
พธีิจับสลากรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ าปี 2561 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) 

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน  

นายวิชยั ชุณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลงั และ นางพรทิพย์ วีระพนัธุ์ ผู้จดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ์ 

เป็นประธานในพิธีจบัสลากรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ าปี 2561 ณ จังหวดั
ระยอง  เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 1

1. กญัญา  ครัูตน์ชชัวาล 

2. กาญจนรัตน์ กลการวิทย์ 

3. กาญจนา  กลการวิทย์ 

4. ณฐัฐ์วฒัน์ วิบลูย์ 

5. ธนภมูิ  เดชเทวญัด ารง 

6. นวลตา  อาภาคพัภะกลุ 

7. นิดดา  ประภาวงศ์ 

8. นิธินนัท์  ปัตนกลุ 

9. ปณตพร  ซองพาณิชย์ 

10. ประยทุธ  ควูธันไพศาล 

11. ปริยฉตัร  วิบลูย์ 

12. ปิยพร  เหลา่หะเกียรต ิ

13. ผิน  เดน่สกลุ 

14. พนิดา  ทบัทอง 

15. พิศิษฐ์  ธาราทิพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. เพ็ญศรี  เองใช่รัตน์ 

17. มีชยั  ชยัธีระสเุวท 

18. ยทุธนา  ธรรมตระการ 

19. ลดารัตน์  เดน่สกลุ 

20. วิวฒัน์  กลุสรรค์ศภุกิจ 

21. วลัภา  พิบลูย์ลาภอดุม 

22. ศกัดิ์สทิธ์ิ  สถิตย์พนาพร 

23. สมศกัดิ ์  หงษ์ทรงเกียรต ิ

24. สมหมาย  วธันจิตต์ 

25. สวา่งจิต  ศิริบตุรวงษ์ 

26. สกิุจ  ศรีมติมานนท์ 

27. สจิุนดา  แซต่ัง้ 

28. สดุสวาท  จยัวฒัน์ 

29. สวุรรณี  วธันจิตต์ 

30. อภิชยั  โชคชลุกีร 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 2 

1. กชพร  สสุนัหกนก 

2. กนกกลุ  เกษมณรงค์ 

3. กนกรัตน์  ฉตัรศิริ 

4. กนกรัตน์  ครัูตน์ชชัวาล 

5. กมลรัตน์  พิพฒัน์เสรีธรรม 

6. กวิน  สูพ่านิช 

7. กาญชดา  อภิวฒันศร 

8. เกรียงศกัดิ ์ เดน่พงศ์พนัธุ์ 

9. จวง  แซเ่ล้า 

10. จนัทร์เพ็ญ   วิจกัขณ์พนัธ์ 

11. แจ่มจนัทร์ เกิดพงษ์ 

12. ฉวีวรรณ  เชยโอนะนนัทน์ 

13. ณรงค์  เสยีงฆ้อง 

14. ณทัชกา  รุจนเวชช์ 

15. ทวีชยั  ตงัธนาวิรุตม์ 

16. ทวีศกัดิ ์  โชติถิรพงศ์ 

17. ทิพย์วรรณ   สวุรรณเสวก 

18. ธนธร  วชิรขจร 

19. ธนาชยั  รัตนแจ่มเจริญ 

20. นรีนชุ  ลิว่เฉลมิวงศ์ 

21. นาถศิริ  อุน่อก 

22. นิลรัตน์  หาญสมภพ 

23. บวังาม  ชาญชา่งเหลก็ 

24. บญุสง่  เลาหกิตติการ 

25. ประกอบ  ลอี านนต์กลุ 

26. ปริญญา  อภิวฒันศร 

27. เพชร  สวุรรณวงศ์ 

28. พรรณี  เตธวชั 

29. พิทยา  หมา่ 

30. พินแก้ว  สริิประสทิธ์ิพงศ์ 

31. พิพฒัน์  ปรัศว์เมธีกลุ 

32. พิริยะ  ก่ิงขจี 

33. พีรวฒุ ิ  รัมณียานนท์ 

34. ไพรวลัย์  คงมัน่ 

35. ภาวิน ี  หาญสมภพ

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 3 

1. มยรีุ  ศิริพฒันกลุขจร 

2. มาล ี  กิจเวคิน 

3. ไมตรี  พศูกัดิ์ศรีกิจ 

4. ยพุิน  อาชววาณิชกลุ 

5. เยาวลกัษณ์   จริยะรังษิธรรม 

6. วรรณธิดา เชยโอนะนนัทน์ 

7. วรรณยาสรีิ  วงศ์สนนัท์ 

8. วรรณา  มณีปิตะสตุ 

9. วสนัต์  พศูกัดิ์ศรีกิจ 

10. วิมลรัตน์  โรจน์สวุิชกลุชยั 

11. วิยะดา  ยทุธเกษมสนัต์ 

12. วีรวรรณ  จิรถาวรกลุ 

13. ศรัณยา  มว่งมิ่งสขุ 

14. ศรันย์  โกวิทวราพร 

15. ศศิธร  มณีรัตนะพร 

16. สมคิด  สตุนัตยาวลี 

17. สมชาย  เจนสถิรพนัธุ์ 

18. สมพิศ  รัตนแจ่มเจริญ 

 

 

 

 

 

19. สมศกัดิ ์  เตรียมแจ้งอรุณ 

20. สมศกัดิ ์  ปึงศิริเจริญ 

21. สายใจ  เลศิวฒันากิจกลุ 

22. สริิกร  ศกุงาม 

23. สนุี  สดดุีมีชยัทวีโชค 

24. สภุาพร  เอือ้ภทัรา 

25. สรุวฒุิ  สพุรรณพงศ์ 

26. สรีุย์  เลศิพิเชฐกลุชยั 

27. สวุรรณี  สณัฑพงศ์ 

28. อนนัญา  หาญสมภพ 

29. อรุณี  วฒันแสงศิริ 

30. อจัฉรา  กลิน่เกลา 

31. อญัชฎา  ธีราโมกข์ 

32. อมัพร  เลศิพิเชฐกลุชยั 

33. อารี  เปรมธีรสมบรูณ์ 

34. อไุรศรี  ศภุดิลกลกัษณ์ 

35. อษุา  เผา่พิศาล 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือส ารอง 

รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จ านวน 10 คน 

 

1. ธวชั  บญุสทุศัน์ 

2. ดเรศ  นิติบญัญตัิกร 

3. ประนอม  ก้อนทอง 

4. ประสาร  อนิวรรตสถิต 

5. เพ็ญศรี  วอ่งคงคาทอง 

6. สมชาย  ธนะติวะกลุ 

7. สกุญัญา  ธนะติวะกลุ 

8. สวุรรณ  เดชะรินทร์ 

9. สริุยะ  เตียวพิพิธพร 

10. อมรรัตน์  คงสทิธ์ิธนกร 

 


