาส                  อุดมแกวกาญจน           (44BQ) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

571 12089 จ.ส.ต.ราฌา                    คําหนอ                   (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W
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572 12862 ด.ต.ณวัฒน                    ใบลี                     (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

573 12884 ด.ต.กาณฑ                     หยาคํา                   (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

574 12898 ด.ต.คเชนทร                   เรืองนภารัตน            (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

575 12919 ด.ต.นิคม                      ไชยากุล                  (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

576 12930 ด.ต.หญิงกนกจันทร             พญานาค                   (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

577 12966 ด.ต.วาส                       ฟองกาวี                  (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             หมอกระทะ+ซึ้ง

578 12967 ด.ต.วีรวัฒน                  เวียงคํา                  (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

579 12990 ด.ต.วิชาญ                     ไชยวุฒิ                  (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

580 13002 ส.ต.อ.ศุภชัย                  เทพวงค                  (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

581 13003 ส.ต.ท.วัชระ                   มะโนใจ                   (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             เตารีด

582 13004 ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ                 อินตะจวง                (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

583 13030 ร.ต.อ.รุง                    กอสละ                   (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

584 13037 ด.ต.หญิงเพ็ญสุดา              ปานิน                    (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             พัดลม 16 นิ้ว

585 13319 ส.ต.ท.ศราวิน                  อินตะแสน                (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

586 13384 ส.ต.ต.ศราวุฒิ                 ศักดิ์เมธี               (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

587 13545 พ.ต.ท.พิชิตพล                 พิศภักดิ์                (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

588 13650 ร.ต.ต.เมืองมน                 ไชยขันธ                 (44BS) สมาชิกตางจังหวัด             หมอกระทะไฟฟา Immarflex

589 11768 พ.ต.อ.เกรียงไกร               แชมชุม                 (44BT) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

590 10371 ด.ต.ธนภัทร                    คําฟู                     (44BW) สมาชิกตางจังหวัด             หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

591  8941 พ.ต.อ.ณัฏฐ                   สุวรรณวัฒนะ              (44C1) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

592 10542 ด.ต.วิชิตพงศ                 ธิมาเกตุ                 (44C2) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

593 11635 ด.ต.ธนภัทร                    คําประเสริฐ               (44C2) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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594  8841 พ.ต.ท.หญิงอารานันท           แกนคํา                   (44C3) สมาชิกตางจังหวัด             หมอกระทะ+ซึ้ง

595 12570 จ.ส.ต.สุธรรม                  หวังสุข                  (44C4) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

596 12573 ส.ต.อ.ณภัทร                   จันทรทา                 (44C4) สมาชิกตางจังหวัด             รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

597 10721 ร.ต.อ.วชิรวิทย               รถนอย                   (44DE) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 1,300W

598  7057 พ.ต.ท.สมาน                    มหาวัน                   (44DL) สมาชิกตางจังหวัด             เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

599 13256 ด.ต.หญิงพัชรมณฑ              ดวงแกว                  (44DP) สมาชิกตางจังหวัด             ขาวสาร 

600  8595 พ.ต.ท.อรุณสวัสดิ์             ยอดกระโทก                (44DR) สมาชิกตางจังหวัด             พัดลม AIRY Slide 16"

601 10312 นางสาวอารีรัตน               สมมิตร                   (45  ) พนักงานสหกรณ                 ขาวสาร 

602 10314 นางสาวเยาวลักษณ              หมอเกง                  (45  ) พนักงานสหกรณ                 รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

603 11633 ด.ต.ธเนษฐ                     ปาปวน                    (47  ) ถึงแกกรรม                    ขาวสาร 

604  9432 ด.ต.เชิดชูพงษ                กาญจนมุสิก               (49  ) โรงพยาบาลดารารัศมี            ขาวสาร 

605 10683 พ.ต.ท.หญิงกรณภวิษย          ศรีงามชอย               (49  ) โรงพยาบาลดารารัศมี            หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

606 12550 พ.ต.ท.หญิงณิชญา               จิโน                     (52  ) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5                พัดลม AIRY Slide 16"

607  3461 ด.ต.อนุรักษ                  คนกลา                   (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

608  4652 ร.ต.อ.ศิริปกรณ               ใจงาม                    (55  ) บก.สส.ภาค5                    เครื่องปน DAWA

609  9072 ด.ต.สุพจน                    ไชยบุญเรือง              (55  ) บก.สส.ภาค5                    หมอกระทะไฟฟา Immarflex

610  9177 ร.ต.อ.อดิศัย                  ชัยราชา                  (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

611  9758 ร.ต.ท.จรัญ                    มหาวรรณ                  (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

612  9935 ร.ต.อ.เถลิงฤทธิ์              ยอดเมือง                 (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

613 10147 ด.ต.หญิงเรวิษร                ลิงลม                    (55  ) บก.สส.ภาค5                    ขาวสาร 

614 10234 ด.ต.กานต                     วรางคณางคยุบล           (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

615 10598 ด.ต.หญิงสุมาลี                ศรีพรหมนิล               (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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616 10687 ด.ต.ณรงคธร                   อุตมะ                    (55  ) บก.สส.ภาค5                    หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

617 10742 ร.ต.ท. หญิงเกตุมณี            ศรีปญญา                 (55  ) บก.สส.ภาค5                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

618 11016 ด.ต.อุบลรัตน                 เตชะลือ                  (55  ) บก.สส.ภาค5                    เตารีด

619 10794 ด.ต.วัชฤทธิ์                  จันทรคํา                 (56  ) ภาค5 - บํานาญ                  พัดลม 16 นิ้ว

620  4474 ด.ต.กิตติศักดิ์               ปาระมีทอง                (58  ) ตม.ทาอากาศยาน ชม.            หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

621  8377 ด.ต.(ญ)อันธิกา                วงคใหม (58  ) ตม.ทาอากาศยาน ชม.            หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

622 10714 ด.ต.อรรถพงษ                  แกววงค                 (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   เตารีด

623 10839 ด.ต.ธันพงค                   คําตา                     (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

624 10949 ร.ต.อ.วิมาณ                   ฉิมพล                    (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

625 11324 ด.ต.ศรายุทธ                   คุณยศยิ่ง                (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   ขาวสาร 

626 12525 ด.ต.สันติ                     เนตรทิพย                (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   ขาวสาร 

627 12589 ด.ต.จํานงค                    คําปาปว                  (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   ขาวสาร 

628 12643 ด.ต.นิกร                      ยอดเมธา                  (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

629 12831 ส.ต.ท.สุทธิพงศ               บัวเกตุ                  (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท

630 12934 พ.ต.ท.สุทธิพร                 นันตา                    (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   เตารีด

631 12985 ส.ต.ท.สกลวัล                  ทองคํา                    (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   ขาวสาร 

632 13073 ด.ต.นิรันดร                   ขันคํานันตะ              (59  ) บก.ตชด.ภาค3                   ขาวสาร 

633 11627 พ.ต.ท.วรการ                   รัตนกันทา                (5B  ) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5                รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

634 12411 ร.ต.ท.หญิงวรรณวนัส            ภัทรพงศสินธุ           (5E  ) ฝอ.8 บก.อก.ภ.5                หมอกระทะไฟฟา Immarflex

635 11961 ส.ต.อ.หญิงพรพิมล              ชนะ                      (5F  ) ฝอ.9 บก.อก.ภ.5                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

636 13551 นายสหชาติ                     บุญเลิศ                  (5G  ) สมาชิกสมทบพิเศษ               หมออบ OTTO

637  6708 ด.ต.ฉัตรชนก                   สุทธนะ                   (60  ) บก.ตม. ภาค 5                  รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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638  7594 ด.ต.รัชพล                     นะติกา                   (60  ) บก.ตม. ภาค 5                  รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

639 10418 ร.ต.อ.หญิงเกตศินี             วงสาระภี                 (60  ) บก.ตม. ภาค 5                  เครื่องปน DAWA

640 11274 พ.ต.ต.ศุภกฤต                  วรรณทาตระกูล             (61  ) หนวยชําระพิเศษ                พัดลม AIRY Slide 16"

641 12188 ส.ต.ต.นิติกร                  นันทะเสน                 (61  ) หนวยชําระพิเศษ                หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

642 12331 ส.ต.ท.จักรกฤษณ               ธิปน                    (61  ) หนวยชําระพิเศษ                หมอกระทะไฟฟา Immarflex

643 10768 ด.ต.ธนกฤช                     ราวิชัย                  (6A  ) กก. ตชด.33                    เตารีด

644 10834 ด.ต.จตุพล                     แกวเหลา                (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

645 11240 ร.ต.อ.บุญมี                   คําแสน                    (6A  ) กก. ตชด.33                    เตารีด

646 11520 ร.ต.ท.อนันต                  อุปนันท                 (6A  ) กก. ตชด.33                    หมอหุงขาว OTTO 1.8 L+ซึ้ง

647 11594 ร.ต.ท.สุทัศน                 สมฝน                   (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

648 11595 ด.ต.พันธศักดิ์               สมภิพงษ                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

649 11640 ร.ต.ต.นฤทธิ์                  วงศกระโซ               (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

650 11671 ด.ต.เดชา                      ตาเมืองมูล               (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

651 11859 ด.ต.เชิดศักดิ์                แกวนาง                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

652 11898 ด.ต.ธีรพล                     จิณปน                   (6A  ) กก. ตชด.33                    เครื่องปน DAWA

653 11951 ส.ต.ท.หญิงวนิดา               สมจิตรแกว               (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

654 12551 ส.ต.อ.ชาคริต                  ทิพวรรณ                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

655 13024 ร.ต.อ.กิตติวัฒน              คําเขื่อน                 (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

656 13067 ส.ต.ต.กันตภณ                  พรหมสุวรรณ               (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

657 13125 ร.ต.ท.เจริญ                   ชรอยเมฆ                  (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

658 13133 ส.ต.ท.ภาคภูมิ                 อินตะแสน                (6A  ) กก. ตชด.33                    เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

659 13186 ส.ต.ท.ชาญชัย                  วงคทหาร                 (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท
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660 13208 ส.ต.ท.ธนกฤต                   ธิฟู                     (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

661 13314 ส.ต.ท.ปฎิภูมิ                 ใหมเฟย                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

662 13332 ด.ต.อดุลศักดิ์                บุญมาพล                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

663 13339 ด.ต.เทวา                      วันจันทร                (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

664 13352 ส.ต.ต.ณัฐิวุฒิ                คําพันธ                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

665 13358 ส.ต.ท.ศรายุทธ.                รามพรหม                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

666 13359 ส.ต.ท.อดิศร                   ออมสิน                   (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

667 13367 ด.ต.วีรพงษ                   จุมแปง                  (6A  ) กก. ตชด.33                    เตารีด

668 13399 ส.ต.อ.ทรงวุฒิ                 ธนาศิริโชติ              (6A  ) กก. ตชด.33                    เตารีด

669 13435 ร.ต.อ.สมเกียรติ               ตุยเขียว                (6A  ) กก. ตชด.33                    ขาวสาร 

670 13440 ร.ต.ท.ทรงศักดิ์               กันธง                    (6A  ) กก. ตชด.33                    รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

671 13609 ด.ต.สุวรรณ                    มียันต                  (6A  ) กก. ตชด.33                    พัดลม 16 นิ้ว

672 12743 ด.ต.ไพรี                      ศรีณรงค                 (6B  ) บก.กฝ.บช.ตชด.(คายนเรศวรมหาราช ตูเย็น

673 10240 พ.ต.ท.อัครเดช                 อินชัย                   (6D  ) กองบังคับการกฎหมายและคดี 5    เตารีด

674 12085 พ.ต.อ.ดําเนิน                  กันออง                  (6D  ) กองบังคับการกฎหมายและคดี 5    หมอกระทะ+ซึ้ง

675  8261 ร.ต.ต.สุบิน                   กองแกว                  (B0  ) บํานาญ (ชําระพิเศษ)             ขาวสาร 

676  8361 พล.ต.ต.พันธุวัฒน            ศรีวาลัย                 (B0  ) บํานาญ (ชําระพิเศษ)             พัดลม 16 นิ้ว

677  8532 พล.ต.ต.ชูชัย                  ขุนคลังมีวน              (B0  ) บํานาญ (ชําระพิเศษ)             หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

678  8912 ร.ต.ต.มนัส                    มะโนสา                   (B3  ) บํานาญ-ฝาง                     รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

679 10762 ร.ต.ต.จรัญ                    รัตนนิทัศน              (B3  ) บํานาญ-ฝาง                     เตารีด

680 11260 ร.ต.ต.จรินทร                 นันตรัตน                (B3  ) บํานาญ-ฝาง                     เครื่องปน DAWA

681 11380 ร.ต.อ.คมน                    วรรณรัตน                (B3  ) บํานาญ-ฝาง                     เตารีด
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682 11287 ร.ต.อ.สมศักดิ์                ปญโญกิจ                 (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                ขาวสาร 

683 11297 ร.ต.อ.ประสงค                 ปทุมวัน                  (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

684 11303 ร.ต.ท.สายัณห                 ขันคํา                    (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

685 11637 ร.ต.ท.ธวิช                    ฟกเขียว                 (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                ขาวสาร 

686 11639 ร.ต.ท.ประสิทธิ์               สมตุย                   (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                เตายางบารบีคิว KASHIWA 2,000W

687 12177 พ.ต.ท.ชํานาญโรจน              สมศักดิ์หิรัญ            (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                หมอหุงขาว Immarflex 1.8 L

688 13268 ร.ต.อ.อาวุธ                   รอดหลง                   (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                ขาวสาร 

689 13279 ร.ต.อ.เรวัต                   ธนาภรณ                  (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                ขาวสาร 

690 13357 ด.ต.สุชาติ                    สุนันท                  (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                ขาวสาร 

691 13511 ร.ต.ท.ณรงค                   เทพผล                    (B5  ) ตชด.33 - บํานาญ                พัดลม AIRY Slide 16"

692 10712 ร.ต.อ.ประสบ                   เหลืองทอง                (B6  ) ภาค.3 - บํานาญ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

693 10807 ร.ต.อ.สอาด                    กัณพิทักษ               (B6  ) ภาค.3 - บํานาญ                 รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

694  8881 พ.ต.อ.สมัย                    มูลประการ                (B7  ) ภาค 5 สืบ - บํานาญ             เครื่องปน DAWA

695 10641 ร.ต.ท.พิเชษฐ                 ไผเรือง                 (B7  ) ภาค 5 สืบ - บํานาญ             รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

696 11019 ร.ต.อ.ประยูร                  ใจบุญ                    (B7  ) ภาค 5 สืบ - บํานาญ             เตารีด

697 12747 ร.ต.อ.อุเทียร                 ฉางขาวไชย               (B8  ) คายนเรศวร - บํานาญ            รางวัลที่ 5 เงินสด 500 บาท

698 11489 ร.ต.อ.สุรศักดิ์               ผาทอง                    (C1  ) บํานาญ-ตจวธนาคาร               เครื่องปน DAWA

699 12539 พ.ต.อ.ชวลิต                   มงคล (C1  ) บํานาญ-ตจวธนาคาร               รางวัลที่ 4 เงินสด 1,000 บาท

700 13011 ร.ต.อ.สวาท                    ไชยปรุง                  (C3  ) บํานาญ-ตชด.ที่32               ไมโครเวฟ


