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บรษัิท ช. ทว ีดอลลาเซยีน จํากดั(มหาชน) 
 

ประกาศรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดรั้บสทิธเิขา้เยีย่มชมบรษัิท 
ในวนัที ่11-12 มกราคม 2557 

 
 

ลาํดบัที ่ รายชือ่ 
1 น.ส. ทัศนยี ์ นธิบิญุญาพันธ ์
2 นาย บรรจง เฉลยีวเกรยีงไกร 
3 นาย บรรเจดิ สถาวรานนท ์
4 นาย ศักดิช์ยั สกลุศรมีนตร ี
5 นาง วภิา สธุารักษนนท ์
6 นาย ปราโมทย ์ ลบิรัตนสกลุ 
7 นาง พรรณี เสนาจักร ์
8 นาย ธนัทวฒัน ์ ธนาเกยีรตสิกลุ 
9 นาย ชยตุ จงึภักด ี
10 นาย กว ี ศริอิดุมพงศ ์
11 นาง จติสภุา วทิยากลุ 
12 นาย สมศักดิ ์ แสนสขุโสภา 
13 นาย สวุรรณ เดชะรนิทร ์
14 นาง อรวรรณ เกดิแกน่ 
15 นาย ววิฒัน์ โภคทรัพย ์
16 นาย นพคณุ คปุตถ์าวรฤกษ์ 
17 นาง ษมาชนม ์ คปุตถ์าวรฤกษ์ 
18 นาย ธนพนธ ์ ภักด ี
19 นาย ประสาน แกว้เกษ 
20 พ.ต.อ. เสรมิเกยีรต ิ บํารงุพฤกษ์ 
21 นาย ภัทรพล ภณสรนันท ์
22 น.ส. ทวิาพร เทพทพิย ์
23 นาย ธนภมู ิ ภมูบิรรเจดิ 
24 น.ส. วมิลวรรณ ณรงคโ์ยธกิลุ 
25 นาย วราวธุ เหมอังกรู 
26 น.ส. เทว ี ชาครยิานุโยค 
27 นาย ธรีชยั เลาหไพศาล 
28 นาย ราชยั มโนสดุประสทิธิ ์
29 น.ส. ขวญัหทัย มโนสดุประสทิธิ ์
30 นาง สวาท กอ่เจดยี ์
31 นาง นงนุช ภัทรากลุพเิชฐ 
32 นาย ธรีศักดิ ์ ชาครยิานุโยค 
33 นาง มณีวรรณ รักหฤทัย 
34 นาย วชิยั รักหฤทัย 

http://www.ctvdoll.co.th/
http://www.ctvdoll.co.th/


                                                                                               

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@ctvdoll.co.th 
265  หมู่ท่ี 4  ถนนกลางเมือง   ตาํบลเมืองเก่า   อาํเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น    40000 
โทรศพัท ์: 043341412-18โทรสาร :  043341410  
สํานักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25 หมู่ท่ี3 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตลาดบางเขน  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.ctvdoll.co.th 

CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED 

Factory and Head Office :Email : info@ctvdoll.co.th 
265Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen40000THAILAND. 
Tel.+66  4334-1412-18 Fax.+66 4334-1410  
Bangkok Branch Office  :Email : ctvbkk@ctvdoll.co.th 
96/25   Moo3  Vibhavadi-rangsit  Road,  Taladbangkhen,  Laksi,   Bangkok10210 
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385www.ctvdoll.co.th 

 

 

ลาํดบัที ่ รายชือ่ 
35 น.ส. ดลมนัส สวสัด ี
36 นาย สามารถ แซอ่งุ 
37 น.ส. มาล ี แซอ่งุ 
38 นาย ดรณุ ภรูปัิญญาคณุ 
39 นาง ศรจัีนทร ์ ชา่งวฒันชยั 
40 นาย วศนิ ธรรมรัตนว์ภิาค 
41 น.ส. จฑุานุช สรุพงษ์ประชา 
42 นาง ทพิยรัตน ์ สนุทรสวสัดิ ์
43 นาย พพัิฒน ์ ทองผดงุโรจน ์
44 นาย ศริะ วยิาภรณ์ 
45 นาง ศรนีวล ธรรมรัตนว์ภิาค 
46 น.ส. สภุามาศ บัณฑติพรรณ 
47 นาง กมลรัตน ์ อาชววาณชิกลุ 
48 นาง อรนุช สวุพันธุว์ฒันา 
49 น.ส. มนทร ์ ปัทมานวิาต 
50 น.ส. อนงค ์ ชืน่ชวูทิย ์
51 นาย ประวทิย ์ คณุศรรัีกษ์สกลุ 
52 นาย ชยัธวชั ภคเวชกลุ 
53 น.ส. จรยิา จันทนจ์รงุ 
54 นาง ปัญญารัตน ์ ลิว่ศรสีกลุ 
55 นาง สดุา ทัตตากร 
56 นาย รณรงค ์ จันทวงศ ์
57 นาย เอกพล ปัญญวานันท ์
58 นาย สมศักดิ ์ ตรทีพิยส์กลุ 
59 นาย วชิยั สธุริาธกิลุ 
60 น.ส. มกุดา โชคเศรษฐกจิ 
61 นาง สวุมิล ศภุองคป์ระภา 
62 นาง เกศราภรณ์ ลลีาวริยิะวงศ ์
63 นาย ประยทุธ สริลํิาเพ็ญ 
64 นาย เสถยีร มั่นถาวรวงศ ์
65 นาย กติตศิักดิ ์ ตรารุง่เรอืง 
66 น.ส. จณิพักตร ์ พรพบิลูย ์
67 น.ส. จันทรเ์พ็ญ ลาภสมบญุกมล 
68 นาย ยทุธนา เลขวฒันพงศ ์
69 น.ส. สมารนิ ภรูคิปุต ์
70 น.ส. สวา่ง คงชยัเจรญิ 
71 นาย นพรัตน ์ สริมิหาไชยกลุ 
72 นาย เรอืงชยั เจรญิธนนันท ์
73 น.ส. นชิาภา คงยศทวาสนิ 
74 นาย รวทัิศน ์ ฉัตรชยานุสรณ์ 
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ลาํดบัที ่ รายชือ่ 
75 น.ส. พัชรนิทร ์ ฐติธิรรมเสถยีร 
76 น.ส. วนัเพ็ญ ลาภสมบญุกมล 
77 นาง ณัฏฐว์ติรา เอือ้วาณชิ 
78 นาง สนุติย ์ จรยิวราพงศ ์
79 นาง สภุาภรณ์ อังคทะววิฒัน ์
80 นาย พรพงษ์ ภรูปัิญญาวงศ ์
81 นาย ไชยพร อนุวตัเมธ ี
82 นาย กติตภิณ สนุทรพาณชิย ์
83 น.ส. สชุวี ี ฟองจา่น 
84 นาง พรพมิล ครีศีร ี
85 นาย เถกงิศักดิ ์ สถติยาธวิฒัน ์
86 นาย ศรชยั ศลิาวรรณา 
87 นาย วฒันะ วฒันศัพท ์
88 นาย ประเสรฐิ อปุถัมภ ์
89 นาย บัณฑติ สนุทรอมรรัตน ์
90 นาง ญาณศ ิ กลุกาลยนืยง 
91 วา่ที ่ร.ต. ยงยทุธ ตัง้ศริจิติร 
92 นาง กมลรัตน ์ วสิตูรานุกลู 
93 น.ส. มติรธรีา วสิตูรานุกลู 
94 นาย เสกสรร อตุอามาตย ์
95 น.ส. ภาวนา ธงรัตนะ 
96 นาง ทพิยว์ลัย ์ พลูเกษ 
97 นาย ปิยะพงศ ์ รัตนสมัพันธ ์

 
 
 
 
 

รายชือ่สํารอง 
ลาํดบัที ่ รายชือ่ 

98 นาย นรัินดร ์ แสงสวุรรณเลศิ 
99 นาง ฐานุตรา โภคทรัพย ์
100 นาย ปิยะ ศทุธสิมบรูณ์ 
101 น.ส. วรรัตน ์ ศริหิาญยากร 
102 น.ส. จติอนันต ์ ลิม้ตระกลู 
103 นาง สดุา สามะพทุธ ิ
104 นาย นพพร เลศิอทิธพิร 
105 นาย พศิษิฐ ์ ภัคพงศพ์าณชิ 
106 นาย เอกนรนิทร ์ มาละวรรณโณ 
107 น.ส. นงนุช วเิชยีรสมทุร 
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