
 

หนา้ท ี1 จาก 6 หนา้ 
TICON  Industrial Connection Plc. 13th Floor, Sathorn  City  Tower, 175, South Sathorn Road 

Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand.  Tel: +66(0)2679 6565 Fax: +66(0)2287 3153  www.ticon.co.th 
 

ประกาศรายชือผูถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธิร่วมกจิกรรมเยียมชมโรงงานและคลงัสนิคา้ของบริษทั (27 พ.ค. 2557) 

รอบที 1: วนัศุกรท์ี 16 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี1 

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

1 Mr. Rico Kanthatham 

2 นาย ธนัวา ชนิะผา 

3 นาย สริ พศินพงศ ์

4 นาย จณตัว ์ สุชาโต 

5 นางสาว นนัทวนั วงศนิ์ติพฒั 

6 นาย กนัตภณ วรรณประภา 

7 นาย กิตติภณ สุนทรพาณิชย ์

8 นางสาว เกวลนิ ชาญชูทรพัย ์

9 นางสาว จิณพกัตร ์ พรพบูิลย ์

10 นาย เจนวทิย ์ ศรีววิฒันางกูร 

11 นาย ชชัวาล สุนทรพาณิชย ์

12 นาย ชยัณรงค ์ เชาวะวณิช 

13 นาย ชาญ อคัรชโินเรศ 

14 นาย ชาํนาญ จนัทรเดชดวงด ี

15 นาง ฐติิมา ดจีงกิจ 

16 นาย ณชัชาณ อิงอร่าม 

17 นาย เดชา มงคลรตัน ์

18 นาย ทวชียั บวัศร ี

19 นางสาว ธนธร วชริขจร 

20 นาย ธนทัวฒัน ์ ธนาเกยีรติสกุล 

21 น.ท. หญิง นงเยาว ์ กอ้นเพช็ร ร.น. 

22 นาย นปกรณ ์ ววิฒันพ์นชาต ิ

23 นาง นลนิภสัร ์ ศกัดติิยสุนทร 

24 นาย บดนิทร ์ สกุลเกียรต ิ

25 นาย ประสทิธ ิ โศภษิฐส์ริิกุล 

26 นางสาว กญัญา ปิติจอมวงศ ์

27 นาง ทิพยรตัน ์ สุนทรสวสัด ิ
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รอบที 1: วนัศุกรท์ี 16 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี1 (ต่อ) 

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

28 นางสาว สมศร ี เดชะรินทร ์

29 นางสาว สุมาล ี หตุะพรประเสรฐิ 

30 นางสาว อนงค ์ ศรีวฒันไชย 

 

รอบที 1: วนัศุกรท์ี 16 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี2 

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

1 นางสาว ปราณี สุขรตันไชยกุล 

2 นาย ผนิ เด่นสกุล 

3 นางสาว มณฑนีิ สุธีลกัษณาพร 

4 นาย มานะ เลศิวทิยาไตร 

5 นางสาว รจันา วรรณาศิริพงศ ์

6 นาย รตัติพล ศรีศกัดบิางเตย 

7 นาง ลดารตัน ์ เด่นสกลุ 

8 นางสาว เรณู เจนพพิฒันส์ริิกุล 

9 นาย วชิยั เด่นแพทยช์รางกูร 

10 นาย วบูิล ธนสารไพบูลย ์

11 นาย วริชั อศัวนิอฬุารกุล 

12 นาง ศิริพร แตม้บุญเลศิชยั 

13 นางสาว ศิริรตัน ์ ตงัดาํรงตระกูล 

14 นาย เศรษฐ ์ เศรษฐวรีวฒัน ์

15 นาย สมเกียรต ิ อตัถจริยกุล 

16 นาย หลกัพงษ ์ รูปเจริญ 

17 นาย สมชาย หงษส์มาทพิย ์

18 นาง สุภา เลิศธนพงศ ์

19 นาย สุทศัน ์ คงมานนท ์

20 นาง สุธินีย ์ ลมิธรรมธาดา 

21 นาย สุประดษิฐ ์ ศิริเกษม 
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รอบที 1: วนัศุกรท์ี 16 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี2 (ต่อ) 

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

22 นางสาว สุพรรณี รุจิตานนท ์

23 นางสาว สุภคั ศิริติกุล 

24 นาง สุภาพ บวัแยม้ 

25 นาย สุเมธ วฒันรงัสรรค ์

26 นาง หทยัรตัน ์ พริิยากรกุล 

27 นาย อนุกูล บุญประสทิธกิุล 

28 นาง อรพนิทร ์ ดุษฎวีจิยั 

29 นาง อรวรรณ กรีอกัษร 

30 นางสาว อสันี นรมานพ 

 

รอบที 2: วนัพฤหสับดีที 29 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี1  

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

1 นางสาว ก่องกาญจน ์ กรรุจา 

2 นางสาว กาลวลัย ์ กิจวรเศรษฐ ์

3 นาย กิตต ิ นนทง์าม 

4 นาง ขนิษฐา จูฑาวฒันานนท ์

5 นาง จงกล เทยีงดาห ์

6 นางสาว จารุนาถ โกศลมนตร ี

7 นาง จิตตล์ดัดา สุภานนัท ์

8 นาย จิตต ิ คูวณิชยว์งศ ์

9 นาย จิระชาต ิ เพยีรสหะกจิ 

10 นาย เฉลมิ ดุสติสถติไกวลั 

11 นาย ชชัชยั คุณงาม 

12 นางสาว ชาดา เรืองรกัษล์ขิติ 

13 นาง ฐานุตรา โภคทรพัย ์

14 นาย ววิฒัน ์ โภคทรพัย ์

15 นางสาว ณฐักาญจน ์ องัคานุสรณ ์
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รอบที 2: วนัพฤหสับดีที 29 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี1 (ต่อ) 

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

16 นางสาว บุษราคมั แซ่หล ี

17 นาย ณฐัวฒัน ์ ดาํรงกูล 

18 นาย ติณณภพ วนัประสพสุข 

19 นาย ธเนศ ภทัรวรางกูร 

20 นาย เธียรศกัด ิ ดรุ่ีงโรจน ์

21 นางสาว นงนุช วเิชยีรสมทุร 

22 นางสาว นลนีิ ภาติกะวยัวฒัน ์

23 นางสาว นวลนุช จุลพงศธร 

24 นาย ประพจน ์ วุฒกิรวภิาค 

25 นาย ปริญญา อริยะสถติยม์นั 

26 นาย ปราโมทย ์ เรืองทรพัย ์

27 นาย พรพงษ ์ ภูริปญัญาวงศ ์

28 นาย พรพกัตร ์ สถติยถ์าวรชยั 

29 นาง พชัรินทร ์ คลงัเปรมจิตต ์

30 นาง พชัร ี ขจรมงคลนนัท ์

31 นาง พุทธวรรณ วธิินนัทกิตต ์

32 นางสาว เพญ็ศร ี เองใช่รตัน ์

33 นางสาว ไพเราะ ติญญนนท ์

34 นางสาว ภรภทัร คาํภาพงษ ์

35 นาย มงคล ศิริพรพทิกัษ ์

36 นางสาว เมตตา สทุมถริะ 

37 นางสาว เมทกิา โรจนสุวรรณ 

38 นาง ยุพนิ เกราะทอง 

39 นางสาว รงัสมิา รุจิยานนท ์

40 นางสาว รุ่งเรือง เงางามรตัน ์
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รอบที 2: วนัพฤหสับดีที 29 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี2  

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

1 นาง ลดาวลัย ์ เรืองศรียานนท ์

2 นาย ฤทธิชยั หยบิเจริญพร 

3 นาย วรกิจ ภูมติระกูล 

4 นางสาว วรนุช อิทธิพูลสวสัด ิ

5 นางสาว วลยัพร พริิยะพนัธุ ์

6 นางสาว วภิา สุวณิชย ์

7 นาง วภิาภรณ ์ วุฒภิกัด ี

8 นางสาว วภิาวรรณ จรรยศุ์ภรินทร ์

9 นางสาว วริณัภทัร ์ เรืองพศิาลสนิ 

10 นาย วโิรจน ์ พพิฒันก์ิตติกลุ 

11 นาย วโิรจน ์ มโนชนนท ์

12 นาย วสินัต ์ ทรพัยส์มบูรณ ์

13 นาย วสิทิธ ิ พงษว์ริชัไชย 

14 นางสาว วณีา กิจเวคิน 

15 นางสาว ศรีสมร ภู่มะล ิ

16 นาย ศกัดริิน ชูศกัดติระกูล 

17 นางสาว ศิยาพร ตญัญะวงัรตัน ์

18 นาง ศิริพร พงษอ์ดุลสุข 

19 นางสาว ศิริพร ศิริไพบูลย ์

20 นางสาว สคราญ ชะนะปาโมกโข 

21 นาย สมเกียรต ิ อติยุทธกุล 

22 นางสาว สมใจ กาํธรกิตติกุล 

23 นาย สมชยั พงษอ์ดุลสุข 

24 นาง สมทรง เชาวนวริตัน ์

25 นาย สมศกัด ิ เรืองเลศิปญัญา 

26 นาง สริิมา เรืองฤทธินนท ์

27 นางสาว สุดรงัศร ี โรจนเ์รอืงทว ี

28 นาง สุนี แซ่ซงึ 
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รอบที 2: วนัพฤหสับดีที 29 พฤษภาคม 2557 

รถบสัคนัท ี2 (ต่อ) 

ลําดบัท ี คํานําหนา้ชือ ชือ นามสกลุ 

29 นางสาว สุภา รุ่งธรรมรตัน ์

30 นางสาว สุภาพร บุรพวฒันานนัท ์

31 นาย สุมนิทร ์ สุนทรพาณิชย ์

32 นาย สุรชยั แซ่ฮอ้ 

33 นาย สุรศกัด ิ ธรรมวริิยธร 

34 นาง สุวรรณี ศิริมงัคลานุรกัษ ์

35 นาย อภชิาต ว่องคงคาทอง 

36 นาย อวยชยั ทองสว่างแจง้ 

37 นาย อาทติย ์ มงคลพรอุดม 

38 นาง อาภา ปฐมพฒัน 

39 นาง อารยีา วงศฤงคารฤทธ ิ

40 นาง อารยี ์ วรเวทยธ์นิต 

 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธิจะไดร้บัการติดต่อกลบัจากบริษทัทางโทรศพัท ์

หากผูถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธิทาํการยกเลกิการเดนิทาง บริษทัจะจบัฉลากรายชอืสาํรองและจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

กรุณาอย่านาํรถส่วนบุคคลมา 

กรุณานาํบตัรประชาชนมาแสดงตนในวนัเดนิทาง 

 

 

 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

โทรศพัท ์ 02-679-6565 ต่อ 224 

โทรสาร 02-287-3153 


