
พธีิจับสลากรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ าปี 2561 

บริษัท สตาร์  ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

นายวิชยั ชณุหสมบรูณ์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและการคลงั และ นางพรทิพย์ วีระพนัธุ์ ผู้จดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ์ 

เป็นประธานในพิธีจบัสลากรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ าปี 2561 ณ จงัหวดั
ระยอง เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 1

1. บญุศรี  คุ้มไพศาล 

2. อรุณี   เกิดทองเลก็ 

3. ปิง  คณุะวฒัน์สถิตย์ 

4. มลวิลัย์  จิตรีญาติธรรม 

5. สรุศกัดิ์  นิมิตรัตน์ 

6. ชตุิมา    ตรีวิทยาภมูิ 

7. อภิชาติ    เมฆมาสนิ 

8. อรษา    อรุณรัตนพงษ์ 

9. กนกกร    เตชะวิภ ู

10. ธรรมนญู    เทอญพระเกียรติ 

11. บริุนทร์  วงศ์สรัุกษ์ 

12. รัศมี    เหลอืงรังรอง 

13. วรรณี  จีระธญัญาสกลุ 

14. อนงค์ภทัร สวุรรณยัง่ยืน 

15. วิวฒัน์      โภคทรัพย์ 

16. พยงค์  ภมรสวุรรณ 

17. ศจีนา  วรสทิธานกุลู 

 

 

 

 

 

18. ศรีสมร  ศิริภริูกาญจน์ 

19. สญัญพงศ์  จิรารัตน์วฒันา 

20. สนุทร  เอือ้โสภณ 

21. สรัุตน์  อริยภวูงศ์ 

22. เพ็ญประภา  มงคลกลุ 

23. สธีุ  เพชราวธุ 

24. บญุศรี   งามบญุอนนัต์ 

25. ผอ่งผิว  เดน่ดวง 

26. สดุารัตน์  ฉตัรวลพีร 

27. ชยัรัตน์  ศรีณรงค์สขุ 

28. ทรงชยั  สณัฑพงศ์ 

29. ปณุยวีร์  ดิฐพิสทิธ์ิกลุ 

30. พงษ์จรูญ  ศรีโสวรรณา 

31. เสาวภา  บญุญฤทธิพงษ์ 

32. อุ้มยศ  หวุะนนัทน์ 

33. อารีย์  บางเจริญสขุ 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 2 

1. กมลศกัดิ ์ ตรีครุธพนัธ์ 

2. กฤตติพฒัน์ เชาวลติ 

3. กานต์  ประกิตธรรังษี 

4. กานต์  รัตกสกิร 

5. ก าจร  อรุณวิไลรัตน์ 

6. กิตต ิ  จริยาวฒันกลุ 

7. กลุชลุ ี  ปัณฑรมงคล 

8. กลุวด ี  สทุธิศรีภิญโญ 

9. เกศรินทร์  อรุณวิไลรัตน์ 

10. ขนิษฐา  จฑูาวฒันานนท์ 

11. คณุวฒุ ิ  วฒันกิจ 

12. งามทวิา  ตนัไสว 

13. จิรวฒัน์  เตือนตรานนท์ 

14. เฉลมิ  อมัไพรวรรณ 

15. ชชัวฏั  พิพฒันาบรูณ์ 

16. ชชัวาลย์  โกศลวฒันโรจน์ 

17. ฐิติรัตน์  สวุรรณยัง่ยืน 

18. ณฏัฐวฒัน์    ชยัชนะศิริ 

19. ทวีเกียรต ิ   ตัง้ประจกัษ์ภกัดี 

20. ทวีศกัดิ ์   ณ นคร 

21. ทศันีย์  พศูกัดิ์ศรีกิจ 

22. ทิพวรรณ   สณัหรัติ 

23. ธนดล   กษิติประดิษฐ์ 

24. ธวชัชยั  ตนัติวีรกลุ 

25. ธนัยลกัษณ์  สทิธิไกรสร 

26. ธิดารัตน์  อรุณวิไลรัตน์ 

27. นงเยาว์  วณิชอภินนัท์ 

28. นฤมล  โฆษิตสนุทรกลุ 

29. นดัดา  อิงคพร 

30. นจิุรา  ชินชมุากร 

31. ประเสริฐ   ชาญวิทยากลุ 

32. ประณีต  จนัทรเบญจกลุ 

33. ปราณี  เจษฎาถาวรวงศ์ 

34. พรชยั  กานต์ภทัรพงศ์

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 3 

1. ประทีป  เหลา่วฒันาวงศ์ 

2. พรทิพา  อณุหวฒุิ 

3. พชัรี  จงสถาพรพงศ์ 

4. มนตรี  จนัทร์นิมิตรศรี 

5. ลาวลัย์  รัตนลอืชากลุ 

6. วรรณา  สณัห์ฐานะกลุ 

7. วลัลภา  อิงคพร 

8. วิไล  เจริญเอกเสถียร 

9. วิชยั  พรมาลยัรุ่งเรือง 

10. วิชดุา  ยทุธนานกุร 

11. ไววิทย์  พนูจิระเดชมา 

12. ศรีนวล  ภทัรานนท์ 

13. ศศิธร  เตือนตรานนท์ 

14. ศิรินทร์  ตนัติพิทกัษ์โชติ 

15. ศิริอร  หวงัปรีชาชาญ 

16. ศภุรัตน์  ธุวโชคชยั 

17. สมหวงั  เตชะวิภ ู

 

 

 

 

 

 

18. สนัทศัน์  สลบัส ี

19. สทุศัน์  คงมานนท์ 

20. สนุทรี  รุจิตานนท์ 

21. สปุราณี  เอือ้โสภณ 

22. สภุาภรณ์  องัคทะวิวฒัน์ 

23. สวุตัถี  แซอ่ึง้ 

24. ยินดี  ทกัษิณนกุลุวงศ์ 

25. อนงค์รัตน์ นิธิพงศ์พนัธ์ 

26. อรณี  ชาญศกัดิ์วานิช 

27. อรนชุ  ดีสทิธิเวช 

28. อรนชุ  สวุพนัธุ์วฒันา 

29. อาณตัิ  พงศ์สวุรรณ 

30. อตุสาห์  ตนัไสว 

31. อษุณีย์  วงศ์ศิริวฒันา 

32. เอกพงศ์  โสภณอดุมพร 

33. เอกสทิธ์ิ  ตนัสขุี 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือส ารอง 

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 จ านวน 10 คน 

 

1. ชาญชยั  ภทัรานนท์ 

2. ชาญยศ  ปลืม้ปิติวิริยะเวช 

3. ชยัรินทร์  ธนะสกลุประเสริฐ 

4. ปกรณ์  พรลแีสงสวุรรณ์ 

5. มานิตา  สวุรรณวงศ์พร 

6. ศิรินทร์ทิพย์ น้อยทิพย์ 

7. สวุรรณี  เชียรสริิไกรวฒุิ 

8. สชุาต ิ  ลคันานรัุงษี

9. โอภาส  กิจศิริสนิ 

10. เอกชยั  ศภุกลุ 

 


