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บรษัิท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) 
 

ประกาศรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�ไดรั้บสทิธเิขา้เยี�ยมชมบรษัิท 
ในวันที� 27-28 สงิหาคม 2559 

 
ลําดับ 

 
ชื�อ นามสกลุ 

1 นาย วชิยั ตนัยอชัฌาวฒุ 
2 นาย นรัินดร ์ พงษ์กลํ�า 
3 นางสาว ราตร ี วศิษิฏส์รุวงศ ์
4 นาย อาณัต ิ เอื:อจงมาน ี
5 นาย ธงชยั ชาตะวทิยากลู 
6 นาง ณัฐพร ปึงไกรวฒุ ิ
7 นางสาว สวุรรณี เชยีรสริไิกรวฒุ ิ
8 นางสาว อรปรยีา ถริทติสกลุ 
9 นาย สมโชค ปานเฉวง 
10 นาย อภชิาต ิ วอ่งคงคาทอง 
11 นางสาว เพ็ญศร ี วอ่งคงคาทอง 
12 นางสาว บษุกร งามพสธุาดล 
13 นางสาว ชนดิา ตันตยิาทร 
14 นาง สวุรรณี สนุทรพาณชิย ์
15 นางสาว ระววีรรณ ธรรมวริยิธร 
16 นาย สรุศักดิE ธรรมวริยิธร 
17 นางสาว อนงคภ์ทัร สวุรรณยั�งยนื 
18 นางสาว ฐติรัิตน ์ สวุรรณยั�งยนื 
19 นาง สจุติรา อดศิัยปัญญา 
20 นาย สมศักดิE แซอ่งุ 
21 นาย เลศิชยั กจิถาวรอาชพี 
22 นางสาว ภาวนา ธงรัตนะ 
23 นาย ธรีะพล หมื�นภกัด ี
24 นาย พชิยั ธาตวากร 
25 นาง รสลนิ นัมคนสิรณ์ 
26 นาย สมศักดิE เรื�องเลศิปัญญา 
27 นาย อาตเินตร ปอตระกลู 
28 นาย สนัต ิ ตังควณชิพงศ ์
29 นาง สายทพิย ์ ตังควณชิพงศ ์
30 นางสาว สจุณิา เหลอืงสรุสวัสดิE 
31 นาง ดเรศ ปิตปัิญญัตกิร 
32 นางสาว จลุณีย ์ วันพทุชา 
33 นาง นัยณ์ปพร หาญสริยินืยง 
34 นางสาว สวุมิล สพุรรณวบิลู 
35 นาง ทพิวรรณ สณัหรัต ิ
36 นางสาว วรวรรณ จวีรตานนท ์
37 นางสาว กรรณกิาร ์ เจรญิสพัุตราชยั 
38 นาย วฑิรูย ์ ศักดิEวาลี:สกลุ 
39 นาง นันทน์ภสั ฐติพิานชิพงษ์ 
40 นาย พชิยั สวุพันธุว์ัฒนา 
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ลําดับ 
 

ชื�อ นามสกลุ 
41 นางสาว อรเพ็ญ สวุพันธุว์ัฒนา 
42 นาย วบิลูย ์ โชครตนสมบตั ิ
43 นางสาว เพ็ญศร ี เองใชรั่ตน ์
44 นาง วภิวาน ี เองใชรั่ตน ์
45 นางสาว อมัพร วัฒนศริพิร 
46 นาง ศริพิร ธรีสทุธพัินธุ ์
47 นาย พงศธร ปานปรดีา 
48 นาย วชิา โชคพงษ์พันธุ ์
49 นาย วรีพงศ ์ มานกิลกัษณ์ 
50 นาง สวุรรณา สกาวแสง 
51 นาย ชยัรนิทร ์ ธนะสกลุประเสรฐิ 
52 นางสาว มะล ิ ทมิจรัส 
53 นาย ภาณุวัฒน ์ เวชยนัตว์วิัฒน ์
54 นางสาว เสาวนติย ์ ถริทติสกลุ 
55 นาย ทรงพล สคุนธพงศ ์
56 นางสาว รุง่ศร ี เจยีรนัยขจร 
57 นางสาว รัชน ี บญุธมั 
58 นางสาว ปิยมาศ จรัสโรจนังกรู 
59 นาย ชชัวาล สนุทรพาณชิย ์
60 นาย ศริศิักดิE เชื:อวงศ ์
61 นาง รัชนวีรรณ ทว้มเจรญิ 
62 นาย จรัิตน ์ ปัทมโยธนิ 
63 นาย วโิรจน ์ ทักษิณานุกร 
64 นาย ธาดา สขุโข 
65 นาย ธํารง อนันตท์วผีล 
66 นาย ธาดา ยงตระกลู 
67 นาย สมุนิทร ์ สนุทรพาณชิย ์
68 นางสาว วภิา บญุคณุจงเจรญิ 
69 นางสาว อนงค ์ ปารชิาตอินิทราณี 
70 นางสาว เจนเนตร เมธาววีนิจิ 
71 นาย ววิัฒน ์ โภคทรัพย ์
72 นาย วชิยั รักหฤทัย 
73 นาง มณีวรรณ รักหฤทัย 
74 นาย สามารถ แซอ่งุ 
75 นาย ณรงค ์ เฟื�องฟุ้ง 
76 นาย นท ี องัสาชน 
77 นาย ทนิวฒุ ิ ภมูบิรรเจดิ 
78 นาย ณรงค ์ เตชะนรัิตศิัย 
79 นาย บญุยงค ์ ฐติวิรรธนะกลุ 
80 นางสาว ชนดิา คลอ่งผจญกจิ 
81 นาย ธรีธร รัตนพฤฒากลุ 
82 นางสาว ณัฐชา  จฑุาศริวิงศ ์
83 นาย วรีว์รตุม ์ จริไกรศร ี
84 นางสาว อญัชล ี พมิลเสถยีร 
85 นาง ศรินิทร ์ ตันตพิทิักษ์โชต ิ

 


