
พธีิจับสลากรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ าปี 2561 

บริษัท สตาร์  ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  

รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 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 3 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 1

1. กิตติวฒัน์  สจุริตพงศ์ 

2. ประโยชน์  เปรมษัเฐียร 

3. พิสณห์   คตูระกลู 

4. กาญจนา   ปาละสวุรรณ 

5. พรพิมล  คีรีศรี 

6. เอี่ยมจิตร  ชาญไพรพยคัฆ์ 

7. สกล  งามเลศิชยั 

8. สมเจตน์  พฒันวงศ์สนิ 

9. รังสมิา  รุจิยานนท์ 

10. ร าพงึ  แก่นสวุรรณ์ 

11. วิลาวณัย์  ธาราวลรัีตน์ 

12. วฒุิวตัร  วงศ์ศรีภมูิเทศ 

13. ศิริพร  พงษ์อดลุยสขุ 

14. สมศกัดิ ์  แก่นสวุรรณ์ 

15. ด ารงค์  ปิยารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

16. บญุสง่  เลอยศขจาย 

17. กภสัฬสัส์  พฒันวงศ์สนิ 

18. ประเดิม  โทณะวณิก 

19. วชัรีภรณ์  จิรกลุประเสริฐ 

20. สมุินทร์  สนุทรพาณิชย์ 

21. วิฑรูย์  รักษ์พิทยานนท์ 

22. สมยศ  เหรียญอร่าม 

23. มานะ  พิชญ์พฒันะ 

24. อรุณ  ดีเจริญวิรุฬ 

25. ก าธร  สวุแข 

26. สาธร  ป่ินสริานนท์ 

27. ชวลติ  นพรัตน์ 

28. สวุรรณา  เกศจฬุาชยักลุ 

29. ธีระ  ปรีดารมย์โรจน์ 

30. สมศกัดิ ์  เรืองเลศิปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 2 

1. กนกศกัดิ์  รุจิรธร 

2. กฤษฏา  ธีรบณัฑิต 

3. ก้อนทอง  นนทรีย์วีระชยั 

4. กญัญ์วรา เลาพงษ์สติ 

5. กาญจนา  ภริูจิตศิลป 

6. กิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ์ 

7. โกศล  เทพมณี 

8. เกรียงไกร  หล าผาสขุ 

9. จงกิจ  งามเลศิชยั 

10. จนัทรา  ฤดีอเนกสนิ 

11. ชยพล  ประเสริฐกมลชยั 

12. ชลธี  ธนารักษ์วงศ์ 

13. ชวลติ  ทรัพย์ครองชยั 

14. ชชัวาล  สนุทรพาณิชย์ 

15. ชศูกัดิ์  อมรสงวนสนิ 

16. ฐานิตา  ฤดีอเนกสนิ 

17. ฐิตานนัท์  รัตนกิจรุ่งเรือง 

18. ฐิติมา  ศรีฉ ่า 

19. ณรงค์  ชณุหรัชพนัธุ์ 

20. ณชัชา  กิจสมันางกรู 

21. ณฐัวิมล  เหลา่สมาธิกลุ 

22. ดวงใจ  ลลติวิภาส 

23. ทรงกลด   เสวนาพร 

24. ทรงธรรม  ปฐมพฒัน 

25. ทองสมัฤทธ์ิ ลีจ้นัทรากลุ 

26. ธีรยทุธ  พืชธญัญากิจ 

27. นงนารถ  โตโฉมงาม 

28. นพวชัรวี  พฒันวงศ์สนิ 

29. นาตยา  เอือ้พิทกัษ์สกลุ 

30. นิติชล  ตนัสกลุ 

31. เบญจพร  โตโภชนพนัธุ์ 

32. ประเสริฐ  จินดาบริสทุธ์ิ 

33. ประพนธ์  รักประทานพร 

34. ประภาศรี  โอภาสเสถียร 

35. ประภาศร  บญุเพิ่มวิทยา

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 

รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 จ านวน 100 คน 

รถบัส คันท่ี 3 

1. ประภาศรี  อศัวเบ็ญจาง 

2. ปิยวรรณ   วรพรวิเศษ 

3. พนิดา  เลศิภิญโญวงศ์ 

4. พรพิมล  พฒันวงศ์สนิ 

5. พชัรี  ซิม้เจริญ 

6. พิเชฐ  กิตตินิเวศน์กลุ 

7. เพชรินทร์  ปอตระกลู 

8. ภมูิพฒัน์  จองกาญจนา 

9. ภวูเมศฐ์  เกิดสริิโรจน์กลุ 

10. รัชนี  ธนารักษ์วงศ์ 

11. ลลีา  วงัรุ่งเรืองถาวร 

12. เลศิชยั  กิจถาวรอาชีพ 

13. วรพล  วลรัีตนาภา 

14. ศกัดิ์ชยั  สกลุศรีมนตรี 

15. สมบรูณ์  สาธร 

16. สมประสงค์ เจริญทรัพยานนัต์ 

17. สาธิน  จารุตามระ 

18. สทิธิพนัธ์  สจัจวิทย์ 

 

 

 

 

 

19. สริินาถ  กิจเจริญวิศาล 

20. สธุาดา  มุง่ภกัดี 

21. สนุทรี  สกุาญจนาเศรษฐ์ 

22. สนุนัทา  เจริญรัตนาภิรมย์ 

23. สปุระดิษฐ์  ศิริเกษม 

24. สภุชาดา  เนตรกระจ่างกลุ 

25. สภุกัดิ ์  ชาญธวชัสวุรรณ 

26. สวุรรณี  สนุทรพาณิชย์ 

27. สวุฒัน์  วรรณพิณ 

28. สวุิมล  เอกอาภาภณัฑ์ 

29. เสาวลกัษณ์   จิรายสุโยธิน 

30. อนกุลู  บญุประสทิธ์ิกลุ 

31. อญัชล ี  วงศ์ขจรวิทยา 

32. อาติเนตร  ปอตระกลู 

33. อาทร  เจียมเดน่งาม 

34. อาภา  ปฐมพฒัน 

35. อิชยา  สริิวรรษกร 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือส ารอง  

รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 จ านวน 10 คน 

 

1. เกษม  ขวญักิจรวี 

2. ทิวาพร  เทพทิพย์ 

3. ธงชยั  ลกัขณะวิสฏิฐ์ 

4. ธนภมูิ  ภมูิบรรเจิด 

5. นิรันดร์  พงษ์กล า่ 

6. พิสมร  ตัง้เจริญยิ่ง 

7. สมเกียรติ  วรเจิดเจริญ 

8. สวุรรณ     ตนัสกลุ 

9. เสรี  หตัถะรัชต์ 

10. อรุณี  ฉตัรวชัรมงคล 

 


