
รายช่ือผู้ท่ีได้รางวัลจับฉลากวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 (รางวัล ท่ี 1- 3)

ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

1 7604 ด.ต.กฤษดำ                     สำยสุริยะ                (03  ) จรำจร                         รำงวัลท่ี 1 เงินสด 10,000 บำท

2 9034 ร.ต.อ.อ ำพล                    เจริญเดช                 (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 2 เงินสด 5,000 บำท

3 6733 ด.ต.สุทัศน์                   มณีศรี                   (37  ) สภ. แม่กำ                     รำงวัลท่ี 2 เงินสด 5,000 บำท

4 13412 ส.ต.ต.ภำณุพงศ์                ชัยอินทร์                (28  ) สภ. นำหวำย                    รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

5 4997 ร.ต.อ.วิรัช                   กันทะใจ                  (33  ) สภ. จอมทอง                    รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

6 8213 พ.ต.ท.ตระกูล                  พิทำค ำ                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

7 12086 ร.ต.ท.ศิริศักด์ิ              สิงห์เช้ือ               (445B) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

8 12984 พล.ต.ท.ยุทธชัย.               พัวประเสริฐ              (44A0) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

รายช่ือผู้ท่ีได้รางวัลจับฉลากวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 เรียงตามสังกัด รวมจ านวน 700 รางวัล

ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

1 11754 ร.ต.ต.หญิงลำวัลย์             เช้ือสะอำด               (01  ) ภ.จว.เชียงใหม่                ข้ำวสำร

2 11939 พ.ต.อ.สมพร                    ปำนพรหม                  (01  ) ภ.จว.เชียงใหม่                หม้ออบ KASHIWA

3 12495 พ.ต.ท.ธนำณุวัฒน์              สิทธิไชย                 (01  ) ภ.จว.เชียงใหม่                ผ้ำนวม

4 12496 ส.ต.ท.หญิงอรัญญำนี            ค ำหล้ำ                   (01  ) ภ.จว.เชียงใหม่                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

5 2199 ร.ต.ท.ส ำรำญ                   สำมใจ                    (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

6 3507 ร.ต.ท.สง่ำ                    ใจยำค ำ                   (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

7 6255 ด.ต.อภิชำติ                   ภีระค ำ                   (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

8 6823 ร.ต.ท.โสภณ                    จันทรำภรณ์               (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

9 7104 ร.ต.ท.ประพันธ์                ปลอดสกุล                 (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

10 7534 ด.ต.นรำพงษ์                   กองเมือง                 (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

11 7663 ร.ต.ต.อภิเชษฐ                 วงศ์ใหญ่                 (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

12 7914 ร.ต.อ.องอำจ                   บุญมำสม                  (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

13 7928 ร.ต.อ.วิรัตน์                 ทำสี                     (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

14 9385 ด.ต.อรรถพล                    ชัยมงคล                  (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

15 10798 ด.ต.พิเชษฐ์                   พิงค์ชัย                 (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

16 12301 ส.ต.ต.ณัฐรัฐ                  เสมพิพัฒน์               (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ผ้ำนวม

17 13199 ด.ต.อุกฤษณ์                   พรหมวำทย์                (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          ข้ำวสำร

18 5327 ด.ต.พำนิช                     ค ำนำ                     (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

19 7519 ด.ต.จ ำนงค์                    เทพขะ                    (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

20 8745 ร.ต.ต.สมชำย                   ล้ิมตระกูล               (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

21 13627 พ.ต.ท.ทมพกำร                  จินดำธรรม                (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

22 6044 ด.ต.ปรมินทร์                  วงค์เวียน                (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

23 7715 ร.ต.อ.ชมชน                    พันกองแก้ว               (02  ) กก สส ภ.จว.เชียงใหม่          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

24 7604 ด.ต.กฤษดำ                     สำยสุริยะ                (03  ) จรำจร                         รำงวัลท่ี 1 เงินสด 10,000 บำท

25 7332 ร.ต.อ.นิทัต                   วิเศษขันธ์               (03  ) จรำจร                         พัดลม AIRY 16 น้ิว

26 7505 ด.ต.ภำณุพันธ์                 ปันเจริญ                 (03  ) จรำจร                         ข้ำวสำร

27 7848 ร.ต.อ.สรำวุธ                  ชัยค ำหล้ำ                (03  ) จรำจร                         ข้ำวสำร

28 8530 พ.ต.ท.มำรุติ                  ดำวนันท์                 (03  ) จรำจร                         ข้ำวสำร

29 9549 ด.ต.กมล                       ค ำหม้ัน                  (03  ) จรำจร                         เตำรีด OTTO

30 9672 ร.ต.ท.ปรีชำ                   ทำสัน                    (03  ) จรำจร                         ข้ำวสำร



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

31 9840 ด.ต.อดุลยรัตน์                สุมนวัฒนกุล(ธนำคำร)      (03  ) จรำจร                         หม้ออบ KASHIWA

32 9927 ด.ต.ชัยพร                     วงษ์รักษ์                (03  ) จรำจร                         เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

33 12450 ด.ต.สุรินทร์                  ปัญญำโส                  (03  ) จรำจร                         ข้ำวสำร

34 5860 พ.ต.ท.ศุภชัย                  จันทรำ                   (03  ) จรำจร                         รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

35 6502 ด.ต.ประเดิม                   จันทร์หลวง               (03  ) จรำจร                         รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

36 6242 ด.ต.ทวีศักด์ิ                 สำยทอง                   (03  ) จรำจร                         รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

37 4873 ร.ต.อ.เกษมสิษฐ์               ต่อกัน                   (04  ) สภ.เมือง                      เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

38 8646 ด.ต.รักชัย                    สุนทร                    (04  ) สภ.เมือง                      เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

39 8823 ด.ต.กิตติศักด์ิ               กันธิยะ                  (04  ) สภ.เมือง                      ข้ำวสำร

40 9090 ด.ต.เรวัต                     ภูมิเจริญ                (04  ) สภ.เมือง                      หม้ออบ KASHIWA

41 6904 ร.ต.ต.สมประสงค์               ดิษฐำน                   (04  ) สภ.เมือง                      รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

42 10016 ร.ต.ต.อนุกูล                  กันทะวงค์                (04  ) สภ.เมือง                      พัดลม AIRY 12 น้ิว

43 10211 ร.ต.อ.วัชรภูมิ                เข็มทอง                  (04  ) สภ.เมือง                      พัดลม AIRY 16 น้ิว

44 10377 ด.ต.ชุติพนธ์                  ใจบุญ                    (04  ) สภ.เมือง                      หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

45 9015 ด.ต.วิชิต                     ไชยวงค์                  (04  ) สภ.เมือง                      รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

46 12394 พ.ต.ท.สมคิด                   ภูสด                     (04  ) สภ.เมือง                      ข้ำวสำร

47 9784 ด.ต.ธนวินท์                   พรมวังขวำ                (04  ) สภ.เมือง                      รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

48 9848 ด.ต.สำยัน                     ดีสำ                     (04  ) สภ.เมือง                      รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

49 9668 ด.ต.วีรวิชญ์                  ปทุมรุ่ง                 (04  ) สภ.เมือง                      รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

50 10453 ด.ต.พยุง                      ยศสมบัติ                 (04  ) สภ.เมือง                      รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

51 5137 ร.ต.ต.อิศรำวุธ                สุภำชนะ                  (05  ) สภ. แม่ปิง                    เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

52 7357 ด.ต.เจตน์นันทน์               จันทร์เพ็ญ               (05  ) สภ. แม่ปิง                    หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

53 9094 ร.ต.อ.หญิงพรินทร์ญำณ์         แควสยอง                  (05  ) สภ. แม่ปิง                    หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

54 9559 ด.ต.เสถียร                    กิจกล้ำ                  (05  ) สภ. แม่ปิง                    หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

55 10275 ด.ต.ศรำวุธ                    มำระวิชัย                (05  ) สภ. แม่ปิง                    หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

56 11367 ด.ต.วิเชียร                   มำกเขียนไป               (05  ) สภ. แม่ปิง                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

57 10850 ด.ต.ณรงค์                     หอมนำน                   (05  ) สภ. แม่ปิง                    ข้ำวสำร

58 11037 ด.ต.วรวุฒิ                    จองแค                    (05  ) สภ. แม่ปิง                    ข้ำวสำร

59 12466 ด.ต.มำนิตย์                   พิทักษ์                  (05  ) สภ. แม่ปิง                    เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

60 6421 ด.ต.พิษณุ                     วงษ์อุ้ย                 (05  ) สภ. แม่ปิง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

61 9583 ด.ต.จักรวัฒน์                 ค ำอุด                    (05  ) สภ. แม่ปิง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

62 10645 ด.ต.สุรศักด์ิ                 แสนเสมอ                  (05  ) สภ. แม่ปิง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

63 3422 ด.ต.สุชำติ                    น ำปำ                     (06  ) สภ. ภูพิงค์                   ข้ำวสำร

64 5443 ด.ต.พิษณุ                     มีอ่วม                   (06  ) สภ. ภูพิงค์                   ข้ำวสำร

65 5445 ร.ต.ต.ชัยรัตน์                หม่ืนโกฎิ                (06  ) สภ. ภูพิงค์                   กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

66 5968 ด.ต.นัฐพงษ์                   อินทรประสำท              (06  ) สภ. ภูพิงค์                   ข้ำวสำร

67 6467 ร.ต.ต.สุพรรณ                  กันทำ                    (06  ) สภ. ภูพิงค์                   ข้ำวสำร

68 6772 ด.ต.มำนพ                      สุริยะมณี                (06  ) สภ. ภูพิงค์                   ข้ำวสำร

69 10109 ด.ต.ภำดำ                      ม่วงสวัสด์ิ              (06  ) สภ. ภูพิงค์                   หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

70 11797 ร.ต.อ.ธีรศักด์ิ               ธิฉลำด                   (06  ) สภ. ภูพิงค์                   ผ้ำนวม

71 8280 ร.ต.ท.เกรียงศักด์ิ            เครือทอง                 (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

72 6693 ร.ด.ต.มงคล                    ชัยชนะ                   (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 ข้ำวสำร

73 11121 ร.ต.อ.หญิงก่ิงแก้ว            เปำะทองค ำ                (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 ข้ำวสำร

74 12516 ร.ต.ท.ชนก                     เจษฎำรักษ์               (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 ข้ำวสำร

75 13832 ส.ต.ต.ธนกฤต                   ทนทำน                    (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

76 8170 ร.ต.ต.ธนพนธ์                  กันธำ                    (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

77 9984 ร.ต.ต.ประยุพ                  วงศ์รัตนมัจฉำ            (07  ) สภ. ช้ำงเผือก                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

78 7677 ร.ต.ท.สุจิตร์                 ค ำแสน                    (08  ) สภ. สำรภี                     ข้ำวสำร

79 13081 ร.ต.อ.ณรงค์ชัย                ต๊ะปวน                   (08  ) สภ. สำรภี                     พัดลม AIRY 16 น้ิว

80 13406 ร.ต.ท.จีรวัช                  เพ็งศรี                  (08  ) สภ. สำรภี                     ข้ำวสำร

81 4328 ด.ต.บรรทด                     ปัญญำทอง                 (08  ) สภ. สำรภี                     รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

82 6048 ร.ต.ต.สำคร                    เตจ๊ะ                    (08  ) สภ. สำรภี                     รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

83 13148 ส.ต.ต.ฐำนวัฒน์                สุขใส                    (09  ) สภ. แม่ริม                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

84 4162 ร.ต.ต.คงฤทธ์ิ                 วรรณศรี                  (09  ) สภ. แม่ริม                    ไมโครเวฟ

85 13683 ส.ต.ต.ธนทัต                   บุญยอม                   (09  ) สภ. แม่ริม                    ข้ำวสำร

86 4345 ร.ต.ท.ชูฤทธ์ิ                 ถ่ินทิพย์                (09  ) สภ. แม่ริม                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

87 5802 นำยประพันธ์                   กิตติพงศ์เดช             (10  ) สภ. สะเมิง                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

88 13450 ส.ต.ต.ศุภกิจ                  วงศ์ดวง                  (10  ) สภ. สะเมิง                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

89 6350 ด.ต.มำโนช                     ทำนะขันธ์                (10  ) สภ. สะเมิง                    หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

90 9801 ด.ต.จรัส                      อินต๊ะปัญญำ              (10  ) สภ. สะเมิง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

91 6399 ด.ต.ทักษิณ                    จุมปูหยุย                (11  ) สภ. หำงดง                     รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

92 11475 ด.ต.ธงชัย                     ปัญโญ                    (11  ) สภ. หำงดง                     รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

93 12052 ร.ต.ต.ปรีดำ                   อินทิม                   (11  ) สภ. หำงดง                     รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

94 4902 ด.ต.วิจัย                     ศรีอุบลมำศ               (11  ) สภ. หำงดง                     ข้ำวสำร

95 6688 ด.ต.วิเชียร                   ยำเก๋                    (11  ) สภ. หำงดง                     ข้ำวสำร

96 5565 ด.ต.จรูญ                      บุญเป่ียมเลิศ            (11  ) สภ. หำงดง                     หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

97 6883 ด.ต.ณัฐพงศ์                   อินต๊ะ                   (11  ) สภ. หำงดง                     หม้ออบ KASHIWA

98 7380 ด.ต.สมบูรณ์                   เครือมูล                 (11  ) สภ. หำงดง                     หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

99 9508 ร.ต.ต.เอกลักษณ์               รำชตัน                   (11  ) สภ. หำงดง                     ข้ำวสำร

100 9658 ด.ต.วิชัย                     สมฤทธ์ิ                  (11  ) สภ. หำงดง                     ข้ำวสำร

101 10159 พ.ต.อ.คมสัน                   มีภักดี                  (11  ) สภ. หำงดง                     พัดลม AIRY 16 น้ิว

102 12336 ส.ต.ท.ธนัญกรณ์                แสนแปง                   (11  ) สภ. หำงดง                     ข้ำวสำร

103 13599 ส.ต.อ.อนุกรณ์                 เมืองแก้ว                (11  ) สภ. หำงดง                     ข้ำวสำร

104 6366 ด.ต.รังสรรค์                  จิกยอง                   (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 เตำรีด OTTO

105 7920 ร.ต.ต.สุริยัน                 อินทรำ                   (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 เตำรีด OTTO

106 5955 นำยนิทัศน์                    วรรณแก้ว                 (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

107 3569 ด.ต.สมชำย                     ชัยวงค์                  (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

108 6448 ด.ต.วีรชน                     ไชยสุริยะวงค์ (ธนำคำร)   (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

109 6602 ร.ต.ต.หญิงพัชรี               ทันใจ                    (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

110 8326 ด.ต.พรศักด์ิ                  อินหอม                   (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

111 8474 ด.ต.ภำสทร                     มงคลภำสกรณ์              (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

112 9373 ด.ต.อธิวัฒน์                  กำหลง                    (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

113 9535 ด.ต.เกียรติพงค์               เอกเร่ือง                (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

114 10158 ด.ต.เจตน์                     บุญช่วย                  (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ข้ำวสำร

115 9039 ด.ต.จักรธร                    อ ำภำ                     (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 ผ้ำนวม

116 6250 ด.ต.วิเชียร                   ดวงสะเก็ด                (12  ) สภ. สันป่ำตอง                 หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

117 11673 ด.ต.นคร                       ป๋ันค ำ                   (13  ) สภ. แม่วำง                    เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

118 3615 ร.ต.อ.ธนกฤต                   แก้วมณี                  (13  ) สภ. แม่วำง                    ข้ำวสำร

119 9613 ด.ต.วิสุทธ์ิ                  สิงห์กี                  (13  ) สภ. แม่วำง                    ข้ำวสำร

120 6539 ด.ต.เฉลิม                     มูลดง                    (13  ) สภ. แม่วำง                    พัดลม AIRY 12 น้ิว

121 13852 ร.ต.อ.ณบวรพจน์                ปัญญำ                    (13  ) สภ. แม่วำง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

122 7507 ด.ต.วิสุทธ์ิ                  งำนกำร                   (13  ) สภ. แม่วำง                    หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

123 6352 ด.ต.ทวีชัย                    ศรีปัญญำ                 (13  ) สภ. แม่วำง                    หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

124 6422 ร.ต.ต.สมคิด                   ฤทธิ                     (13  ) สภ. แม่วำง                    หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

125 5534 ร.ต.ท.วินัย                   ศรีสวัสด์ิ               (15  ) ต ำรวจพิสูจน์หลักฐำนจังหวัดเชียงใหม่ หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

126 10151 ด.ต.หญิงนิรัตน์ฌำ             ปันจะ                    (15  ) ต ำรวจพิสูจน์หลักฐำนจังหวัดเชียงใหม่ ข้ำวสำร

127 13392 ด.ต.ทวีศักด์ิ                 ค ำลือ                    (15  ) ต ำรวจพิสูจน์หลักฐำนจังหวัดเชียงใหม่ ข้ำวสำร

128 6780 ด.ต.สุรชัย                    ไหวเคล่ือน               (16  ) สภ. หนองตอง                   เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

129 4476 ร.ต.อ.ปรัชชำ                  แก้วจักร์                (16  ) สภ. หนองตอง                   ข้ำวสำร

130 5567 ร.ต.ต.สุค ำ                    อินตัน                   (16  ) สภ. หนองตอง                   ข้ำวสำร

131 6781 ด.ต.พงศ์ดนัย                  ไชยมูล                   (16  ) สภ. หนองตอง                   ข้ำวสำร

132 14028 ส.ต.อ.ตรีทศยุทธ               ชุมภูหมุด                (16  ) สภ. หนองตอง                   ข้ำวสำร

133 4267 ร.ต.อ.ส ำเนียง                 วงค์ปวง                  (16  ) สภ. หนองตอง                   พัดลม AIRY 16 น้ิว

134 9034 ร.ต.อ.อ ำพล                    เจริญเดช                 (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 2 เงินสด 5,000 บำท

135 11181 ด.ต.สิทธ์ิ                    ศิริภคพรกุล              (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

136 13867 ส.ต.ท.วรวุฒิ                  ปันจ๊ะ                   (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

137 4421 ร.ต.อ.ติณณภัทร์               บุญสม                    (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

138 6403 ด.ต.ถนัด                      ศรีบัวอ้ำย               (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

139 11046 ร.ต.อ.บุญเรือง                บุตรตำค ำ                 (16  ) สภ. หนองตอง                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

140 3235 ร.ต.อ.ทนงศักด์ิ               กัญชนะ                   (17  ) สภ. แม่ออน                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

141 11295 ร.ต.ต.ผจญ                     ไชยอินทร์                (17  ) สภ. แม่ออน                    ข้ำวสำร

142 12334 พ.ต.ต.ณัฐวรรธน์               บุญมำ                    (17  ) สภ. แม่ออน                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

143 2724 ร.ต.อ.ไพศำล                   กำมี                     (18  ) สภ. สันก ำแพง                  กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

144 6236 ด.ต.อนุสรณ์                   พิมพิสำร                 (18  ) สภ. สันก ำแพง                  ข้ำวสำร

145 7816 ด.ต.ศรชัย                     มูลแก้ว                  (18  ) สภ. สันก ำแพง                  ข้ำวสำร

146 10869 ร.ต.อ.ดิฐวัต                  พรรณบุตร                 (18  ) สภ. สันก ำแพง                  ข้ำวสำร

147 12362 ร.ต.ต.กิตติพันธ์              อำยุยืน                  (18  ) สภ. สันก ำแพง                  ข้ำวสำร

148 12457 ส.ต.อ.สันติสุข                เลสัก                    (18  ) สภ. สันก ำแพง                  ข้ำวสำร

149 12174 ด.ต.โสพน                      จินดำมโนธรรม             (18  ) สภ. สันก ำแพง                  ผ้ำนวม

150 11320 ร.ต.อ.เชิดพงษ์                พินิจรำชกิจ              (18  ) สภ. สันก ำแพง                  พัดลม AIRY 16 น้ิว

151 8031 ร.ต.อ.สุริยำ                  บุญเป็ง                  (18  ) สภ. สันก ำแพง                  หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

152 8814 ร.ต.ต.ทองสุข                  ต้ือแก้ว                 (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 เตำรีด OTTO

153 7485 ด.ต.เอกสิทธ์ิ                 มำระดี                   (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

154 4409 ด.ต.สุรเชษฐ์                  ปัญสุวรรณ์               (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ข้ำวสำร

155 7952 ด.ต.สุรศักด์ิ                 ก่ิงเพชรเสรีชน           (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ข้ำวสำร

156 9611 ร.ต.อ.นรินทร์                 อินนำค                   (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ข้ำวสำร

157 13678 ส.ต.ท.พัสกร                   สุจำ                     (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ข้ำวสำร

158 7878 ด.ต.อำคม                      สุเมธำ                   (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 ผ้ำนวม

159 9546 ด.ต.ปรีชำ                     ไชยถำ                    (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

160 3528 ด.ต.สกล                       อำรีย์                   (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

161 10103 ด.ต.วรำวุฒิ                   คุณยศย่ิง                (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

162 12111 ด.ต.เกษม                      แก้วบุญเรือง             (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

163 7545 ร.ต.อ.นฤบดินทร์               รัตนวรรณี                (19  ) สภ. ดอยสะเก็ด                 หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

164 6807 ด.ต.นพดล                      อำดแก้ว                  (20  ) สภ. แม่โป่ง                   กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

165 6382 ด.ต.เกรียงศักด์ิ              ปัญญำ                    (21  ) สภ. สันทรำย                   เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

166 5455 ร.ต.อ.นิกร                    เดชชัยพงศ์               (21  ) สภ. สันทรำย                   เตำรีด OTTO

167 7586 ร.ต.ต.ชยำกร                   อินต๊ะค ำ                 (21  ) สภ. สันทรำย                   ข้ำวสำร

168 14148 ส.ต.ท.ครรชนะ                  ปัญญำต๋ำ                 (21  ) สภ. สันทรำย                   พัดลม AIRY 16 น้ิว

169 5429 ร.ต.ต.กนก                     เพ่ิมวำรี                (21  ) สภ. สันทรำย                   รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

170 12285 ด.ต.เษกศักด์ิ                 ใหม่ดี                   (21  ) สภ. สันทรำย                   หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

171 7530 ร.ต.อ.สมบัติ                  กันทวงค์                 (22  ) สภ. แม่แฝก                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

172 8181 ด.ต.เกตุ                      สุเทนะ                   (22  ) สภ. แม่แฝก                    พัดลม AIRY 12 น้ิว

173 8728 ด.ต.วินัย                     สีลำโคตร                 (22  ) สภ. แม่แฝก                    พัดลม AIRY 12 น้ิว

174 4201 ร.ต.ต.บุญเต็น                 โนจำ                     (23  ) สภ. แม่แตง                    ข้ำวสำร

175 7376 ด.ต.บรรเลง                    ตำขันแก้ว                (23  ) สภ. แม่แตง                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

176 3493 ด.ต.นรินทร์                   วิมำละ                   (23  ) สภ. แม่แตง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

177 10701 ด.ต.สุรศักด์ิ                 จันทร์หอม                (23  ) สภ. แม่แตง                    หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

178 7369 จ.ส.ต.ชุมพล                   โยงกำศ                   (23  ) สภ. แม่แตง                    หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

179 6871 ด.ต.เฉลิมชัย                  เมืองซ่ือ                (23  ) สภ. แม่แตง                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

180 10394 ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ               โพชะจำ                   (24  ) สภ. ป่ำแป๋                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

181 13526 ส.ต.ต.คณำวุฒิ                 พิศพันธ์ุ                (24  ) สภ. ป่ำแป๋                    เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

182 4145 ร.ต.อ.จตุรงค์                 ประเสริฐ                 (25  ) สภ. พร้ำว                     ข้ำวสำร

183 9427 ร.ต.อ.จ ำรัส                   เจริญย่ิง                (25  ) สภ. พร้ำว                     ข้ำวสำร

184 10496 ด.ต.ค ำรณ                      โพธิพันธ์ุ               (25  ) สภ. พร้ำว                     ผ้ำนวม

185 11382 ร.ต.ท.ประภำศ                  แสงหน่อ                  (25  ) สภ. พร้ำว                     หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

186 11385 ร.ต.ต.ย่ิงยอดสกุล             บุญมุกดำรัตน์            (25  ) สภ. พร้ำว                     หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

187 13554 พ.ต.ท.เอกภณ                   คณุญำพงศ์                (25  ) สภ. พร้ำว                     กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

188 3582 ร.ต.ต.ภรำดร                   บัวชุม                   (25  ) สภ. พร้ำว                     รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

189 6764 ด.ต.โกวิท                     กิจสุภำ                  (25  ) สภ. พร้ำว                     รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

190 3551 ร.ต.ท.บุญทวี                  เพ็ญกุล                  (26  ) สภ. โหล่งขอด                  เตำรีด OTTO

191 4521 ร.ต.ท.ชำญชัยบัญชำ             ค ำเรือน                  (26  ) สภ. โหล่งขอด                  ข้ำวสำร

192 10823 ร.ต.ท.ประภัต                  เสำร์ไชย                 (26  ) สภ. โหล่งขอด                  ข้ำวสำร

193 8453 พ.ต.ท.วิทยำ                   วงศ์ใหญ่                 (26  ) สภ. โหล่งขอด                  รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

194 13658 ส.ต.ท.พงศ์วิพัฒน์             วงค์ลังกำ                (26  ) สภ. โหล่งขอด                  รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

195 6645 ด.ต.มำนิต                     ค ำขันแก้ว                (27  ) สภ. เชียงดำว                  ข้ำวสำร

196 8258 ร.ต.อ.พิเชษฐ์                 บุญส่ง                   (27  ) สภ. เชียงดำว                  ข้ำวสำร

197 9502 ด.ต.สมชำย                     เก่งกล้ำ                 (27  ) สภ. เชียงดำว                  ข้ำวสำร

198 13445 ด.ต.ธีระพงษ์                  วงศ์จรุงโรจน์            (27  ) สภ. เชียงดำว                  รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

199 5971 ร.ต.อ.บุญส่ง                  กำรหม่ัน                 (27  ) สภ. เชียงดำว                  รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

200 12818 ร.ต.ต.ชัชวำลย์                ดูแก้ว                   (28  ) สภ. นำหวำย                    กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

201 3581 ร.ต.อ.นิพนธ์                  กำศเกษม                  (28  ) สภ. นำหวำย                    ข้ำวสำร

202 13413 ส.ต.ต.ธีรพงศ์                 ต๊ิบพรม                  (28  ) สภ. นำหวำย                    ผ้ำนวม

203 13412 ส.ต.ต.ภำณุพงศ์                ชัยอินทร์                (28  ) สภ. นำหวำย                    รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

204 5262 ด.ต.ทรนง                      สันธิ                    (29  ) สภ.เวียงแหง                   ข้ำวสำร

205 6375 ด.ต.อัครเดช                   อรุณสิทธ์ิ               (29  ) สภ.เวียงแหง                   ข้ำวสำร

206 9389 ด.ต.ศรศักด์ิ                  ดีมูล                    (29  ) สภ.เวียงแหง                   ข้ำวสำร

207 13291 ร.ต.อ.สุชำติ                  มโนชัย                   (29  ) สภ.เวียงแหง                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

208 13491 ส.ต.ท.วริศ                    ไชย์ลังกำ                (30  ) สภ. ฝำง                       เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

209 3483 ด.ต.ปวริศร์                   พงษ์ชัยพิบูล (ธนำคำร)    (30  ) สภ. ฝำง                       เตำรีด OTTO

210 10676 ร.ต.ท.จรูญ                    แก้วสิงห์ค ำ              (30  ) สภ. ฝำง                       กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

211 4914 ด.ต.อนุสรณ์                   จิตตำดู                  (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

212 6105 ด.ต.อดุลย์                    ป่ินชุม                  (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

213 6878 ด.ต.นพพร                      แก้วนำง                  (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

214 7161 ร.ต.ต.ยอดชำย                  คลังไธสง                 (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

215 8274 พ.ต.ท.ใชยำ                    คนชอบ                    (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

216 10020 ด.ต.ณัฎฐ์ธนัน                 ศิริปวง                  (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

217 12326 ด.ต.พูมทิพย์                  รังกำรัตนพรชัย           (30  ) สภ. ฝำง                       ข้ำวสำร

218 9068 ด.ต.อรรถพล                    ฟูธรรม                   (30  ) สภ. ฝำง                       ผ้ำนวม

219 5034 ร.ต.ต.เกษตร                   สุภำ                     (30  ) สภ. ฝำง                       รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

220 9803 พ.ต.ท.สมมำตร                  จีแดง                    (30  ) สภ. ฝำง                       รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

221 10739 ร.ต.อ.วำทิต                   ไชยสมบูรณ์               (30  ) สภ. ฝำง                       รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

222 13082 ร.ต.อ.สมคิด                   มหำพรหม                  (30  ) สภ. ฝำง                       รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

223 2503 พ.ต.ท.ยงยุทธ                  ทำสุวรรณ์                (30  ) สภ. ฝำง                       หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

224 11010 ด.ต.วีระพงศ์                  อุปำลี                   (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

225 7080 ด.ต.เชวง                      เมืองมูล                 (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

226 8549 ร.ต.ท.ก้ำน                    วงค์ธิมำ                 (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

227 9539 ด.ต.สิทธัต                    คงเมือง                  (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

228 10263 พ.ต.ท.ชำญยุทธ                 ไชยมะโน                  (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

229 10399 ร.ต.ท.วิจำรย์                 นวลแก้ว                  (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

230 10564 พ.ต.ท.สมบัติ                  กำละสุข                  (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

231 12102 ร.ต.ต.สมพล                    วงศ์วิลัย                (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 ข้ำวสำร

232 6894 ด.ต.บุญช่วย                   อินธรรม                  (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 พัดลม AIRY 16 น้ิว

233 10140 ด.ต.คมภูศิษฐ์                 ธนดำวพิจำรณ์             (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

234 9513 ร.ต.ต.ขจร                     สอำดล้วน                 (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

235 10242 ร.ต.ท.เชำวลิต                 อยู่สุขศรี               (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

236 10122 ร.ต.ต.วิภำส                   งำมผิว                   (31  ) สภ. ไชยปรำกำร                 หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

237 6209 ด.ต.อุดม                      นุเทพสุ                  (32  ) สภ. แม่อำย                    ข้ำวสำร

238 11598 ร.ต.ต.ทองพูล                  แก้วสุริยะ               (32  ) สภ. แม่อำย                    ข้ำวสำร

239 12300 ด.ต.เขตนคร                    มณีจักร์                 (32  ) สภ. แม่อำย                    ข้ำวสำร

240 13405 ส.ต.ท.ทศพล                    จันทร์งำม                (32  ) สภ. แม่อำย                    ข้ำวสำร

241 13453 ส.ต.ท.ณัฐนันท์                ศิริโยธำ                 (32  ) สภ. แม่อำย                    ข้ำวสำร

242 10243 ด.ต.อรรถพร                    บุญเป็ง                  (32  ) สภ. แม่อำย                    ผ้ำนวม

243 7487 ด.ต.สุริยำ                    สำลำนันท์                (32  ) สภ. แม่อำย                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

244 10111 ร.ต.อ.อรุณ                    พงษ์ธนวิภำกร             (32  ) สภ. แม่อำย                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

245 12348 ด.ต.สิทธ์ิ                    รินตัน                   (32  ) สภ. แม่อำย                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

246 9609 ด.ต.ชูชำติ                    ค ำภิวงค์                 (32  ) สภ. แม่อำย                    หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

247 7460 ด.ต.อัครเดช                   สินณรงค์                 (32  ) สภ. แม่อำย                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

248 9718 ร.ต.ต.กิตติกร                 ใจเมือง                  (33  ) สภ. จอมทอง                    ข้ำวสำร

249 11602 ร.ต.อ.รุจน์                   ปิงชัย                   (33  ) สภ. จอมทอง                    ข้ำวสำร

250 4997 ร.ต.อ.วิรัช                   กันทะใจ                  (33  ) สภ. จอมทอง                    รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

251 3531 ด.ต.อำณัติ                    สุนันท์                  (33  ) สภ. จอมทอง                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

252 8997 พ.ต.ท.สำมำรถ                  บุญตันสำ                 (33  ) สภ. จอมทอง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

253 13671 ส.ต.ต.ธนกร                    มะโนเป็ง                 (33  ) สภ. จอมทอง                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

254 11878 ด.ต.หญิงนงครำญ                ถำน้อย                   (33  ) สภ. จอมทอง                    หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

255 7609 ด.ต.จรัล                      ถำมี                     (34  ) สภ. ฮอด                       เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

256 7625 ด.ต.พีระพงศ์                  พงศ์เพชรกุล              (34  ) สภ. ฮอด                       กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

257 7880 ร.ต.ต.บรรเทิง                 วรรณทอง                  (34  ) สภ. ฮอด                       ข้ำวสำร

258 7959 พ.ต.อ.สกุลรัชช์               คงทอง                    (35  ) สภ. บ่อหลวง                   ข้ำวสำร

259 8487 ร.ต.อ.กวี                     ศิริ                     (35  ) สภ. บ่อหลวง                   ข้ำวสำร

260 13492 ส.ต.ต.ย่ิงพันธ์ุ              อำจวัน                   (35  ) สภ. บ่อหลวง                   ข้ำวสำร

261 4540 ด.ต.จักรกฤษ                   สุวรรณประสิทธ์ิ          (36  ) สภ. ดอยเต่ำ                   ข้ำวสำร

262 6446 ด.ต.ไพรสนธ์                   ม่ันขัน                  (36  ) สภ. ดอยเต่ำ                   หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

263 6559 ร.ต.อ.มำนพ                    มูลติ                    (36  ) สภ. ดอยเต่ำ                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

264 6734 ด.ต.แดนชัย                    ยศอิ                     (37  ) สภ. แม่กำ                     ข้ำวสำร

265 9043 ร.ต.อ.วิทยำ                   ตำกันทะ                  (37  ) สภ. แม่กำ                     ข้ำวสำร

266 11375 พ.ต.ท.อรรณพ                   ชัยชำญ                   (37  ) สภ. แม่กำ                     พัดลม AIRY 16 น้ิว

267 6733 ด.ต.สุทัศน์                   มณีศรี                   (37  ) สภ. แม่กำ                     รำงวัลท่ี 2 เงินสด 5,000 บำท

268 13543 พ.ต.ท.ภำคภูมิ                 ฤำชัย                    (37  ) สภ. แม่กำ                     รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

269 10129 พ.ต.ต.ธีระยุทธ                ชีนำวุธ                  (38  ) สภ. อมก๋อย                    ข้ำวสำร

270 11071 ด.ต.อนุสิษฐ์                  ปินยำโน                  (38  ) สภ. อมก๋อย                    ข้ำวสำร

271 4739 ร.ต.ต.มำนิต                   ประอินทร์                (38  ) สภ. อมก๋อย                    พัดลม AIRY 16 น้ิว

272 7921 ด.ต.ถนอม                      พยำเรือน                 (38  ) สภ. อมก๋อย                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

273 4766 ด.ต.วิทยำ                     พรมมำ                    (39  ) สภ. แม่ต่ืน                   รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

274 9622 ด.ต.นิพนธ์                    ค ำหม่ืน                  (3B  ) สภ.แม่โจ้                     เตำรีด OTTO

275 5389 พ.ต.อ.สัมพันธ์                ศิริมำ                   (3B  ) สภ.แม่โจ้                     ข้ำวสำร

276 12869 ส.ต.อ.แสงสุลี                 คงทน                     (3B  ) สภ.แม่โจ้                     ข้ำวสำร



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

277 9370 ร.ต.ท.สมเกียรติ               วรรณภิละ                 (3B  ) สภ.แม่โจ้                     พัดลม AIRY 12 น้ิว

278 6074 ร.ต.อ.กิตติพัฒน์              ฟูธรรม                   (3B  ) สภ.แม่โจ้                     รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

279 10502 ด.ต.วัชรพงศ์                  วชิรภูพิงค์              (3B  ) สภ.แม่โจ้                     หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

280 9832 ด.ต.สมนึก                     ชัยวงค์                  (3B  ) สภ.แม่โจ้                     หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

281 13192 ส.ต.ท.ปิติภัทร                พวงสมบัติ                (3B  ) สภ.แม่โจ้                     หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

282 10838 พ.ต.ท.เมษยน                   รัตนถำวร                 (3B  ) สภ.แม่โจ้                     หม้ออบ KASHIWA

283 12113 ด.ต.ณรงค์                     ศรีนวล                   (40  ) สภ. แม่แจ่ม                   หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

284 11646 ร.ต.อ.ธนำกร                   สำรินจำ                  (40  ) สภ. แม่แจ่ม                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

285 8829 ด.ต.ประสิทธ์ิ                 ใจชุ่มใจ                 (41  ) สภ. ดอยหล่อ                   กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

286 9999 ด.ต.นิวัฒน์                   ทำศักด์ิ                 (41  ) สภ. ดอยหล่อ                   ข้ำวสำร

287 4715 ด.ต.สุทัศน์                   หมอกมำเมิน               (41  ) สภ. ดอยหล่อ                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

288 3682 ร.ต.ท.มนตรี                   กำพย์ไชย                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

289 3710 ร.ต.อ.มำนิต                   ค ำปัน                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

290 12192 พล.ต.ต.ปรีชำ                  วิมลไชยจิต               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

291 1591 ร.ต.ต.บุญย่ิง                 ตันประเสริฐ              (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

292 5095 ร.ต.อ.สุรินทร์                ดวงแก้ว                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

293 6490 ร.ต.ท.ปำล                     ปันสุพฤกษ์               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

294 8416 ร.ต.อ.สมพงษ์                  มำแดง                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

295 10309 พ.ต.ท.ประสิทธ์                ค ำวงค์ษำ                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

296 7023 ร.ต.ท.สุกันท์                 อินทรประสำน              (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

297 1565 ร.ต.ต.เจริญ                   อุตมะ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          เตำรีด OTTO

298 11722 ร.ต.อ.เอนก                    โปธำวงค์                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ไมโครเวฟ

299 1309 ร.ต.ท.สมพร                    ธรรมโม                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

300 1827 ร.ต.อ.จงจิตร                  เถระ                     (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

301 5106 ด.ต.อดุลย์                    เรืองนำรำม               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

302 8204 ร.ต.อ.สมเมือง                 สิงห์แก้ว                (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

303 9705 ร.ต.ท.อรุณ                    บุญศิริ                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

304 1177 ร.ต.ต.วิเชียร                 รังผ้ึง                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

305 8438 ร.ต.อ.สมบัติ                  กองเงิน                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

306 9730 ร.ต.อ.กศิล                    หน้ิวยะวงค์              (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

307 1257 ร.ต.ท.สมพล                    ค ำป๊ก                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

308 1800 ร.ต.อ.เอนก                    อินตำพรหม                (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

309 1960 ร.ต.อ.อินสวน                  เชิดชูตระกูลทอง          (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

310 1982 ร.ต.ท.เรวัต                   พริบไหว                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

311 1990 ร.ต.อ.สน่ัน                   ใหญ่วงค์                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

312 2112 ร.ต.อ.อนันต์                  ต้นหนองดู่               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

313 2639 ร.ต.อ.สิงห์ค ำ                 พิทักษ์ประภำนนท์         (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

314 2835 ร.ต.ท.ทองอยู่                 เช้ือยัง                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

315 3736 ร.ต.ต.เฉลิม                   ฝอยทอง                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

316 5022 ร.ต.อ.อนุศักด์ิ               มูลยศ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

317 5086 ร.ต.อ.สุรินทร์                ศรีลำเพชร (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

318 5172 ร.ต.อ.มำนิตย์                 อุ่นเรือนพิงค์           (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

319 5240 ร.ต.ท.สุทัศน์                 แสนใจ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

320 5270 ร.ต.ท.วรวิทย์                 ช่ำงสำกล                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

321 6701 ร.ต.ท.วิรัตน์                 นันตำหนู                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

322 6722 ร.ต.ต.วิมล                    ยศพิมสำร                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

323 6959 ร.ต.ต.วริทธ์ินันท์            นันทะชัย                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

324 7211 ร.ต.ท.พิสิทธ์ิ                ศรีตุ่นธง                (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

325 7588 ร.ต.อ.สุนทร                   สำธุเม                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

326 8083 ร.ต.อ.อนันท์                  จิโนทำ(งดกู้)            (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

327 8419 ร.ต.อ.นิติโดม                 ดอกแดง                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

328 8657 ร.ต.อ.เกริกพล                 พรหมโลก                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

329 8957 ร.ต.อ.ณรงค์                   วิภำ                     (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

330 9004 ร.ต.ต.จักรกฤษณ์               ขันค ำ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

331 9007 ร.ต.อ.ภิญโญ                   โพลำลัย                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

332 9632 ร.ต.อ.สมจิตร                  ใจเป็ง                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

333 10320 ร.ต.อ.ประดิษฐ์                ไพผดุง                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

334 10444 ร.ต.อ.ธนธรณ์                  จีนำใหม่                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ข้ำวสำร

335 2171 ร.ต.อ.แกล้วกล้ำ               แก่นกล้ำ                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ผ้ำนวม

336 2825 ร.ต.ท.ดวงค ำ                   นันธิ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          ผ้ำนวม

337 2090 ร.ต.อ.จ ำนงค์                  สุวรรณ                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          พัดลม AIRY 12 น้ิว

338 2588 ด.ต.นิพนธ์                    กันเพชร                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          พัดลม AIRY 16 น้ิว

339 7194 ร.ต.อ.ยุทธ                    พุทธวงค์                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          พัดลม AIRY 16 น้ิว

340 13822 พ.ต.ท.ธนเดช                   ศรีสุนทร                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          พัดลม AIRY 16 น้ิว

341 8213 พ.ต.ท.ตระกูล                  พิทำค ำ                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

342 542 ร.ต.ท.นพรัตน์                 กันฑะสิทธ์               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

343 1754 ร.ต.ท.ไพโรจน์                 ไพรสิงห์                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

344 3112 ร.ต.อ.สิงห์สมุทร              จูวำรี                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

345 4078 ร.ต.อ.สมยศ                    พงศ์จีรทีปต์             (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

346 4144 ร.ต.ท.อดุลย์                  ไชยบัวค ำ                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

347 7683 ร.ต.อ.นคร                     สุวรัตนำกุล              (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

348 8394 ร.ต.ต.เดช                     แก้วก๋องมำ               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

349 8424 ร.ต.อ.วิชัย                   เข่ือนเพชร               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

350 8465 ร.ต.อ.สิน                     บุญลือ                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

351 9788 ร.ต.ท.เดชสิทธ์ิ               ค ำสำร                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

352 12143 ร.ต.อ.วิสันต์                 ปำระมี                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

353 13346 ร.ต.อ.พรพิภพ                  ศักด์ิธนำนุรักษ์         (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

354 1950 ร.ต.ท.ปฐมพงษ์                 ไชยณรงค์                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

355 1979 ร.ต.ท.บุญสืบ                  อินจันทร์                (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

356 2129 ร.ต.ท.วีระ                    แสนใจ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

357 2324 ร.ต.ต.สุรพล                   ค ำแหลง                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

358 3226 ด.ต.สวิง                      มงคลสวัสด์ิ              (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

359 3649 ร.ต.อ.ดิษยกรณ์                ไชยวงษำ                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

360 4028 ร.ต.อ.ไกรกฤต                  ไชยวงค์                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

361 5190 ร.ต.ต.อนุกูล                  บรรเลงประดิษฐ์           (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

362 5199 ร.ต.ท.จรัส                    สำรีอินทร์               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

363 5635 พ.ต.ท.ธนภัทร                  วัฒนพงษ์ภรณ์             (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

364 7808 ร.ต.อ.สมนึก                   ใหม่หลวงกำศ              (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

365 8616 ร.ต.อ.บุญธรรม                 กุลเมือง                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

366 9268 พ.ต.ท.อดุลย์                  วิอุ่น                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

367 10072 พ.ต.อ.จ ำเริญ                  ชัยมงคล                  (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

368 2850 ร.ต.อ.พิชัย                   เข่ือนแก้ว               (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

369 7834 ร.ต.อ.ประจักษ์                เตอะอ้ำย                 (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

370 3027 ร.ต.ท.วรำมิตร                 ชุ่มใจ                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

371 9873 ร.ต.อ.สุชำติ                  บุญชู                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

372 11111 ร.ต.อ.มนู                     จันทร์อินทร์             (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

373 13929 ร.ต.อ.ศุภกิจ                  รู้ชอบ                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

374 2523 ร.ต.อ.ดุรงค์ฤทธ์ิ             ไว้ใจ                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

375 8292 พ.ต.อ.เรืองเดช                คันธรส                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

376 3841 ร.ต.ท.ทองสุข                  คณะดี                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

377 1994 ร.ต.อ.วิชัย                   ฟูปิง                    (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

378 9664 ร.ต.อ.ด ำรงค์                  ค ำต๋ัน                   (42  ) บ ำนำญ (กรมบัญชีกลำง)          หม้ออบ KASHIWA

379 1655 ร.ต.ท.สุรเดช                  มณีขัติย์                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

380 11369 ด.ต.สิทธิพงศ์                 ไชยแก้ว                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

381 1730 ร.ต.ท.นพพร                    สิทธิชัย                 (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

382 6138 ร.ต.ท.วิรัตน์                 อินทะวงศ์                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

383 10999 ด.ต.ด ำรง                      สุริยะ                   (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

384 183 ร.ต.ท.เชิดชัย                 พลดี                     (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                เตำรีด OTTO

385 2080 ร.ต.ท.เทอดศักด์ิ              ไชยวงศ์                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ไมโครเวฟ

386 10226 ด.ต.ไสว                       หนุ่มศรี สมัคร61ปี       (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

387 741 ร.ต.ท.ชัยรัตน์                ค ำคณำนนท์                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

388 1573 ร.ต.ต.ศรีเนตร                 ภำวะเดช                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

389 5682 ร.ต.ต.ชำญยุทธ                 สังข์ค ำภำร์              (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

390 6947 ร.ต.ต.สุจักร                  พรหมเสน                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

391 7094 ร.ต.ท.สุทนต์                  สุวรรณกูล                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

392 10318 พ.ต.ท.จงกล                    ดอกทุเรียน               (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

393 10358 ร.ต.ท.ประโยชน์                ค ำสอน                    (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

394 10491 ร.ต.ต.ประเสริฐ                นันต๊ะภูมิ               (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

395 10883 ด.ต.วีระพันธ์                 บัตรสูงเนิน              (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

396 11170 ด.ต.สิงห์ทอง                  ขยำยเสียง                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

397 11439 ร.ต.ท.สุพรชัย                 เข่ือนเพ็ชร              (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ข้ำวสำร

398 10974 ร.ต.ท.เกียรติศักด์ิ           กันทมำโนช                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                ผ้ำนวม

399 5143 ด.ต.กมล                       แก้วมณีวรรณ              (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                พัดลม AIRY 16 น้ิว



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

400 123 ร.ต.ต.ศรีนวล                  ตำเรืองศรี               (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

401 1580 พ.ต.ท.ไพฑูรย์                 นำถพรำยพันธ์ุ            (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

402 1956 ร.ต.ท.คนึง                    จันทรังษี                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

403 8237 ร.ต.ต.ประสิทธ์ิ               ช่ืนสมบัติ               (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

404 8667 ด.ต.อธิคุณ                    วงค์ปัน                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

405 10983 ร.ต.ท.ชัยรัตน์                สุริยะวงค์สมัคร70ปี      (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

406 11112 จ.ส.ต.ณรงค์ฤทธ์ิ              อรมณี                    (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

407 11272 พ.ต.อ.เชวงชัย                 ธีระกุล                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

408 11526 ร.ต.ท.พนม                     บงกชมณี                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

409 628 ร.ต.ต.สมทบ                    ประทุมเกษร สมัคร66ปี     (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

410 2593 ร.ต.ต.ประวิทย์                วนพำนิช                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

411 4961 พ.ต.อ.เจนวิทย์                แก่นสุวรรณพงศำ           (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

412 6139 ร.ต.ต.สันติ                   อูปค ำ                    (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

413 10098 ด.ต.ถิรธนำ                    วรรณรัตน์                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

414 10759 ด.ต.องอำจ                     นพฤทธ์ิ สมัคร61ปี        (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

415 11669 ด.ต.ฉกรรจ์                    แพงจันทร์ สมัคร64ปี      (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

416 10636 พ.ต.อ.วิจิตร                  กำริยำ                   (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

417 10940 ร.ต.ท.วินัย                   เอ่ียมลออ                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

418 3213 ร.ต.ท.ศิริวัฒน์               ปัญญำดี                  (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

419 1144 ด.ต.อ ำนำจ                     ศศิสุวรรณ                (43  ) บ ำนำญ (ธนำคำร)                หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

420 13952 ร.ต.ต.สุดสำคร                 ภูบำลี                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

421 13741 ด.ต.พงศ์เทพ                   ระพีพัฒน์                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

422 13843 ด.ต.สุทัศน์                   พร้อมสุข                 (44EA) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

423 5275 พ.ต.อ.อ ำนวย                   ค ำจอง                    (44AV) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

424 10108 ร.ต.อ.หญิงวิภำพร              ทองบุญ                   (44BR) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำรีด OTTO

425 12862 ด.ต.ณวัฒน์                    ใบลี                     (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำรีด OTTO

426 13804 ส.ต.ท.หญิงกัญญำวีร์           ล่ิววงศ์ไพบูลย์          (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำรีด OTTO

427 13559 ร.ต.ต.พินิตย์                 ธนกีรตินันท์             (44DF) สมำชิกต่ำงจังหวัด             เตำรีด OTTO

428 13296 ด.ต.อุทัย                     ไชยวงศ์                  (445V) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ไมโครเวฟ

429 11507 พ.ต.ต.หญิงธนัทเกศ             ครองงำมภิญโญ             (4452) สมำชิกต่ำงจังหวัด             กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

430 11921 พ.ต.ท.ภูวสิษฏ์                คหบดีกนกกุล              (445W) สมำชิกต่ำงจังหวัด             กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

431 13051 ด.ต.ญำณโรจน์                  เสำนอก                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

432 11246 ด.ต.พีระพงษ์                  ไชยวงศ์                  (4458) สมำชิกต่ำงจังหวัด             กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

433 12227 ร.ต.อ.เดชำ                    อินค ำปำ                  (445C) สมำชิกต่ำงจังหวัด             กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

434 13457 ร.ต.ท.ธนพัทธ์                 ปันซ่ือ                  (44GA) สมำชิกต่ำงจังหวัด             กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH

435 7537 ร.ต.อ.ยงยุทธ                  ไผ่ล้อมวรกุล             (4435) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

436 11215 ด.ต.ประทีป                    จิณเสน                   (4446) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

437 12806 พ.ต.ต.เอนก                    รัตนำสิริศักด์ิ          (4453) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

438 11321 ร.ต.อ.คงเดช                   แปงจันเขียว              (4454) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

439 11129 ด.ต.ชัยวัฒน์                  มหำยศนันท์               (4456) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

440 10552 พ.ต.ท.วิจิตร                  ก๋ำตุ้ย                  (4458) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร
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441 11073 ร.ต.อ.สุรศักด์ิ               เนคะมำนุรักษ์            (4458) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

442 10649 ด.ต.วัชร์ชัยนันท์             พรสิทธิโชค               (4459) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

443 10926 ด.ต.ชนกชนม์                   พิมพิลำ                  (445V) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

444 11214 พ.ต.ท.อรุณศักด์ิ              ทำรักษ์                  (445X) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

445 9445 ด.ต.เสำวภำคย์                 รติรัตนรักษ์             (4494) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

446 10160 พ.ต.ท.อนุสรณ์                 วรรณพิณ                  (44A0) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

447 12319 ร.ต.อ.กิตติมศักด์ิ            อินทชยำคม                (44A0) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

448 10556 ร.ต.ท.ประสำร                  สุวรรณ                   (44A1) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

449 13892 ด.ต.พรชัย                     แก้วสำร                  (44A9) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

450 12297 ร.ต.อ.หญิงสโรชำ               สุนทรศรีพินิจ            (44AE) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

451 6702 พ.ต.ท.ไตรภพ                   ปัญญำเจริญ               (44AI) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

452 7964 พ.ต.ท.อนันต์                  ค ำมี                     (44AW) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

453 11065 ด.ต.จักรกฤษณ์                 ศรีจันทร์ดร              (44AZ) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

454 9091 พ.ต.อ.อดุลย์                  วุฒิพรหม                 (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

455 7656 พ.ต.ท.ชัยชนะ                  นำชัยโชติ                (44BO) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

456 14009 ร.ต.อ.ธนกร                    กองศิลป์                 (44BO) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

457 11772 ร.ต.อ.สวิง                    พลทำ                     (44BP) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

458 12881 ร.ต.อ.อโนชัย                  สมจิตร                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

459 12999 ด.ต.วสันต์                    ศรีละคร                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

460 13053 ส.ต.อ.ณัฐพล                   พอใจ                     (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

461 13054 ส.ต.อ.ฐำปกรณ์                 ไชยมงคล                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

462 13707 ร.ต.อ.ศรำยุทธ                 วรรณสอน                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

463 13708 ด.ต.มนตรี                     บริภำรักษ์               (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

464 13725 ส.ต.ต.กิตติกร                 อุปละ                    (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

465 13738 ส.ต.ท.พิชัย                   รัตนทองสำย               (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

466 13747 ด.ต.กฤษดำ                     ขัดเขียว                 (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

467 13765 ส.ต.อ.เกรียงศักด์ิ            ใจมูลละ                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

468 13769 ส.ต.ท.เจตริน                  วงศ์สนิท                 (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

469 13909 ด.ต.อนันต์                    จันทวีชัย                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

470 13972 ส.ต.อ.อนุชิต                  บุญเป็ง                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

471 14101 ส.ต.อ.ธนดล                    ธรรมไชย                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

472 9441 ด.ต.สยำม                      ทรัพย์ทวี                (44C2) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

473 10621 ด.ต.ชิษณุพงศ์                 ประวัง                   (44C2) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

474 13195 ร.ต.อ.เพลินพสิษฐ์             พรหมเผ่ำ                 (44C3) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

475 10721 ร.ต.อ.วชิรวิทย์               รถน้อย                   (44DE) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

476 13286 ด.ต.สมบุญ                     นันทพิฏฐ์                (44EA) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

477 13680 จ.ส.ต.ไปรเวศน์                สมศรี                    (44ED) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

478 10773 ด.ต.ธนำธิป                    กำต๊ิบ                   (44EF) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

479 13099 ด.ต.เฉลิม                     ค ำเขิน                   (44EK) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

480 14130 ร.ต.ท.หญิงศศิภำ               มูลประเสริฐ              (44EK) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

481 14142 จ.ส.ต.สรำวุธ                  เขจร                     (44EK) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร
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482 13010 ด.ต.นิฐำ                      ยะกุมำร                  (44FE) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

483 11762 ส.ต.อ.ดิศักด์ิ                กำวิเนตร                 (44GA) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ข้ำวสำร

484 10909 ร.ต.อ.ธวัช                    ศรีบัวบำน                (44BP) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ตู้เย็น

485 13717 ร.ต.ท.พรชัย                   ฮอนบุตร                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ผ้ำนวม

486 14110 ร.ต.ต.วีรยุทธ                 วันควร                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             ผ้ำนวม

487 14158 ด.ต.วีระพงษ์                  ยอดแก้ว                  (445W) สมำชิกต่ำงจังหวัด             พัดลม AIRY 16 น้ิว

488 8159 ด.ต.สมคิด                     ยำรังษี                  (4484) สมำชิกต่ำงจังหวัด             พัดลม AIRY 16 น้ิว

489 9946 พ.ต.ท.สมเดช                   ค ำมำมูล                  (44AE) สมำชิกต่ำงจังหวัด             พัดลม AIRY 16 น้ิว

490 11350 ร.ต.อ.เอกนรินทร์              จันทะมำฐรภัสกุล          (44BR) สมำชิกต่ำงจังหวัด             พัดลม AIRY 16 น้ิว

491 12086 ร.ต.ท.ศิริศักด์ิ              สิงห์เช้ือ               (445B) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

492 12984 พล.ต.ท.ยุทธชัย.               พัวประเสริฐ              (44A0) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 3 เงินสด 2,000 บำท

493 8882 ร.ต.ต.หญิงปรียนันท์           ต๊ิบปะละวงศ์             (4428) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

494 11086 พล.ต.ต.พิษณุ                  อุณหเสรี                 (4442) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

495 7470 ด.ต.ทวีศักด์ิ                 อุตสำ                    (445A) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

496 10360 ร.ต.ท.ศุพิทักษ์               บุญทำค ำ                  (445L) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

497 11766 พ.ต.ท.จิรัฐพล                 พอใจ                     (44AN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

498 11444 ร.ต.ต.ยศวรรธน์                ธนัตถ์มำลีเนตร           (44AO) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

499 9122 พ.ต.ท.สหัสดินทร์              เสนเจริญ                 (44AS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

500 8075 พ.ต.ท.ศุภสิทธ์ิ               ค ำบำล                    (44B0) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

501 11066 ร.ต.อ.ธนำคำร                  ทุนร่องช้ำง              (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

502 11452 ร.ต.อ.รำชันย์                 จักรหำ (อำยัด)           (44BO) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

503 10623 ร.ต.ท.วิมล                    ทำบุรี                   (44BP) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

504 5093 พล.ต.ต.กฤษณ์                  วำฤทธ์ิ                  (44BQ) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

505 13755 ด.ต.พงศ์ดนัย                  แดงวัน                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

506 13762 ส.ต.อ.เติมศักด์ิ              กันทะวงค์                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

507 13785 ด.ต.หญิงชลธิชำ                พงศ์รัตนปรีดำ            (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

508 13792 ด.ต.ศักด์ิดำ                  ธรรมศิริ                 (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

509 13798 ด.ต.ศรีภพ                     สักลอ                    (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

510 13999 ด.ต.เอนก                      ยะมงคล                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

511 14011 ส.ต.อ.วิทวัส                  แก้วประภำ                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

512 14076 ร.ต.ต.วีระทรัพย์              สีมำเหล็ก                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

513 9934 พ.ต.อ.ญำณวรุตม์               หวังดี                   (44BT) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

514 8849 พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ                 เพ็ชรตำ                  (44DA) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

515 13589 ด.ต.ภูรชำญ                    ภูมิกชชญำ                (44DN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

516 14064 ด.ต.นพดล                      สุริยะ                   (44EB) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

517 14069 ร.ต.ต.สมพล                    สุภำรัตน์                (44EB) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

518 6011 พ.ต.อ.พรเทพ                   น้องกำร                  (4457) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

519 9747 ร.ต.อ.ศักด์ิริน               บุญหล่อ                  (4458) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

520 11479 ร.ต.อ.ประสงค์                 แสงอุทัย (กก.สส.)        (4458) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

521 5731 ร.ต.อ.หญิงมัญทนำ              เลิศภูธร                 (4459) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

522 11838 ด.ต.หญิงศิริญำพร              ค ำโมนะ                   (445V) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท
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523 8057 ด.ต.สุวิทย์                   วิริยะ                   (445W) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

524 9914 ร.ต.อ.นิคม                    มหำยศ                    (44BG) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

525 12396 ด.ต.หญิงปิยำภรณ์              ต๊ะมะโน                  (44BK) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

526 8124 พ.ต.อ.สมบัติ                  พันธวิทย์                (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

527 11195 ร.ต.อ.สุรินทร์                เกตุวงค์                 (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

528 13592 ร.ต.อ.สำยัณห์                 เข่ือนปัญญำ              (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

529 11411 ร.ต.ท.กิตติศักด์ิ             ปัญญำใจ                  (44BO) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

530 12328 ร.ต.ท.หญิงเมริสำ              ธีระสวัสด์ิ              (44BR) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

531 12939 ด.ต.หญิงรุจิรำ                อินสมบัติ                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

532 12977 ส.ต.ท.วทัญญู                  ศรีใชยอุ๊ด               (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

533 12992 ด.ต.ธนเดช                     เทพค ำภูวนนท์             (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

534 13724 ด.ต.สำคร                      สุริโยทัย                (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

535 13760 ร.ต.ท.อนันต์                  ไชยวุฒิ                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

536 13795 ด.ต.ครรชิตพล                  ยนทะวงศ์                 (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

537 13913 ร.ต.ท.กรกฎ                    หำญต๊ะ                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

538 14083 ร.ต.ต.สำยันต์                 พรมมำ                    (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

539 14136 ส.ต.ต.หญิงวรุณี               กำนต์มณีกุล              (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

540 12972 ด.ต.กิตติ                     เช้ือปัญญำ               (44C1) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

541 10619 พ.ต.ท.นพดล                    คุณรัตน์                 (44DB) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

542 14149 ด.ต.เมธี                      มำลำ                     (44DP) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

543 11434 ด.ต.สมทบ                      ไชยเป็ง                  (44DR) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

544 6976 ด.ต.อ ำนำจ                     ปลำลำศ                   (44FL) สมำชิกต่ำงจังหวัด             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

545 10361 พ.ต.ท.วรชัย                   วังลัยค ำ                 (4407) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

546 1361 พ.ต.ท.นิติเนำวรัตน์           ชุ่มพะวงค์               (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

547 14089 ส.ต.อ.อนุกรณ์                 ทัสกำ                    (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

548 11131 ร.ต.ต.สมบูรณ์                 ปัญญำบุญ                 (44BP) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

549 13783 ด.ต.หญิงศุลี                  ปันน้อย                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

550 13788 จ.ส.ต.ศิริศักด์ิ              บุญอิน                   (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

551 9449 พ.ต.ท.คม                      เชษฐ์ขุนทด               (44EF) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

552 10500 ด.ต.สมพงษ์                    ทองดี                    (44EG) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

553 11948 ด.ต.ธัชชำพงค์                 วิลำกว้ำง                (44Aก) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

554 13696 ด.ต.สิทธินนท์                 จันต๊ะนุ                 (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

555 4552 ร.ต.ต.ธนกฤต                   ทิพย์ประสำนโกศล          (445Q) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

556 11886 ร.ต.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ            จุมปูปัน                 (445Q) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

557 10722 ด.ต.ยงยุทธ                    ถำนัดดี                  (4491) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

558 8233 ร.ต.อ.สิงห์แก้ว               อินถำ                    (44AH) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

559 8393 ด.ต.ศำสตรำวุธ                 วงษ์สุข                  (44BF) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

560 11278 พ.ต.ท.จิระพงษ์                รุจิรำนุรักษ์            (44BN) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

561 12860 ด.ต.วสันต์                    พรหมโลก                  (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

562 12954 ด.ต.สุรเดช                    วงค์ขัติย์               (44BS) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

563 10166 พ.ต.ต.วชิรวิทย์               อัครโชติรัตน์            (4441) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้ออบ KASHIWA



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

564 13272 ส.ต.ท.สันติสุข                ม่วงบ้ำนยำง              (4461) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้ออบ KASHIWA

565 11546 ร.ต.ต.ศักดำ                   วงศ์ยะ                   (44AI) สมำชิกต่ำงจังหวัด             หม้ออบ KASHIWA

566 10888 น.ส.มกรพรรณ                   พักตร์ผ่องศรี            (45  ) พนักงำนสหกรณ์                 หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

567 11556 ร.ต.ท.ทินกร                   กุสุมภ์รำชกิจเจริญ       (51  ) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5                หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

568 13022 ด.ต.หญิงนันท์พร               เชียงป๋ิว                (51  ) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5                หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

569 10685 พ.ต.ต.หญิงเสำวลักษณ์          วุฒินนท์ชัย              (52  ) ฝอ.2 บก.อก.ภ.5                หม้ออบ KASHIWA

570 4591 ร.ต.ต.อนุสรณ์                 บุญศิลป์ไทย              (53  ) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5                ข้ำวสำร

571 5716 พ.ต.ต.ปพัสศ์พงศ์              แก้วรำกมุก               (53  ) ฝอ.3 บก.อก.ภ.5                ข้ำวสำร

572 6545 พ.ต.ท.ธนำถ                    อินทุ่ง                  (54  ) ฝอ.4 บก.อก.ภ.5                ผ้ำนวม

573 4767 ด.ต.จักริน                    ไชยรังษี                 (55  ) บก.สส.ภำค5                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

574 4452 ร.ต.ท.บูชำ                    ธนะภำษี                  (55  ) บก.สส.ภำค5                    เตำรีด OTTO

575 9117 ร.ต.อ.วิรัตน์                 บุญเทียม                 (55  ) บก.สส.ภำค5                    ข้ำวสำร

576 9362 ร.ต.ต.จรัสพล                  พรหมจักร์แก้ว            (55  ) บก.สส.ภำค5                    ข้ำวสำร

577 9534 ร.ต.อ.กฤตพล                   นวมงคลศิริ               (55  ) บก.สส.ภำค5                    ข้ำวสำร

578 9910 ด.ต.ปัดกวี                    กำญจนธีรำ                (55  ) บก.สส.ภำค5                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

579 10331 ร.ต.ต.ปกรณ์                   ประพันธ์กุลรัตน์         (55  ) บก.สส.ภำค5                    ผ้ำนวม

580 10580 ร.ต.ท.ประยูร                  ปันชะนะ                  (55  ) บก.สส.ภำค5                    ข้ำวสำร

581 10918 พ.ต.ต.ธำปนัชไชย               ใจบำล                    (55  ) บก.สส.ภำค5                    ข้ำวสำร

582 11560 พ.ต.อ.เอกณสันต์               ศรีสองเมือง              (55  ) บก.สส.ภำค5                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

583 12634 ด.ต.ธัญญพงศ์                  แก้วร่วมวงค์             (55  ) บก.สส.ภำค5                    ข้ำวสำร

584 9799 พล.ต.ต.ภำณุเดช                บุญเรือง                 (56  ) ภำค5 - บ ำนำญ                  รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

585 11118 พ.ต.อ.หญิงวิภำดำ              อยู่สกุล                 (56  ) ภำค5 - บ ำนำญ                  หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

586 11911 ร.ต.ท.วิชัย                   ท ำควำมชอบ                (56  ) ภำค5 - บ ำนำญ                  ผ้ำนวม

587 9503 พ.ต.อ.วิเชียร                 ค ำเสำร์                  (56  ) ภำค5 - บ ำนำญ                  รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

588 10235 ร.ต.ต.ชูเกียรติ               วงศ์จักร์                (58  ) ตม.ท่ำอำกำศยำน ชม.            ข้ำวสำร

589 11177 ร.ต.อ.(หญิง)ชำมำ              ปัญญำ                    (58  ) ตม.ท่ำอำกำศยำน ชม.            หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

590 11888 ร.ต.อ.ปณัย                    รุ่งแสงยศ                (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

591 12514 ด.ต.ชล                        หีบทอง                   (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

592 10657 ร.ต.ต.ยงยุทธ                  แก้วบุญมำ                (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   เตำรีด OTTO

593 10658 ร.ต.ท.สน่ัน                   สุวรรณประเสริฐ           (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   พัดลม AIRY 12 น้ิว

594 10839 ด.ต.ธันพงค์                   ค ำตำ                     (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   ข้ำวสำร

595 10859 ด.ต.ปรำโมทย์                  บุญเต็ม                  (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   พัดลม AIRY 12 น้ิว

596 11847 ด.ต.ประพำส                    ใจค ำ                     (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

597 12559 ร.ต.ท.หญิงธมนณัฏฐ์            กันทอินทร์               (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   ข้ำวสำร

598 12641 ด.ต.สุรชำติ                   ศรีกอนติไม่ค้ ำ12643      (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   ข้ำวสำร

599 13604 จ.ส.ต.ยอดไม้                  สำยฟองมูล                (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

600 14049 ด.ต.ปรำชญำ                    เป้ียปำละ                (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   ข้ำวสำร

601 10711 ร.ต.ต.ศุภวิทย์                จันต๊ะนัง                (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

602 12525 ด.ต.สันติ                     เนตรทิพย์                (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

603 12590 ด.ต.ภัทรวัชรกรรณ              ทองนพคุณกำนต์            (59  ) บก.ตชด.ภำค3                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

604 6088 พ.ต.ท.ณัฐวัฒน์                วุฒิศักด์ิสกุล           (5B  ) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5                กำต้มน้ ำไร้สำย PROTECH



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

605 6838 พ.ต.ต.ระดับ                   ประดำอินทร์              (5B  ) ฝอ.5 บก.อก.ภ.5                รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

606 9565 ด.ต.หญิงศรีสุรำงค์            จ ำรูญวรกุล               (5D  ) ฝอ.7 บก.อก.ภ.5                ข้ำวสำร

607 11198 พ.ต.ท.หญิงธนพร                รูปขจร                   (60  ) บก.ตม. ภำค 5                  ข้ำวสำร

608 10597 ด.ต.หญิงนงครำญ                เอ่ียมใย                 (60  ) บก.ตม. ภำค 5                  รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

609 11562 ด.ต.วิทยำกร                   บุญโนนแต้                (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

610 12894 ส.ต.ท.นพรัตน์                 ในแช                     (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

611 13164 ร.ต.ต.โชติ                    ขันทะพันธ์               (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

612 10832 ร.ต.ท.จ ำลอง                   ปัญญำมีรักษ์             (6A  ) กก. ตชด.33                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

613 11328 ด.ต.จำรึก                     ศรีสมบรูณ์               (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

614 11459 ร.ต.ต.จรัล                    จนมำลังค์                (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

615 11501 ด.ต.ปรีชำ                     มำเล้ียง                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ผ้ำนวม

616 11548 ด.ต.วิเชียร                   พรมรัตน์                 (6A  ) กก. ตชด.33                    กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

617 11671 ด.ต.เดชำ                      ตำเมืองมูล               (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

618 11898 ด.ต.ธีรพล                     จิณปัน                   (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

619 11936 ด.ต.ก้อง                      ปวงมำโล                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

620 12026 ร.ต.ต.วุฒิชัย                 หล่ำยแปด                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

621 12369 ร.ต.ท.อุทัย                   กำศสมบูรณ์               (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

622 12577 ด.ต.หญิงเกศกมล                สินเปียง                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

623 12618 ส.ต.ต.หญิงพรฟ้ำ               ภูมิสิริสิทธิโชค         (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

624 12741 ด.ต.ชูชำติ                    กิสุข                    (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

625 12754 ร.ต.ท.ป่วง                    วิลำวรรณ                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

626 12891 ส.ต.อ.มงคล                    สมนึก                    (6A  ) กก. ตชด.33                    เตำรีด OTTO

627 12897 ส.ต.ต.ทิวทัศน์                สมนึก                    (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

628 12914 ร.ต.อ.ครรชิต                  วงศ์ไชย                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

629 12945 ส.ต.ท.ธัญญำวิทย์              ค ำอินบุตร                (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

630 13043 ด.ต.วิเลิศ                    ทำรัตน์                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

631 13044 ร.ต.อ.ยอดชัย                  สร้อยเพชร                (6A  ) กก. ตชด.33                    เตำย่ำง BBQ+POT IMARFLEX

632 13046 ด.ต.ไชยศ                      เพียรดี                  (6A  ) กก. ตชด.33                    พัดลม AIRY 16 น้ิว

633 13091 ส.ต.อ.ธนวัฒน์                 ทองค ำ                    (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

634 13125 ร.ต.ท.เจริญ                   ชรอยเมฆ                  (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

635 13161 ส.ต.ต.ทีระศักด์ิ              มำลัย                    (6A  ) กก. ตชด.33                    เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

636 13188 ส.ต.อ.สยุมพล                  เพชรธนวรรธน์             (6A  ) กก. ตชด.33                    หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

637 13265 ส.ต.อ.พีรนันท์                เงินฝร่ัง                (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

638 13330 ด.ต.เด่นชัย                   รักมนุษย์                (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

639 13343 ส.ต.ท.นิมิตร                  สุขสิงห์                 (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

640 13355 ส.ต.ท.พงษ์พัฒน์               อัญญสิทธิโยธิน           (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

641 13442 ร.ต.ต.บพิธ                    จรรยำ                    (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

642 13597 ส.ต.ท.ศักด์ิชัย               ค ำงำมเมือง               (6A  ) กก. ตชด.33                    ข้ำวสำร

643 13608 ส.ต.ต.น ำชัย                   สดสัยน๊ะ                 (6A  ) กก. ตชด.33                    หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

644 13665 ส.ต.ต.สุทธิพันธ์              จุมปู                    (6A  ) กก. ตชด.33                    กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

645 12878 ส.ต.ท.สนธิวัฒน์               มงคล                     (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

646 13208 ส.ต.อ.ธนกฤต                   ธิฟู                     (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

647 13311 ส.ต.ท.ชัยณรงค์                พงษ์ดี                   (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

648 13320 ส.ต.ท.วัชระพงษ์               งำมจิตร์                 (6A  ) กก. ตชด.33                    รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

649 12727 ด.ต.กิตติพงษ์                 เข็มพรมมำ                (6B  ) บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ำยนเรศวรมหำรำช เคร่ืองซักผ้ำ

650 12814 ร.ต.อ.หญิงบุษรัตน์            ชำญช ำนิ                  (6B  ) บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ำยนเรศวรมหำรำช ข้ำวสำร

651 7391 ร.ต.อ.อินทัศน์                สุขเกษม                  (6D  ) กองบังคับกำรกฎหมำยและคดี 5    รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

652 7722 พ.ต.อ.พัชช์พงศ์               ทองแดง                   (6D  ) กองบังคับกำรกฎหมำยและคดี 5    ข้ำวสำร

653 6723 พล.ต.ต.อนุดิษฐ์/นำงมำนิดำ     อัตถศำสตร์               (B0  ) บ ำนำญ (ช ำระพิเศษ)             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

654 6205 พล.ต.ต.ทองอินทร์              หำญผจญศึก                (B0  ) บ ำนำญ (ช ำระพิเศษ)             หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

655 3877 พ.ต.อ.ชนินทร์                 แจ้งกระจ่ำง              (B0  ) บ ำนำญ (ช ำระพิเศษ)             รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

656 8023 ร.ต.ท.เปล่ง                   อินกัน                   (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

657 1948 ร.ต.อ.ตรีเนตร                 เพชรบุญ                  (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     พัดลม AIRY 12 น้ิว

658 6697 ร.ต.อ.ยงยุทธ                  สอำดล้วน                 (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     เตำแม่เหล็ก+หม้อ IMARFLEX

659 7707 ร.ต.ท.อภิชำ                   สิงห์ทอง                 (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     ข้ำวสำร

660 8367 ร.ต.อ.สุขสันต์                วันวงษ์                  (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     เตำรีด OTTO

661 9157 ร.ต.อ.อนันต์                  จันทร์ศรี                (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     ข้ำวสำร

662 9545 ด.ต.อรรคชัย                   เอกสุวรรณฉำย             (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

663 9706 ร.ต.ต.วสันต์                  ปัญจะธง                  (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     ข้ำวสำร

664 10870 ร.ต.อ.พิทักษ์                 จิณะไชย                  (B3  ) บ ำนำญ-ฝำง                     เตำรีด OTTO

665 11287 ร.ต.อ.สมศักด์ิ                ปัญโญกิจ                 (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

666 10419 ร.ต.อ.ประณต                   ใหม่เฟย                  (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

667 11254 ร.ต.อ.สมบัติ                  ก่อแก้ว                  (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                ข้ำวสำร

668 11778 พ.ต.ต.รัตนไตร                 ใจอินสม                  (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                ข้ำวสำร

669 11813 ร.ต.อ.ภิรมณ์                  อยุทธ์                   (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                ผ้ำนวม

670 12853 ด.ต.หญิงสุมำลี                ทนันชัย                  (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                หม้อกระทะ+ซ้ึง ACCORD

671 13302 ร.ต.ต.ธวัชชัย                 ศิริวัตร                 (B5  ) ตชด.33 - บ ำนำญ                พัดลม AIRY 12 น้ิว

672 12750 ร.ต.ท.อำนุ                    ยำงจิตร์                 (B6  ) ภำค.3 - บ ำนำญ                 รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

673 10669 ร.ต.อ.ดนัย                    อินต๊ะตุ่น               (B6  ) ภำค.3 - บ ำนำญ                 ข้ำวสำร

674 10692 ร.ต.อ.จันทร์เสน่ห์            ชมภูรำช                  (B6  ) ภำค.3 - บ ำนำญ                 เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

675 10571 ร.ต.ท.ประทิน                  ปิมปำ                    (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

676 3346 พ.ต.อ.กิตติพันธ์              ค ำวรรณ                   (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1.8 L

677 7213 พ.ต.อ.ธวัชชัย                 พันธ์พิกุล               (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             พัดลม AIRY 16 น้ิว

678 8881 พ.ต.อ.สมัย                    มูลประกำร                (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             ข้ำวสำร

679 9935 ร.ต.อ.เถลิงฤทธ์ิ              ยอดเมือง                 (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             ข้ำวสำร

680 10581 ร.ต.ท.สุริยำ                  ค ำตำ                     (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             ข้ำวสำร

681 10582 ร.ต.อ.สุพรรณ                  เค้ำมูล                  (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

682 10956 ด.ต.ณัฏฐชัย                   นำวะระ                   (B7  ) ภำค 5 สืบ - บ ำนำญ             เตำรีด OTTO

683 11773 พ.ต.ท.สมศักด์ิ                ศิริเวช                  (B8  ) ค่ำยนเรศวร - บ ำนำญ            รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

684 12627 ร.ต.อ.สุทิน                   บุญประเสริฐสมัคร59ปี     (B9  ) บ ำนำญ-ตจวช ำระพิเศษ            หม้อกระทะไฟฟ้ำ IMARFLEX

685 12599 ร.ต.ท.บรรยงค์                 ปัญญำนะสมัคร62ปีล ำพูน    (B9  ) บ ำนำญ-ตจวช ำระพิเศษ            รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

686 12707 ร.ต.ต.ธงชัย                   ภิญโญ                    (B9  ) บ ำนำญ-ตจวช ำระพิเศษ            ข้ำวสำร



ล ำดับ เลขสมำชิก  ช่ือ                        นำมสกุล                 หน่วยงำน                ของรำงวัล

687 12628 ร.ต.อ.ศักด์ิ                  จันทร์ต๊ะเครือ           (B9  ) บ ำนำญ-ตจวช ำระพิเศษ            รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

688 8191 พ.ต.ท.ชำญวิทย์                ธรรมรัต                  (C1  ) บ ำนำญ-ตจวธนำคำร               ข้ำวสำร

689 8366 พ.ต.ท.ประวิทย์                วิลำศรี                  (C1  ) บ ำนำญ-ตจวธนำคำร               ข้ำวสำร

690 8605 พ.ต.อ.วิชำญ                   ชูฤทธ์ิ                  (C1  ) บ ำนำญ-ตจวธนำคำร               ข้ำวสำร

691 9638 พ.ต.อ.ชลเทพ                   ใหม่ไชย                  (C1  ) บ ำนำญ-ตจวธนำคำร               หม้อหุงข้ำว PROTECH 1.8 L

692 11083 พ.ต.ต.เสถียร                  ทนำนิน                   (C1  ) บ ำนำญ-ตจวธนำคำร               กระติกน้ ำร้อน SHARP 1.8 L

693 13619 ร.ต.ท.ปริญญำ                  ทำนุสำร                  (C1  ) บ ำนำญ-ตจวธนำคำร               ข้ำวสำร

694 12913 ร.ต.อ.วิสุทธ์ิ                อินใจ                    (C3  ) บ ำนำญ-ตชด.ท่ี32               รำงวัลท่ี 4 เงินสด 1,000 บำท

695 13012 ร.ต.อ.จักรุฒ                  ไชยสมบูรณ์               (C3  ) บ ำนำญ-ตชด.ท่ี32               หม้อสุก้ีชำบู OTTO 3 L

696 13716 ร.ต.ต.สมคิด                   แสงศรีจันทร์             (C3  ) บ ำนำญ-ตชด.ท่ี32               ข้ำวสำร

697 13718 ร.ต.อ.คณิศร                   ใสวรรณ์                  (C3  ) บ ำนำญ-ตชด.ท่ี32               หม้อหุงข้ำว KASHIWA 1 L

698 14045 ร.ต.อ.สำยไทย                  วงศ์ปินตำ                (C3  ) บ ำนำญ-ตชด.ท่ี32               รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท

699 9835 ร.ต.ท.หญิงวิมลรัตน์           อรุณฤกษ์                 (C4  ) บ ำนำญ-บก.ตม.5                 เคร่ืองป่ันผลไม้ AIRY

700 8541 พ.ต.ท.กิตติภพ                 บุญเสำร์                 (C5  ) บ ำนำญ-พะเยำ                   รำงวัลท่ี 5 เงินสด 500 บำท


