
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จ ำกดั 
รำยช่ือผู้ได้รับรำงวลัจำกกำรจับฉลำก (เฉพำะผู้ทีอ่ยู่ในห้องประชุม) ในวนัประชุมใหญ่ 20 กมุภำพนัธ์ 2562 

 

เช็คของขวญั มูลค่ำ 1,000.- บำท จ ำนวน 40 รำงวลั รวมมูลค่ำรวม 40,000 บำท 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล รหัสสมำชิก หน่วยงำน 

1 นายจิระวฒัน์ ศรีนวล 013568 BCP 

2 นายชยัพิชิต พุม่วสิยั 017279 BCP 

3 นายวเิชียร บุญเกิด 011436 PTTEP.SV 

4 นายณฐัวฒิุ ชะมา้ยกลาง 015219 BCP 

5 นายกิตติพล พิมพจ์นัดา 014243 BCP 

6 นางอุไร เกตุเทียน 000315 หมวดพิเศษ 

7 นายธวชัชยั โตเจริญ 002138 หมวดพิเศษ 

8 นายประจกัร์ แพงปัด 016110 BCP 

9 นางสาวรังษิยา บรมรัตนไพศาล 016188 หมวดพิเศษ 

10 นายชูฤทธ์ิ จิตวรีะ 002010 ปตท. ระดบัผูบ้ริหาร 

11 นางสาวอาภรณ์ เนตรประไพ 007148 PTTRM 

12 นางเบ็ญจมาศ ฉนัทอุทิศ 001458 PTT 

13 นายวเิชียร ปัญญาดี 013626 หมวดพิเศษ 

14 ร้อยตรีสมเกียรติ เลก็ยิม้ 004584 หมวดพิเศษ 

15 นางสาวฐนิด ชูประเสริฐ 000740 หมวดพิเศษ 

16 นายสุเมธา นามศิริเลิศ 007252 PTTOR 

17 นายภิญโญ โหวไิลลกัษ ์ 011245 GCMS 

18 นางสาวจนัทร์ร าไพ ลภัยพร 009036 หมวดพิเศษ 

19 นายจรัส ทรัพยพ์นัธ์ุ 002861 หมวดพิเศษ 

20 นายชมด จนัทร์รอด 003636 หมวดพิเศษ 

 
 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จ ำกดั 
รำยช่ือผู้ได้รับรำงวลัจำกกำรจับฉลำก (เฉพำะผู้ทีอ่ยู่ในห้องประชุม) ในวนัประชุมใหญ่ 20 กมุภำพนัธ์ 2562 

 

เช็คของขวญั มูลค่ำ 1,000.- บำท จ ำนวน 40 รำงวลั รวมมูลค่ำรวม 40,000 บำท  

 

 

 

 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล รหัสสมำชิก หน่วยงำน 

21 นายมงคล ช่ืนพิมาย 012677 BCP 

22 นางวไิล เอมโอชะ 005213 หมวดพิเศษ 

23 นายภคิน เลิศจิรกลุ 009531 หมวดพิเศษ 

24 นางสาวอุไรวรรณ เช่ียวชาญเกษตร 018535 PTTOR 

25 นายจ าเริญ ต่วนชะเอม 005611 หมวดพิเศษ 

26 นางบงัอรศรี จนัทรเวคิน 002372 หมวดพิเศษ 

27 นายจิรัฏฐ ์อภิธรรมวงศ ์ 006564 PTT 

28 นางศศกรณ์ ภาณุมาศ ณ อยธุยา 006154 หมวดพิเศษ 

29 นางสาวสุทธดา สืบโอฬาร 000946 PTTOR 

30 นาวาเอกหญิงคคนางค ์ตูจิ้นดา 001351 หมวดพิเศษ 

31 นายธนินทร์ อินทร์ประดบั 007308 PTTOR 

32 นายจ าเริญเกียรติ ศิริพงษ ์ 013283 DHIP 

33 นางกนัตา เขียวแสง 003318 PTT 

34 นางสาวคนธพร พฤกษแ์กว้กาญจนา 017186 PTT 

35 นายประชา เจียเจษฎากลุ 016007 PTT 

36 นางสิริวรรณ ดาราสม 002087 PTT 

37 นายเรืองฤทธ์ิ ศรีมรกตมงคล 002223 หมวดพิเศษ 

38 นายณฐัภทัร์ สนยอ้น 001131 หมวดพิเศษ 

39 นายสุรักษ ์สุจริตพทุธงักรู 008113 หมวดพิเศษ 

40 นางรมิดา ใจธรรม 008164 CHPP 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จ ำกดั 
รำยช่ือผู้ได้รับรำงวลัจำกกำรจับฉลำก (เฉพำะผู้ทีอ่ยู่ในห้องประชุม) ในวนัประชุมใหญ่ 20 กมุภำพนัธ์ 2562 

 

เช็คของขวญั มูลค่ำ 5,000.- บำท  จ ำนวน 4  รำงวลั รวมมูลค่ำ 20,000 บำท 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล รหัสสมำชิก หน่วยงำน 

1 นายชชัวาลย ์เจียเจริญ 015586 หมวดพิเศษ 

2 นายสมศกัด์ิ พรมโคต 016831 BCP 

3 นางนิตยา ทองสมัฤทธ์ิ 001553 หมวดพิเศษ 

4 นางสาลินี ตูบ้รรเทิง 006153 หมวดพิเศษ 
 

 

เช็คของขวญั มูลค่ำ 10,000.- บำท  จ ำนวน 1  รำงวลั รวมมูลค่ำ 10,000 บำท 

ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล รหัสสมำชิก หน่วยงำน 

1 นางสาวบุปผา อมัโภชานนท ์ 002497 หมวดพิเศษ 
 

 

 


