
เครือไทยออยล์ 
ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าเยีย่มชมโรงกลัน่ ประจ าปี 2558  

(Retails Site Visit 2015) 
รอบที่ 1: วนัพฤหัสบดทีี่ 2 กรกฎาคม 2558 
รอบที่ 2: วนัศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2558 

และ 
ชมภาพงานจบัฉลากรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าเยีย่มชมโรงกลัน่ 



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเยีย่มชมโรงกลัน่  

รอบที ่1  

วนัพฤหัสบดทีี ่2 กรกฎาคม 2558 



รอบที่ 1: วนัพฤหัสบดทีี ่2 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหม่แทนผูท่ี้สละสิทธ์ิ 

1 นาย  กลศ โกมลารชนุ 
2 นางสาว   กาญจสดุา สาโรบล 
3 นาง  จงจิตร เหลืองวิริยะแสง 
4 นางสาว   จบศรี เพ็ญกิตติ 
5 นาย   เดชา สนุทรารชนุ 
6 นาย  เดชา ธีระสรรพวิทยา  
7 นาย  ชวลิต อนรัุฐพนัธ์ 
8 นางสาว   ชลธิชา ทองประภาสกลุ 
9 นาย   ชชัวาล วิบลูย์สิทธิโชค 
10 นาย  ชชัชยั คณุงาม  
11 นาย  ชาญยทุธ จงพิพฒันากลู 
12 นาย  โชคบญุ จิตรประดบัศลิป์ 
13 นาง  ตวงทรัพย์ พงษ์พานิชย์ 
14 นาย   ทวีศกัดิ ์ชะนะปาโมกโข  
15 นาย  ทินวฒุิ ภมูิบรรเจิด 
16 นาง  ทองทิพย์ ชนิตราภิรักษ์ 
17 นางสาว   พนัธานนัท์ สรุพงษ์ประชา 
18 นาย   ธงชยั เจียรโณรส 
19 นาย   ธงชยั ลกัขณะวิสิฎธ์ 
20 นางสาว   ธนาพร นิวาตวงศ ์

21 นาง  ธนาภรณ์ วงศ์ชยัอดุมโชค 
22 นาง  ธนภทัร์ วรานนัท์ 
23 นาย  ธนเดช สวุรรณฉตัรกลุ 
24 นาย   ธญัญพฒัน์ เทียมสวุรรณ 
25 นางสาว   นงนชุ จงพิพฒันากลู 
26 นางสาว   นภาพร ปัญญาพิพิจนกุรู 
27 นาย  นรากร เฮ็งปัญญา 
28 นางสาว   นวลจนัทร์ ทองทวี 
29 นาย  นพศกัดิ ์มาลีรักษ์ 
30 นางสาว   นดัดา อิงคพร 
31 นางสาว   นิจรินทร์ งามวรชิน 
32 นาย  บญุชยั ส าราญวนากิจ 
33 นาย   ประพจน์ เจริญสขุ 
34 นาง  ประภาศรี ก่อป่ินไพฑรูย์ 
35 นาย  ประสาธน์ชยั โพธิปฐม 
36 นางสาว   ปิยะดา พิพิธวณิชธรรม 
37 นางสาว   พนิดา วงษ์วิรัชไชย 
38 นาย  พรพงษ์ ภริูปัญญาวงศ์ 
39 นาง  พรรณี เกรียงสนัตกิลุ  
40 นาง  พฒันา วิชกลู 



รอบที่ 1: วนัพฤหัสบดทีี ่2 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหม่แทนผูท่ี้สละสิทธ์ิ 

41 พล.ต .หญิง  พิกลุทอง นอบธรรม  
42 นาย  พิชยั เอ่ียมธาราชยั 
43 นาย  พิทกัษ์ วิมลสทุธิกลุ 
44 นาย  พิพฒัน์ ปรัศว์เมธีกลุ 
45 นางสาว   มะลิ ทิมจรัส 
46 นางสาว   มาลี กิจเวคนิ 
47 นาย  ไมตรี บณุยสมัพนัธ์ 
48 นาง  ยพุดี  จรรยาภคั 
49 นาง  รสลิน นมัคนิสรณ์ 
50 นางสาว   รักษ์รัฐ สิทธิโชค 
51 นางสาว   รังสิมา รุจิยานนท์  
52 นาย   รัฐกนัต์ ภคัพาศา 
53 นาย  รัชภ์ภาฤทธ์ิ ธีระธนานนท์ 
54 นางสาว   รัตนา ภควงศ ์
55 นางสาว   รุ่งรัศมี เมฆสกลุ  
56 นาง  ร าพงึ แก่นสวุรรณ์ 
57 นางสาว   วนาพร โควาวิสารัช 
58 นาง   วนิดา ลกัษณาปัญญากลุ 
59 นางสาว   วรกาญจน์ วงศ์เครือญาติ 
60 นางสาว   วราภรณ์ สนุทรศิริบญุญา 

61 นาง  วรารัตน์ อมรเดชาเทวินทร์ 
62 นางสาว   วนัดี ไทยบ ารุงรัตน์ 
63 นางสาว   วลัลภา เลิศวิจิตรธนา 
64 นาย  วิกิจ พรหมเภสชัสกลุ 
65 นางสาว   วิไลพร อมรทตักลุ 
66 นางสาว   วิภา สธุารักษนนท์ 
67 นาง  วิภาภรณ์ วฒุิภกัดี 
68 นาง  ศจีนา วรสิทธานกุลุ 
69 นางสาว   ศริิลกัษณ์ ธีระดากร 
70 นางสาว   ศวิพร จงพิพฒันากลู 
71 นางสาว  ศริิพร แย้มศรวล 
72 นาย  ศภุามาส โควาวิสารัช 
73 นางสาว   สง่ศรี วรวิทย์พินิต  
74 นาง  สมพร ธีระสรรพวิทยา 
75 นาย  สมศกัดิ ์เรืองเลิศปัญญา 
76 นาย  สญัชยั รักธรรม 
77 นางสาว   สายพร รัตนเรืองวฒันา 
78 นาง  สิรินาชถ กิจเจริญวิศาล 
79 นางสาว  สชีุลา  เตชาภิวฒัน์พนัธุ์ 
80 นาง  สจุิตรา อดศิยัปัญญา  



รอบที่ 1: วนัพฤหัสบดทีี ่2 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหม่แทนผูท่ี้สละสิทธ์ิ 

81 นาง  สณีุ เตม็เจริญ 
82 นางสาว   สณีุ องัคทะวิวฒัน์ 
83 นาง  สนุทรี เจียระนนัท์ 
84 นางสาว   สพุรรณี รุจิตานนท์  
85 นางสาว   สพุนัทา เตม็ตฤษณา 
86 นางสาว   สภุาพร จนัทร์ศริิ 
87 นางสาว   สมุลรัตน์ โฆษิอาภานนัท์ 
88 นางสาว   สรุภา รัตนพฤฒากลุ 
89 นางสาว   สริุนทร ชะนะปาโมกโข  
90 นาย  สริุยา  ขอบญุสง่เสริม 
91 นางสาว   แสงจนัทร์ นิสสยัสรการ 
92 นาง  โสภี อนจุารีรัตน์ 
93 นางสาว   หลี ตัง้วจันากลุ 
94 นาง  แนง่น้อย ทะเลน้อย 
95 นาย  อตเิทพ พิริยากรกลุ 
96 นางสาว   อรทยั ตะตยิะวงศ์สรุทร 
97 นางสาว   อจัฉรา ตัง้เวียงวงั 
98 นางสาว   อญัชลี บญุจรัสกลุ 
99 นางสาว   อปัสร ประภาสะโนบล 
100 นางสาว  อาทิตยา จงรุ่งเรือง 



รอบที่ 1: วนัพฤหัสบดทีี ่2 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผู้สละสิทธ์ิ 

1 นาย  กมล สายอทุศันี 

2 นาง   คนงึนิจ งานสจุริต 

3 นาง  ธนพร วนศิรากลู 

4 นาง  มาลี มกุดาประกร 

5 นางสาว   ราณี เริงชยัธนะวงษ์ 

6 นาง  ละเอียด ทิฐิศานต์ศิริ 

7 นาย  วชิระ พว่งรอด 

8 นาย  วรรักษ์ ม่วงช ู

9 นาย  สมเกียรติ อติยทุธกลุ 

10 นางสาว   สทุธาสินี เอือ้พาหรัุตน์ 

11 นาย  พงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา 



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเยีย่มชมโรงกลัน่  

รอบที ่2  

วนัศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2558 



รอบที่ 2: วนัศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหม่แทนผูท่ี้สละสิทธ์ิ 

21 นาย  ชยัสิทธ์ิ ภทัรวรางกรู 
22 นาง  ฐานตุรา โภคทรัพย์  
23 นางสาว  ฐิตรัิตน์ จิรวงศ์วณิชย์ 
24 นาย  ณรงค์  มะลิสวุรรณ 
25 นาย  ณฐักิตติ ์กัน่เพ็ง 
26 นาย   ทวีเกียรต ิตัง้ประจกัษ์ภกัดี 
27 นาย  ทองสมัฤทธ์ิ ลีจ้นัทรากลุ 
28 นาย  ทศันยั  เอ่ียมอ าพนัธ์ 
29 นางสาว  ทศันีย์ สิงห์แก้ว 
30 นาย  ธเนศ ภทัรวรางกรู 
31 นางสาว  ธดาวดี มีนะกนิษฐ 
32 นาย  ธนยศ หิรัญเนตร 
33 นาย  ธนนั ศรีทิพย์ประเสริฐ  
34 นาย  ธนาบตุร ภทัรพิบลู 
35 นางสาว  ธญัพร ศรีสขุ 
36 นาย  ธีรธร แพง่ประสิทธ์ิ 
37 นางสาว  นวพร เงินงามเลิศ 
38 นางสาว  น้อย เกษมศรีธนาวฒัน์ 
39 นาย  บรรเจิด  สภาวรานนท์ 
40 นางสาว  บงัอร อมรพิทกัษ์กลู 

1 นางสาว  กรุณา พงษ์สิทธิถาวร 
2 นาง  เกศนีิ ชชัวาลโชตกิลุ 
3 นาย  เกียรต ิสมุงคลธนกลุ  
4 นาย  เกียรต ิบวัทอง 
5 นาง   ขนิษฐา จทูาวฒันานนท์ 
6 นางสาว  เขมจิรา กลุธรวิชญ์ 
7 นาย  ค านงึ  ประวีณวรกลุ 
8 นาง  จริยา ธรรมโชโต 
9 นาง  จริยา พฒัน์ภิญญ์   
10 นางสาว  จนัทรา ฤดีเนกสิน 
11 นางสาว  จินดา วอ่งวิทย์เดชา  
12 นาย  จิรวตัน์ เตือนตรานนท์ 
13 นางสาว  จไุรรัตน์ เรืองรัตนเมธี 
14 นาง  เจา แซจ่ิน 
15 นางสาว  ฉวีวรรณ เตม็พานิขย์  
16 นาย  เฉลิมชยั งามไพโรจน์พิบลูย์ 
17 นางสาว  ชนิดา คลอ่งผกญกิจ 
18 นาย    ชลธี ธนารักษ์วงศ์ 
19 นางสาว  ชวลิต ภรีูถิตย์ 
20 นาย  ชวลิต นพรัตน์ 



รอบที่ 2: วนัศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหม่แทนผูท่ี้สละสิทธ์ิ 

41 นาง  มารศรี มณีรัชไพศาล 
42 นาย  บญุเลิศ วฒุิกรคณารักษ์ 
43 นาย  ประทีป เหลา่วฒันาวงศ์ 
44 นางสาว  ประภาศรี บญุเพิ่มวิทยา 
45 นาย  ประสิทธ์ิ โศภิษฐ์สิริกลุ 
46 นาย  ประเสริฐ วิสทุธิชาต ิ 
47 นาย  ปรีชา ฉตัรวิไลลกัษณ์ 
48 นาย  ปัญญา แซเ่อีย้ว 
49 นาย  โปรด พึง่จาบ  
50 นางสาว  ผาณิต จนัทร์นวล 
51 นาย  พรชยั เลิศทิฐิวงศ์ 
52 นางสาว  พรพรรณ ชยัสขุภิรมย์ 
53 นางสาว  มณทิรา ดชัณาภิรมย์ 
54 นางสาว  มณีวรรณ ก้องวฒุิเวช 
55 นางสาว  มนชนก เสริมรัฐ 
56 นาง  มาลินี พนูสวสัดิ ์
57 นาง  ยิ่งทิพย์ ชัน้ประเสริฐ  
58 นางสาว  ระวีวรรณ ธรรมวิริยธร 
59 นางสาว  รัชนี เตม็อร่ามกลุ 
60 นาง  ฤทยัรัตน์ ฉตัรเฉลิมชยั 

61 นางสาว  ลีนา  อศัวมิ่งขวญั 
62 นาง  วดี คณุประยรูสวสัดิ์ 
63 นาย  วทญัญ ูศริิพานทอง 
64 นาง  วรนชุ ปรุงวิทยา 
65 นาย  วรพจน์ สือบญุธวนัชยั 
66 นาง   วรรณวิมล ลาภากรณ์ 
67 นาง  วนัทนา พรพิพฒัน์รุ่งศรี 
68 นางสาว  วิภาวดี กิจภาทรณ์ 
69 นาง  วิภาวรรณ ย่ิงผลพิบลู 
70 นาย  วิวฒัน์ โภคทรัพย์   
71 นาย  วิษณ ุเส็งสาย 
72 นางสาว  ศศธิร เตือนตรานนท์ 
73 นาย  ศกัดิริ์น ชศูกัดิต์ระกลู 
74 นาง  ศริิพร ทางศริิ  
75 นางสาว  ศริิวรรณ คนัธตระกลุ 
76 นาย   สง่า แซต่ัง้ 
77 นาย  สมเกียรต ิพรหมรัตน์ 
78 นางสาว  สมจิต ภทัรชาคร 
79 นาย   สมชาย วงศ์วิริยะวณิช 
80 นาย  สมบรูณ์ จงสถาพรพงศ์ 



รอบที่ 2: วนัศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิใหม่แทนผูท่ี้สละสิทธ์ิ 

81 นาย  สมพงษ์ เอกปรัชญากลุ 
82 นาง  สมภรณ์ โอมพรนวุฒัน์ 
83 นาย  ศกัสิ์ชยั อ าพนัทรัพย์ 
84 นางสาว  สนัสนีุ ธนวฒุิภมร  
85 นาย  สินชยั สขุเสง่ียมกลุ 
86 นางสาว  สกุานดา บญุญกิตตกิลุ 
87 นางสาว  สจุิพร พรทิวามณี 
88 นาง  สดุา เทอดบ้านเกิด 
89 นาง   สนิุภา ชศูกัดิต์ระกลู 
90 นางสาว  สธิุสา ตัง้อทุยัสขุ 
91 นาง  สนีุย์ สณัห์ศกัดิส์ิทธ์ิ 
92 นางสาว  สพุรรณี หิรัญสินสนุทร 
93 นางสาว  สภุา รุ่งธรรมรัตน์ 
94 นาง  สภิุญญา ตลุยาพร 
95 นาง   สมุณฑา แซเ่ฉ่ง 
96 นาย  สรุศกัดิ ์ธรรมวิริยธร 
97 นาย   สวุรรณ เดชะรินทร์ 
98 นางสาว  สวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ 
99 วา่ท่ี ร.ต  โสภณ เสริมธนะพฒักลุ 
100 นาย  อาทร สกลุมนชูยั 



รอบที่ 2: วนัศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2558 

รายช่ือผู้สละสิทธ์ิ 

1 นาง  กาญจนา เดชะเทศ 

2 นาย  คมกฤษณ์ เลาวกลุ 

3 นาย  สรรสิทธ์ิ สรัุฐชนานนท์ 

4 นาง  พวงชมพ ูป่ินรัตน์ 

5 นางสาว  พชัราภรณ์ ลิมปิองัคนนัต์ 

6 นาย  ยทุธศกัดิ ์ปรัศวเมธีกลุ 

7 นาง  ยวุดี แซห่ยอ่ง 

8 นางสาว   รุจินนัท์ ชีวานิรัตกิลุ 

9 นาง  วิไลวรรณ คณุะวฒัน์สถิตย์ 

10 นางสาว  ศภุกัษร โลห์่บญุทรัพย์ 

11 นาย  สเุมธ อนนัคภณัฑ์นนัท์ 



เงื่อนไข  
1.  ผู้ถือหุ้นได้สทิธิท่านละ 1 ที่น่ังเท่านัน้ 
2.  เป็นผู้ ถือหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

ซึง่รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
3.  บริษัทฯ จะโทรศัพท์ตดิต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีช่ือตามประกาศเพ่ือยืนยนัการเดินทาง และใน

กรณีบริษัทฯ ไมส่ามารถติดตอ่ทา่นได้ภายใน 7 วนัท าการ (นบัตัง้แตว่นัประกาศรายช่ือในวนัท่ี 
4 มิ.ย. 58) จะถือวา่ทา่นสละสิทธิ และจะติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือในรายช่ือส ารองล าดบัถดัไป 

4.  หากได้รับสทิธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ บริษัทฯ ขอให้ทา่นด าเนินการแจ้งยกเลิก
ภายใน 7 วนั ก่อนวนัท่ีทา่นได้รับสทิธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพ่ือรักษาสทิธิของทา่นในการเข้าร่วม
กิจกรรมครัง้ตอ่ไป) 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ :  
5.1 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ พาผู้ อ่ืนติดตามเดินทางไปด้วย 
5.2 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้ อ่ืนเดินทางแทน 
5.3 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สิทธิ เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 



งานจับฉลากรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าเยีย่มชมโรงกลัน่ ประจ าปี 2558 
วนัพธุที ่27 พฤษภาคม 2558 

ผู้บริหารร่วมกนัจับฉลาก Retail Site Visit 2015  
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