
โครงการท่ีไม่ได้จดัส่งรายงาน Monitor ฉบบักรกฎาคม – ธนัวาคม 2552  ประเภทโครงการเหมืองแร่

ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

(7/2549)

(6/2549)

(1/2547)

(4/2548)

(1/2548)

(4/2549)

(2/2548)

(18/2550)

(1/2547)

(5/2548)

(6/2548)

(4/2547)

 30246/15829

(5/2547)

(3/2547)

(6/2547)

(3/2548)

(5/2544)

(2/2548)

ข้อมูล 1 มิ.ย. 53     

อ.ไชยปราการ

5 บรษัิท ศลิาไทยรุง่เรอืง
พัฒนา จํากดั

4 บรษัิท ปฐมวัฒนาพาณชิย์
การแร ่ จํากดั

ต.ศรมีงคล อ.ไทรโยค จ.  กาญจนบรุี เฟลดส์ปาร์

ชนดิแร่

1 บรษัิท ทรัพยากรอนิเตอร์
กรุ๊ป จํากดั

ต.ทุง่กระบํา่
 

อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบรุี ควอรตซ์

ต.หนองโอง่
 

อ.อูท่อง

ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง

ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

3 บรษัิท เชยีงใหมส่หศลิา 
จํากดั

ต.ศรดีงเย็น

จ.สตลู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิ
ทรายแป้ง เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

6 หจก.ชลบรุจีติตป์ระเสรฐิ์

7 บรษัิท พธุผาศลิาละง ู
จํากดั

ต.นาทอน
 

อ.ทุง่หวา้

จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.  เชยีงใหม่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

จ. สพุรรณบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

2 บรษัิท ทรัพยากรอนิเตอร์
กรุ๊ป จํากดั

ต.ทุง่กระบํา่
 

อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบรุี ควอรตซ์

8 บรษัิท เทพประทานการ
แร ่ จํากดั

ต.ปากแพรก อ.ดอนสกั จ.สรุาษฏรธ์านี ทรายแกว้

9 หจก.ทศันาชลบรุี ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซมัและแอนไฮไดรต์

จ.สรุาษฏรธ์านี ยปิซัม่และแอนดไ์ฮไดรต์

จ.นครสวรรค์ เหล็ก

11 บรษัิท โชคพนา (2512) 
จํากดั

ต.ชา้งซา้ย อ.กาญจนดษิฐ์

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั10 บรษัิท เอส.เค.มเินอรรั์ลส์
 จํากดั

14 นายธงชยั บนิสมประสงค์

12 บรษัิท โชคพนา (2512) 
จํากดั

ต.ชา้งซา้ย อ.กาญจนดษิฐ์

13 นายธรีภัทร วัชราพันธ์ ต.ทุง่เตา อ.บา้นนาสาร จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซมัและแอนไฮไดรต์

ต.ชา้งซา้ย อ.กาญจนดษิฐ์

จ.แพร่ รัตนชาติ

จ.เลย เหล็ก

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซัม่และแอนไฮไดรต์

16 นายพยงุ โพธสธุน ต.นาพนู อ.วังชิน้

15 หจก.พรหมมังกร ต.จอมศรี อ.เชยีงคาน

17 นางนภิา สภุชิญางกลู ต.หนอง
กระโดน

อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ หนิออ่นหนิปนูเพือ่
อตุสาหกรรมเคมหีรอืทําปนู
ขาวสําหรับอตุสาหกรรม
ฟอกหนังหรอือตุสาหกรรม
น้ําตาลและอตุสาหกรรม
ชนดิหนิปนูเพือ่
อตสาหกรรมกอ่สรา้ง



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(6/2547)

(3/2549)

(7/2547)

(2/2549)

(8/2540)

(1/2547)

 29536/15091

(6/2537)

 29537/15092

(12/2547)

(9/2548)

(2/2545)

(1/2547)

31864/15523

(2/2545)

(40/2530)

(3/2545)

(1/2547)

(4/2547)

(2/2547)

(2/2548)

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซัม่และแรแ่อนไฮไดรต์

จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมหนิแกรนติ
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

จ.กาญจนบรุี ดนิขาว

19 บรษัิท ศลิาพรชยั จํากดั ต.คลองกิว่ อ.บา้นบงึ

ต.บา้นใหม่ อ.ทา่มว่ง18 นายสมชาย กติชิยั

22 บรษัิท ไศลรุง่เรอืง จํากดั

20 นายตนั วัชรสนิธุ์ ต.ชา้งซา้ย อ.กาญจนดษิฐ์

21 บรษัิท ศลิาทุง่อรณุ จํากดั ต.ทุง่อรณุ อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลตเ์พือ่อตุสาหกรรม
่ ้ต.นาหวา้ อ.จะนะ

จ.นครสวรรค์ ยปิซัม่

จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ เพือ่

่ ้23 บรษัิท สหชาตเิศรษฐกจิ 
จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั

บรษัิท สหชาตเิศรษฐกจิ 
จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั ยปิซมั

บรษัิท สหชาตเิศรษฐกจิ 
จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

จ.นครสวรรค์

24 บรษัิท หนิออ่น จํากดั ต.หนา้พระ
ลาน

อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ

จ.สระบรุี หนิออ่น

25 บรษัิท ปฐมวัฒนาพาณชิย์
การแร ่ จํากดั

ต.ศรมีงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี เฟลดส์ปาร์

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซัม่และแอนไฮไดรต์

จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลตเ์พือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

จ.กาญจนบรุี โดโลไมตแ์ละแรฟ่อสเฟส

27 บรษัิท ส.เขมราฐ อนิดสัต
รี ้ จํากดั

ต.สวีเิชยีร 
และ ต.
ปเุปือย

น้ํายนื

ต.สงิห์ อ.ไทรโยค26 นายภคคม ถาวรเจรญิสโุข

30 บรษัิท อัคขพัฒไมนิง่

28 บรษัิท พารุง่อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จํากดั

ต.ทุง่เตาใหม่ อ.บา้นนาสาร

29 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล
เหมอืงแรด่นิขาวทุง่คาระนอง

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง ดนิขาวและดบีกุ

ต.บา้นสอ้ง อ.เวยีงสระ

จ.สรุนิทร์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

จ.สระบรุี หนิประดบัชนดิหนิทราเวอร์
ทนี

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซมัและแอนไฮไดรต์

32 หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงโม่
บดหนิมุง่เจรญิ

ต.ไพล อ.ปราสาท

31 นายกรวฒุ ิ ลพีลิา ต.วังมว่ง อ.วังมว่ง

33 บรษัิท หนิหนึง่ จํากดั ต.สวีเิชยีร อ.น้ํายนื จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

จ.สรุาษฎรธ์านี โดโลไมต์

จ.หนองบวัลําภู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

จ.หนองบวัลําภู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง
35 บรษัิท โชคอนันตก์อ่สรา้ง

อดุรธานี จํากดั
ต.อทุยัสวรรค์ อ.นากลาง

ต.ดา่นชา้ง อ.นากลาง34 บรษัิท ช.นยิม จํากดั

36 บรษัิท แรส่มัพันธ ์ จํากดั ต.ทา่อแุท อ.กาญจนดษิฐ์



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

 30449/15859

(12/2546)

(1/2548)

 23720/15077

(25/2539)

(3/2546)

 30197/15800

(61/2538)

 25616/15392

(35/2541)

 15548/15836

(2/2548)

 28476/15503

(21/2540)

(1/2549)

 32492/15789

(7/2547)

(2/2546)

(4/2547)

(10/2545)

 31224/15464

(3/2540)

(42/2539)

(2/2547)

(2/2542)

(2/2546)

 32223/15629

(2/2541)

 30451/15783

(1/2547)

(1/2545)

 12338/15154

(2/2545)

38 บรษัิท อติาเลยีนไทย 
ดเีวลอ๊ปเมนต ์ จํากดั 
(มหาชน)

37 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไทยเกา
ลนี

ต.บา้นสา อ.แจห้ม่ จ.ลําปาง ดนิขาว

ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืง

จ.สรุาษฎรธ์านี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.แพร่ แบไรท์

จ.ระยอง หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

40 นายยทุธศกัดิ ์ ชศูกัดิ์ ต.กรดู อ.กาญจนดษิฐ์

39 นายกฤษฏา กมัปนาท
แสนยากร

ต.ตา้ผามอก อ.ลอง

41 นายณรงค ์ พชิติกวนิ ต.ทา่โรง อ.วเิชยีรบรุี จ.เพชรบรูณ์ โดโลไมต์

จ.กระบี่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

จ.กาญจนบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

43 บรษัิท เค.ซ.ีไมนิง่โปร
ดกัส ์ จํากดั

ต.รางหวาย อ.พนมทวน

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง42 นางสไุล ทรงไพบลูย์

46 บรษัิท ต.หรัินย ์ จารกึ 
จํากดั

44 บรษัิท เขาแดงคอน
สตรัคชัน่ จํากดั

ต.ดนิอดุม ต.ลําทบั

45 บรษัิท สนิชยั 1992 จํากดั ต.หนา้พระ
ลาน

อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ

จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.นคิมสรา้ง
ตนเอง

อ.เมอืง

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซัม่

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิทราย

จ.ลพบรุี แคลไซต์

48 บรษัิท พรทวปีาลม์ จํากดั ต.ชา้งซา้ย อ.กาญจนดษิฐ์

47 นางสาวรัตนา นราเลศิ ต.คลองมว่ง อ.ปากชอ่ง

49 บรษัิท สหพนาสทิธิ ์ จํากดั ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิค
วอรต์ไซตเ์พือ่อตุสาหกรรม
่ ้

จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลส ์ เพือ่อตุสาหกรรม
่ ้

จ.บรุรัีมย์ หนิบะซอลตเ์พือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

51 หา้งหุน้สว่นจํากดั เจรญิ
ทรัพยโ์ชคชยั

ต.ทา่เยีย่ม อ.โชคชยั

ต.เจรญิสขุ อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ

50 นายชศูกัดิ ์ จรยิะวรกลุ

54 นายชยัวฒุ ิ สรุยิจนัทร์

52 หา้งหุน้สว่นจํากดั ศลิาชยั
หาดใหญ(่1997)

ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่

53 บรษัิท พงษ์เอราวัณ จํากดั ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

ต.หว้ยหอม อ.ตาคลี

จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

จ.ลําปาง ดนิขาว

จ.นครสวรรค์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

56 บรษัิท ปรนิดา จํากดั 
(มหาชน)

ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง

55 นายเสถยีร สน่ันเสยีง ต.เมอืงมาย อ.แจห้ม่

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
่

57 บรษัิท ศลิาอตุสาหกรรม 
จํากดั (นายประสทิธิ ์ ป้อม
สกลุ รับชว่งฯ)

ต.ลดิล อ.เมอืง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายผล โรจนสกลุ และ
โ

ต.คลองตะ อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา58



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

103/2540

104/2540

105/2540

106/2540

107/2540

(1/2545)

(7/2544)

(8/2544)

 30236/15796

(4/2546)

 30237/15791

(7/2546)

 26213/15782

(6/2544)

 31861/15794

(4/2540)

 27267/15243

(72/2539)

 27261/15163

(บร69/2539)

(6/2544)

 32402/15736

(1/2542)

(1/2545)

 23960/15733

(1/2542)

(4/2545)

(2/2545)

 31641/15732

 (เพอือตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)นายผดงุ โรจนสกลุ เกรา

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายผล โรจนสกลุ และ
นายผดงุ โรจนสกลุ

ต.คลองตะ
เกรา

อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายผล โรจนสกลุ และ
นายผดงุ โรจนสกลุ

ต.คลองตะ
เกรา

อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายผล โรจนสกลุ และ
นายผดงุ โรจนสกลุ

ต.คลองตะ
เกรา

อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายผล โรจนสกลุ และ
นายผดงุ โรจนสกลุ

ต.คลองตะ
เกรา

อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา

หา้งหุน้สว่นจํากดั ยาสบู
ทุง่กวาว‐บา้นถิน่

ต.นาพนู อ.วังชิน้ จ.แพร่

หา้งหุน้สว่นจํากดั ยาสบู
ทุง่กวาว‐บา้นถิน่

ต.นาพนู อ.วังชิน้ จ.แพร่

ต.นาพนู อ.วังชิน้ จ.แพร่

บรษัิท ดาราใต ้ เหมอืง
แร ่ จํากดั(บรษัิท ปัญจะ
พัฒนาวศิวกรรมและ
พาณชิยก์าร จํากดั รับ
ชว่งฯ)

ต.พรพุี อ.บา้นนาสาร จ.สรุาษฎรธ์านี

รัตนชาติ

บรษัิท ยปิซัม่เวลธ จํากดั ต.ขา้งซา้ย อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี

บรษัิท ทุง่ใหญเ่อ็กซ์
ปอรต์ จํากดั (นาง
ปนัดดา ตระกลูดษิฐ รับ
ชว่งฯ)

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรธีรรมราช

หา้งหุน้สว่นจํากดั ยาสบู
ทุง่กวาว‐บา้นถิน่

ยปิซมั และแอนไฮไดรต์

ยปิซมัและแอนไฮไดรต์

ยปิซมั

59

60

61

62

รัตนชาติ

รัตนชาติ

63 บรษัิท ศลิาสากล
อบุลราชธาน ี จํากดั

ต.โซง อ.น้ํายนื จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
่ ้64 บรษัิท เหมอืงหนิราช 

จํากดั (นายอภชิาต ิ
ั ิ์ ั ่

ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
่ ้

จ.นครพนม หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิ
ทราย (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

จ.ลพบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิ
เพอรไ์ลต์

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
่ ้66 บรษัิท ทองมาการเกษตร

อตุสาหกรรม จํากดั
ต.ยางราก อ.โคกเจรญิ

ต.อสิาณ อ.เมอืง65 บรษัิท ศลิาชยับรุรัีมย ์
(1991) จํากดั

69 นายแผว้ เปลง่อรณุ(หจก.
เลีย่มโรจนเ์จรญิเอ็นจิ
เนียริง่ รับชว่งฯ)

67 นายณรงค ์ แวงสนัเทยีะ ต.น้ํากํา่ อ.ธาตพุนม

68 นางพรอ้ม อรณุสวุรรณ ต.หนองแก อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ ควอทซ์

ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน

จ.กาญจนบรุี ดนิขาว

จ.สระบรุี หนิประดบัชนดิหนิทราเวอร์
ทนี

จ.พัทลงุ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

71 นายฮิน้ เฮงเส็ง ต.ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ

70 นายสมพร สขุเกยีรตภิัย ต.วังมว่ง อ.วังมว่ง

72 หา้งหุน้สว่นจํากดั ต.จวบ อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส ดนิขาว



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(1/2545)

12249/12917

(2/2539)

(3/2539)

(4/2539)

(5/2539)

31239/15238

(2/2541)

 26213/15782

(6/2544)

(2/2545)

 31542/15374

(4/2541)

 31640/15660

(2/2544)

16811/12644  
16812/12643

(1/2543)

 24012/15695

(3/2544)

 32451/15687

(7/2543)

 32454/15688

(8/2543)

 32452/15689

(9/2543)

 19917/15690

(10/2543)

 32453/15691

(11/2543)

 29179/15696

(5/2542)

 32728/15729

(1/2545)

 32730/15731

ดนิขาว

อตุสาหกรรมนราดนิขาว

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
อตุสาหกรรมนราดนิขาว

ต.จวบ อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส

73 นางสาวรุง่เรอืง ธนาสริวิงศ์ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ

นางสาวรุง่เรอืง ธนาสริวิงศ์ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ

นางสาวรุง่เรอืง ธนาสริวิงศ์ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ

จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่การกอ่สรา้ง

นางสาวรุง่เรอืง ธนาสริวิงศ์ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่การกอ่สรา้ง

74 นายราม สภุา ต.แมห่อพระ อ.แมแ่ตง

จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่การกอ่สรา้ง

จ.เชยีงใหม่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่การกอ่สรา้ง

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซัม่และแอนไฮไดรท์

75 บรษัิท ทุง่ใหญเ่อ็กซ์
ปอรต์ จํากดั (นาง
ป ั ิ ั

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

76 บรษัิท พารุง่ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั

ต.ทุง่เตาใหม่ อ.บา้นนาสาร

หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

บรษัิท ฝู๋ ไทยคอน
สตรัคชัน่ จํากดั

ต.โคกเคยีน อ.เมอืง จ.นราธวิาส

บรษัิท ฝู๋ ไทยคอน
สตรัคชัน่ จํากดั

ต.โคกเคยีน อ.เมอืง

บรษัิท ชลประทานซเีมนต์
 จํากดั (มหาชน)

ต.ตาคลี อ.ตาคลี

จ.นราธวิาส

จ.ตรัง หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.นครสวรรค์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมปนูซเิมนต)์

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทา่หลวง) จํากดั

ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี

77

79 นายนรนิทร ์ แซเ่อีย่ม ต.นาเมอืง
เพชร

78

80 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทา่หลวง) จํากดั

ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท

อ.สเิกา

จ.สระบรุี

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมปนูซเิมนต)์

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทา่หลวง) จํากดั

ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมปนูซเิมนต)์

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทา่หลวง) จํากดั

ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมปนูซเิมนต)์

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทา่หลวง) จํากดั

ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมปนูซเิมนต)์

81 นายบญุรอด ดดัวงษ์ ต.โคกตมู อ.เมอืง จ.ลพบรุี แคลไซต์

จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

บรษัิท จติรัตน ์ พัฒนา ต.ทรัพยไ์พ อ.กิง่ อ.เอราวัณ จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
่

82 บรษัิท สรัุตนก์ารศลิา 
จํากดั

ต.ทรัพยไ์พ
วัลย์

อ.กิง่ อ.เอราวัณ



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(5/2545)

 32729/15730

(4/2545)

(14/2543)

(11/2541)

 31431/15715

(31/2540)

(23/2539)

 31086/15562

(1/2542)

(4/2536)

 30217/15577

(7/2543)

(8/2533)

(2/2543)

12268/13707

12302/14598

(4/2541)

(5/2541)

(7/2541)

 28665/15781

(123/2539)

(9/2542)

 30980/15531

(1/2542)

 30208/15536

(24/2541)

จํากดั วัลย์  (เพอือตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.ลําพนู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่การกอ่สรา้ง

จ.สระบรุี ไพโรฟิลไลต์

บรษัิท บํารงุเทพการศลิา
 จํากดั

ต.ทรัพยไ์พ
วัลย์

83 นางเจรญิ ภัทรกลุขจร ต.ชะอม อ.แกง่คอย

จ.เลย หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

อ.กิง่ อ.เอราวัณ

86 บรษัิท พันธป์ระเสรฐิเพชร
ศลิา จํากดัและนายทศันัย
 พันธป์ระเสรฐิ

84 บรษัิท ลานนาดาตากรุ๊ป 
จํากดั

ต.แมต่นื อ.ลี้

85 บรษัิท ศลิาไทยสงวน 
(2540) จํากดั

ต.นาหนอง
ทุม่

อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.ซบัไมแ้ดง อ.บงึสามพัน

จ.สรุนิทร์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

อ.เบตง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง
อ.ปราสาท 
และเมอืง

จ.เพชรบรูณ์ หนิอตุสาหกรรมชนดิปนู 
เพือ่การกอ่สรา้ง

87 หา้งหุน้สว่นจํากดั ศลิา
ทองพัฒนา

ต.ตาเนาะแม
เราะ

88 นายชยัวัฒน ์ วงศอ์ารยีส์นัติ ต.ไพล 
และนาบวั

โดโลไมต์

89 บรษัิท รัตนน์ราทรและ
บตุร จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง ดนิขาว ดบีกุวลุแฟรม

90

91 บรษัิท เทพประทานการ
แร ่ จํากดั

ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก

บรษัิท แรส่มัพันธ ์ จํากดั ต.ทา่อแุท อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี

เฟลดส์ปาร์

92 บรษัิท เหมอืงแรภ่เูก็ต 
จํากดั

ต.ลดิล‐ลํา
ใหม่

อ.เมอืง จ.ยะลา ดบีกุ

บรษัิท เหมอืงแรภ่เูก็ต 
จํากดั

ต.ลดิล‐ลํา
ใหม่

อ.เมอืง จ.ยะลา ดบีกุ

บรษัิท เหมอืงแรภ่เูก็ต 
จํากดั

ต.ลดิล‐ลํา
ใหม่

อ.เมอืง จ.ยะลา ดบีกุ

จ.สพุรรณบรุี ดบีกุ

บรษัิท เอส.เอ.พ.ีเหมอืง
แร ่ จํากดั

ต.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี ดบีกุ

93 บรษัิท เอส.เอ.พ.ีเหมอืง
แร ่ จํากดั

ต.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง

บรษัิท เอส.เอ.พ.ีเหมอืง
แร ่ จํากดั

ต.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี ดบีกุ

จ.ลําปาง บอลเคลย์

จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิดนิดาน(เพือ่
อตุสาหกรรมซเิมนต)์

95 นายประสาน ลีต้ระกลู ต.บา้นกิว่ อ.แมท่ะ

94 บรษัิท ปนูซเีมนตเ์อเซยี 
จํากดั (มหาชน)

ต.หนา้พระ
ลาน

อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ

จ.สรุาษฎรธ์านี ยปิซมั และแอนไฮไดรต์

96 หา้งหุน้สว่นจํากดั เจยี
ฮะฮวด

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ทรายแกว้

97 บรษัิท เบญจพร
อตุสาหกรรม จํากดั 
(บรษัิท บ.ีเอส.ไมนิง่ 
จํากดั รับชว่งฯ)

ต.คลองปราบ อ.บา้นนาสาร



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(20/2539)

(72/2538)

(21/2538)

 32202/15639

(51/2540)

(2/2542)

 25941/15516

(4/2540)

 32423/15650

(27/2541)

(1/2538)

(4/2542)

(3/2536)

 31111/15519

(41/2540)

31080/15562

(1/2542)

 31941/15814

(1/2542)

 28723/15655

(21/2540)

 28722/15528

(26/2540)

 28721/15529

(27/2540)

(9/2540)

 21388/15469

(25/2539)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

114 หา้งหุน้สว่นจํากดั ทศันา
ชลบรุ ี (หจก. ศลิาสนิทรัพย์
สมทุร บ.ปรนิดา จก.
(มหาชน))

ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง จ.ชลบรุี

112

ต.สวีเิชยีร113 หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

บรษัิท โรงโมห่นิโชคชยั 
จํากดั

ต.ทุง่อรณุ อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา

บรษัิท โรงโมห่นิโชคชยั 
จํากดั

บรษัิท ส.เขมราฐอนิดสัตรี้
 จํากดั

ต.ทุง่อรณุ อ.โชคชยั

อ.น้ํายนื จ.อบุลราชธานี

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต(์เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

จ.นครราชสมีา

110 บรษัิท นสิทิธิส์วัสดิ ์ จํากดั ต.สวายจกี อ.เมอืงบรุรัีมย์

111 นายประเสรฐิ ศรหีรัิญรัตน์ ต.ทา่เยีย่ม อ.โชคชยั

109 นายชยัวัฒน ์ วงศอ์ารยีส์นัติ ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สรุนิทร์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

จ.ระนอง ดนิขาว ดบีกุวลุแฟรม

จ.เชยีงราย บอลเคลย์

107 บรษัิท เหมอืงแรด่นิขาวหนิ
เพงิระนอง จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง

ต.เวยีง
กาหลง

อ.เวยีงป่าเป้า108 บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์
จํากดั (บรษัิท เอ็มอารด์‐ี
อซีซี ี จํากดั รับชว่งฯ)

104 บรษัิท ปนูซเีมนตน์คร
หลวง จํากดั (มหาชน)

106 หา้งหุน้สว่นจํากดั ประมวล
วศิวกอ่สรา้ง

ต.เขาแดง อ.สะบา้ยอ้ย

105 บรษัิท บา้นป ู มนิเนอรัล 
จํากดั

ต.พวา อ.แกง่หางแมว จ.จนัทบรุี หนิปนูเพือ่อตุสาหกรรมเคมี

ต.ทบักวาง อ.แกง่คอย

จ.พจิติร ทองคํา

จ.ลําพนู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิดนิดาน (เพือ่
อตุสาหกรรมปนูซเีมนต)์

102 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด
พจิติร

ต.หนองพระ อ.วังทรายพนู

103 หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงโม่
หนิแมป่่าไผ่

ต.ป่าไผ่ อ.ลี้

จ.ชมุพร หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

101 นายวัชราวธุ ธรรมสโรช ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

100 บรษัิท หลานหลวงกรุ๊ป 
จํากดั

ต.ทา่แซะ อ.ทา่แซะ

ต.พคํุาจาน อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

99 หา้งหุน้สว่นจํากดั ศลิา
ทรายกรตี

98 บรษัิท เซอมาส จํากดั ต.ทางพนู อ.รอ่นพบิลูย์ จ.
นครศรธีรรมราช

บอลเคลย์



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

 29576/15450

(4/2539)

 29577/15451

(5/2539)

 29578/15452

(6/2539)

 29579/15453

(31/2539)

 27174/15616

(4/2541)

(2/2543)

(26/2540)

(40/2540)

 26954/15512

(25/2538)

 23432/15513

(2/2540)

 29349/15624

(40/2538)

(50/2538)

 23288/15718

(7/2537)

 31862/15535

(5/2540)

 27221/15393

(11/2537)

(12/2541)

(24/2539)

 29721/15595

(115/2538)

(50/2538)

 25943/15515

(6/2540)

131 นายชยัวัฒน ์ ลิม่ตัง้ ต.หาดสม้ อ.เมอืง

จ.ชยัภมูิ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.ลําพนู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.ระนอง ดนิขาว ดบีกุวลุแฟรม

129 นายธวัชชยั ตนัคงจํารัสกลุ ต.ทุง่นาเลา อ.คอนสาร

130 บรษัิท เชยีงใหมณั่ฐพล 
จํากดั (หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เชยีงใหม ่ ท.ีด.ีปิโตรเลยีม
 รับชว่งฯ)

ต.ป่าพลู อ.บา้นโฮง่

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

128 หา้งหุน้สว่นจํากดั ดงลาน
ศลิา

ต.ดงลาน อ.สชีมพู จ.ขอนแกน่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

126 นางสาวนงคล์กัษณ ์ สนิ
แสนสขุ

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

ต.หว้ยกะปิ อ.เมอืง127 นางสวน เดชชวีะ

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

123 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไพศาล
โรจน ์ (หจก.เกษตรสุ
ราษฎรพ์ัฒนา รับชว่งฯ)

125 นายดสุติ ตรวีัฒนส์วุรรณ ต.ดงมะไฟ อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลําภู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.ชยัภมูิ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.สรุาษฎรธ์านี โดโลไมต์

124 บรษัิท ศลิาสากลศรสีะ
เกษ จํากดั (บรษัิท 
มรรคาสาธติ จํากดั รับ
่

ต.โซง อ.น้ํายนื จ.อบุลราชธานี

122 นายธวัชชยั ตนัคงจํารัสกลุ ต.ทุง่นาเลา อ.คอนสาร

ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั

เหล็ก

ต.เทพครีี อ.นาวัง จ.หนองบวัลําภู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

121 บรษัิท ผ.เพิม่พนู จํากดั ต.ลาด
ตะเคยีน

อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี

117 บรษัิท ศลิาเขาแกว้ จํากดั ต.หนองโอง่
 

อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

118

119

120

บรษัิท เหล็กสยาม จํากดั ต.นาดนิดํา อ.เมอืง จ.เลย เหล็ก

นายสพุจน ์ ตนัคงจํารัสกลุ

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั

บรษัิท เขาบอ่
คอนสทรัคชัน่ จํากดั

ต.บางเตย อ.เมอืง จ.พังงา

บรษัิท เหล็กสยาม จํากดั ต.นาดนิดํา อ.เมอืง จ.เลย

116 บรษัิท ศลิาศภุกจิ จํากดั ต.จอมศรี อ.เชยีงคาน จ.เลย เหล็ก

จ.นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท อมิพเีรยีลรซีอรส์ดี
เวลลอปเมนท ์ จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติบรษัิท อมิพเีรยีลรซีอรส์ดี
เวลลอปเมนท ์ จํากดั

115 บรษัิท อมิพเีรยีลรซีอรส์ดี
เวลลอปเมนท ์ จํากดั (บ. 
ทุง่ทองแกรนติ จก. รับชว่ง
ฯ)

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท อมิพเีรยีลรซีอรส์ดี
เวลลอปเมนท ์ จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(15/2539)

(34/2539)

 27644/15586

(20/2539)

 27649/15587

(5/2540)

 27650/15588

(6/2540)

(78/2539)

(8/2537)

 31535/15394

(22/2539)

(100/2539)

(1/2540) 
(3/2540)

(15/2539)

 25900/15554

(1/2538)

 25899/15555

(2/2538)

 29533/15675

(25/2535)

 31805/15377

(25/2539)

 12340/15420

(19/2538)

 12339/15526

(22/2538)

(23/2540)

139 บรษัิท เอส เอส อาร ์
อตุสาหกรรมและพาณชิยก
รรม จํากดั

ต.ป่าพลู อ.บา้นโฮง่

146 หา้งหุน้สว่นจํากดั จบิฮงลง้
การชา่งบรุรัีมย์

ต.สวายจกี อ.เมอืงบรุรัีมย์

145 นายอับดลุลาเตะ ยากดั

136 หา้งหุน้สว่นจํากดั กอ่สรา้ง
เนรมติร

ต.ตาเนาะแม
เราะ

อ.เบตง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

135 บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.นบพตํิา กิง่อ.นบพตํิา จ.
นครศรธีรรมราช

เฟลดส์ปาร์

จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต(์เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

ต.ลดิล อ.เมอืง

หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

133 บรษัิท สะกอมพรอน จํากดั ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

บรษัิท จะนะหนิแกรนติ 
จํากดั

ต.คลองเปียะ อ.จะนะ

บรษัิท วัฒนศริทิรัพย ์
จํากดั

ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต์

134 บรษัิท ศลิาสากล ศรสีะ
เกษ จํากดั

ต.น้ําออ้ม อ.กนัทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ

จ.ลําพนู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

137 นายนพินธ ์ สมใจ

140 นายณัฐนารถ สนิธนุาวา
(หจก.เชยีงใหม ่ ท.ีด.ี
ปิโตรเลยีม รับชว่งฯ)

ต.บา้นโฮง่ อ.บา้นโฮง่

132 หา้งหุน้สว่นจํากดั สนิแร่
เจรญิผล

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมต์

แป้น

142 บรษัิท เจา้พระยาเหมอืง
แร ่ จํากดั(บรษัิท ทุง่ทอง
เหมอืงแร ่ จํากดั รับชว่งฯ

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั

141 นายณัฐนารถ สนิธนุาวา
(หจก.เชยีงใหม ่ ท.ีด.ี
ปิโตรเลยีม รับชว่งฯ)

ต.บา้นโฮง่ อ.บา้นโฮง่

143 หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

144 หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงโม่
หนิสามแยกยะลา (นายชยั
ยศ นาคภบิาล รับชว่งฯ)

ต.ลดิล อ.เมอืง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรสีะ
เกษเหมอืงแร่

ต.พราน

ต.ทบัปรกิ อ.เมอืง

อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ

จ.ลําพนู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.กระบี่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.หนองหัว
แรต

อ.หนองบนุนาก จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลตเ์พือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

จ.ลําพนู ฟลอูอไรตแ์ละหนิ
อตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

138 หา้งหุน้สว่นจํากดั ตรังสห
พัฒนา และ หา้งหุน้สว่น
จํากดั ยอดโพธิศ์ลิาทอง

จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

 27256/15375

(61/2538)

(30/2540)

(29/2539)

(34/2540)

(89/2539)

 25947/15497

(8/2541)

 29169/15506

(6/2540)

(18/2541)

(5/2540)

(24/2532)

(25/2532)

 29168/15505

(5/2540)

(11/2537)

(7/2540)

(2/2541)

 21009/15510

(23/2535)

(3/2540)

(8/2540)

 12652/15511

(1/2540)

(36/2539)

150 บรษัิท พสิษิฐธ์รุกจิ จํากดั

149 นายสมุติร ดา่นวนชิ ต.กรงุชงิ กิง่อ.นบพตํิา จ.
นครศรธีรรมราช

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่การกอ่สรา้ง

152 นายชมุสนิ รุง่เชวง ต.นาทา่ม
เหนือ

อ.เมอืง จ.ตรัง หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่การกอ่สรา้ง

166 นายสรรัีตน ์ โพติ๊ดพันธุ์ ดนิขาว

จ.
นครศรธีรรมราช

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

อ.โคกสําโรง จ.ลพบรุี

จ.แพร่

อ.เมอืง จ.ลพบรุี

ต.หนา้เขา อ.เขาพนม

ต.บา้นสา อ.แจห้ม่ จ.ลําปาง

โดโลไมต์

158 หา้งหุน้สว่นจํากดั ท ี ย ู
คอนสตรัคชัน่

ต.คลองเกตุ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หา้งหุน้สว่นจํากดั ท ี ย ู
คอนสตรัคชัน่

ต.คลองเกตุ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

156 บรษัิท ฝู๋ ไทยคอน
สตรัคชัน่ จํากดั

ต.โคกเคยีน อ.เมอืง จ.นราธวิาส หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

151 หา้งหุน้สว่นจํากดั ณัฐกจิรจุ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.แมก่า อ.เมอืง จ.พะเยา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

147 บรษัิท หนิเพชร จํากดั

148 บรษัิท รวมทนุทรายแกว้ 
จํากดั

ต.ถาวร อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

ต.สวายจกี อ.เมอืง

155 นายเกรยีงไกร วรีะญาณ
นนท์

ต.โคกตมู อ.เมอืง

154 บรษัิท ควอลติี ้ มเินอรัล 
จํากดั

ต.โคกตมู อ.เมอืง

จ.ลพบรุี แคลไซต์

153 บรษัิท พ.ีเค.พ.ีเอเวอรซ์สี
เทรดดิง้ จํากดั

ต.ทาขมุเงนิ อ.แมท่า จ.ลําพนู ฟอสเฟต

จ.ลพบรุี แคลไซต์

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

161 บรษัิท สรุนิทรศ์ลิาทรัพย ์
จํากดั

ต.สวาย อ.เมอืง

162 หา้งหุน้สว่นจํากดั แพร่
ปิโตรเลยีม

ต.แมป่าน อ.ลอง

จ.สรุนิทร์

แคลไซต์

160 นายชํานาญ ตนักลู ต.ชะอม อ.แกง่คอย จ.สระบรุี ไพโรฟิลไลท์

159 บรษัิท ควอลติี ้ มเินอรัล 
จํากดั

ต.โคกตมู

ต.บา้นบงึ อ.กิง่ อ.บา้นคา จ.ราชบรุี เฟลดส์ปาร์

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.
ตะเคยีนทอง

อ.เขาคชิฌกฎู จ.จนัทบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ เพือ่การกอ่สรา้ง

จ.กระบี่

163 หา้งหุน้สว่นจํากดั สนิ
นันทวฒัน์

164 นายชมุพล นนทกนก

165 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย

167 หา้งหุน้สว่นจํากดั สนิแร่
เจรญิผล

ต.ควนทอง อ.ขนอม



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(58/2539)

(15/2540)

(2/2540)

 21047/15230

(9/2539)

(7/2539)

 21008/15507

(22/2535)

 21013/15423

(28/2535)

(6/2536)

(8/2537)

(9/2537)

(11/2537)

 20990/14985

(30/2534)

(15/2535)

(16/2535)

(7/2535)

 21002/14918

(8/2535)

(32/2539)

(33/2539)

จ.กาญจนบรุี ฟลอูอไรต์

บรษัิท เหมอืงแรพ่นมทวน
 จํากดั

ต.วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุี ฟลอูอไรต์

181 บรษัิท เหมอืงแรพ่นมทวน
 จํากดั

ต.วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา

169 หา้งหุน้สว่นจํากดั พัทลงุ
สหกจิ

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

ต.ทา่ยาง อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรธีรรมราช

ควอทซ ์ เฟลดส์ปาร์

180 นายประจกัษ์ชยั ณ สงขลา ต.บา้นบงึ อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี ควอรต์ซ‐์เฟลดส์ปาร์

179 บรษัิท ไมนเ์ค็ม จํากดั ต.ทา่เคย อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี ควอทซ ์ เฟลดส์ปาร์

บรษัิท ไมนเ์ค็ม จํากดั ต.ทา่เคย อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี

จ.ราชบรุี เฟลดส์ปาร‐์แรค่วอรต์ซ์

บรษัิท เทพประทานการ
แร ่ จํากดั

ต.บา้นคา อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี เฟลดส์ปาร‐์แรค่วอรต์ซ์

176

นายบญุมาก ศริเินาวกลุ

178 บรษัิท เทพประทานการ
แร ่ จํากดั

ต.บา้นคา อ.สวนผึง้

177 นายนาคม ธรีสวุรรณจกัร ต.หนองพัน
จนัทร์

อ.กิง่ อ.บา้นคา จ.ราชบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

นายบญุมาก ศริเินาวกลุ ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบรุี โดโลมติคิไลมส์โตนและ
หนิปนู

นายบญุมาก ศริเินาวกลุ ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบรุี หนิปนูเพือ่ทําปนูขาวสําหรับ
อตุสาหกรรมน้ําตาลและแร่
โดโลมติคิไลมส์โตน

จ.ราชบรุี หนิปนูเพือ่อตุสาหกรรม
แคลเซยีมคารไ์บด์

จ.ราชบรุี โดโลมติคิไลมส์โตนและ
หนิปนู

จ.ราชบรุี โดโลมติคิไลมส์โตนและ
หนิปนู

174 นายบญุเลศิ พทุธานนท์ ต.ทุง่หลวง อ.ปากทอ่

175 นางอษุา มนตเ์สรนุีสรณ์ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม

จ.ราชบรุี เฟลดส์ปาร์

173 บรษัิท เทพประทานการ
แร ่ จํากดั

ต.บา้นบงึ อ.กิง่ อ.บา้นคา จ.ราชบรุี เฟลดส์ปาร์

172 นายฟ้ืน นาคสาทา ต.บา้นบงึ อ.กิง่ อ.บา้นคา

ต.เขาชะงุม้ อ.โพธาราม จ.ราชบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

จ.ราชบรุี หนิปนู เพือ่อตุสาหกรรมเคมี

ต.เขาขลงุ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ170 นายชาญชยั สพุานชิวร
ภาชน ์ (บรษัิท กรนีเฟิลด์
เอเซยี จํากดั รับชว่งฯ)

ต.หนิกอง อ.เมอืง

171 นายศภุชยั ปราณวริยิะ

169 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

บรษัิท นสิทิธิส์วัสดิ ์ จํากดั ต.เสม็ด‐อิ
สาณ

อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์168



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(34/2539)

(35/2539)

(1/2543)

(9/2540)

(108/2538)

 23618/15199

(109/2538)

(104/2539)

(3/2540)

 23608/15160

(158/2538)

(80/2538)

(18/2536)

(3/2536)

(197/2533)

(89/2528)

(40/2529)

 25070/15774

(8/2532)

(2/2538)

(1/2538)

(6/2533)

ฟลอูอไรต์

ฟลอูอไรต์

จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

ต.ตาเกา อ.น้ําขุน่

ต.วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุี

จ.กาญจนบรุี

อ.กิง่ อ. น้ําขุน่

บรษัิท เหมอืงแรพ่นมทวน
 จํากดั

ต.วังไผ่ อ.หว้ยกระเจา

บรษัิท เหมอืงแรพ่นมทวน
 จํากดั

182 บรษัิท กติตวิดศีลิา
พาณชิย ์ จํากดั

นายชาญวทิย ์ ชาวงษ์ ต.โคกสะอาด จ.อบุลราชธานี รัตนชาติ184

นายชาญวทิย ์ ชาวงษ์ 
(นายชมุพล บวัสรวง รับ
ชว่งฯ)

ต.โคกสะอาด อ.กิง่ อ. น้ําขุน่ จ.อบุลราชธานี รัตนชาติ

183 บรษัิท ส.เขมราฐอนิดสัตรี้
 จํากดั

ต.สวีเิชยีร อ.น้ํายนื จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

187 นายชาญวทิย ์ ชาวงษ์ 
(นายชมุพล บวัสรวง รับ
ชว่งฯ)

ต.โคกสะอาด อ.กิง่ อ. น้ําขุน่ จ.อบุลราชธานี รัตนชาติ

186 บรษัิท ศลิาน้ํายนื จํากดั ต.โซง อ.น้ํายนื จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

185 นายอําพล จารโุกศล ต.ตาเกา อ.น้ําขุน่ จ.อบุลราชธานี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

190 บรษัิท ไทยวศิวการ
แกรนติ จํากดั

ต.ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี หนิประดบัชนดิหนิปนู

189 บรษัิท ไทยวศิวการ
แกรนติ จํากดั

ต.ทพัหลวง อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี หนิประดบัชนดิหนิปนู

188 หา้งหุน้สว่นจํากดั ทรัพย์
รวงทองหนิออ่น

ต.ไผเ่ขยีว อ.สวา่งอารมณ์ จ.อทุยัธานี หนิออ่น

ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี หนิออ่น

193 บรษัิท ศริมิติรกอ่สรา้ง 
จํากดั

ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี หนิออ่น

จ.อดุรธานี โดโลมติคิ ไลมส์โตน

191 นายสภุรณ ์ สระตนัติ์ ต.บา้นไร่ อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธานี ดนิขาว

192 บรษัิท ศรไีพศาลการแร ่
จํากดั

194 นางเทยีนทพิย ์ พันธุ์
ประเสรฐิ (บรษัิท เหมอืง
มังกร จํากดั รับชว่งฯ)

196 บรษัิท สมุติรอดุรกอ่สรา้ง
 1979 จํากดั

ต.สามัคคี อ.น้ําโสม

จ.อทุยัธานี เหล็ก

195 บรษัิท สมุติรอดุรกอ่สรา้ง
 1979 จํากดั

ต.สามัคคี อ.น้ําโสม จ.อดุรธานี โดโลมติคิ ไลมส์โตน

ต.น้ํารอบ อ.ลานสกั

197 บรษัิท ศลิาผาสองหอ้ง 
จํากดั

ต.โนนทอง อ.นาโยง จ.อดุรธานี ดนิขาว



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(7/2533)

(8/2533)

(9/2533)

(10/2533)

(9/2539)

(2/2534)

23943/15223

32/2539

(1/2536)

 27655/15331

(17/2538)

(3/2540)

(42/2539)

(7/2539)

(12/2538)

(4/2538)

(13/2535)

(12/2536)

(10/2536)

(22/2533)

29/2535

เหล็ก

211 บรษัิท ซ.ีท.ี อตุสาหกรรม
หนิออ่น จํากดั

213 สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าอบุลรัตนร์าชกญัญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี

ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

โดโลไมท์

จ.กาญจนบรุี หนิออ่น

จ.กาญจนบรุี หนิออ่น

212 นายเลอชยั เลา้ประเสรฐิ ต.ทา่ขนุน อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรุี

210 นายคณศิ ทศวัฒน์ ต.ดา่นแม่
แฉลบ

อ.ศรสีวัสดิ์

ต.ดา่นแม่
แฉลบ

อ.ศรสีวัสดิ์

207 บรษัิท โรงโมห่นิศลิาทอง
 จํากดั

209 หา้งหุน้สว่นจํากดั ววิไิมนิง่ ต.ทา่อแุท อ.กาญจนดษิฐ์

208 นางกาญจณาพร ศลีแดน
จนัทร์

ต.เกาะสําโรง อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี หนิออ่น

ต.กลอนโดน อ.มะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุี

บรษัิท ศลิาผาสองหอ้ง 
จํากดั

ต.โนนทอง

อ.นาโยง จ.อดุรธานี

ดนิขาว

บรษัิท ศลิาผาสองหอ้ง 
จํากดั

ต.โนนทอง อ.นาโยง จ.อดุรธานี ดนิขาว

ต.โนนทอง อ.นาโยง จ.อดุรธานี ดนิขาว

อ.นาโยง จ.อดุรธานี

บรษัิท ศลิาผาสองหอ้ง 
จํากดั

ต.โนนทอง ดนิขาว

บรษัิท ศลิาผาสองหอ้ง 
จํากดั

200 นางปราณี ทองชืน่ ต.หลงัใน อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว้ หนิออ่น

199 นายโกวทิย ์ จองสกลุ ต.บา้นแกง้ อ.เมอืง จ.สระแกว้ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

198 บรษัิท พ.ีท.ีเอ.คอน
สตรัคชัน่ จํากดั

ต.ไทยอดุม อ.คลองหาด จ.สระแกว้ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

203 นายมนู เลขะกลุ (บรษัิท

 แคลเซยีม ไทย 
อนิเตอร ์ จํากดั รับชว่งฯ)

ต.คหูาใต ้ อ.รัตภมูิ จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

202 บรษัิท มนิเนอรัล รซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตลู หนิประดบัชนดิหนิปนู

201 นายชยตุพงศ ์ เรอืงกลู 
(หา้งหุน้สว่นจํากดั เรอืงกลู
ศลิาทอง รับชว่งฯ)

ต.ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตลู หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

204 หา้งหุน้สว่นจํากดั วังพาศลิา

206 บรษัิท ศรานันท ์ จํากดั ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน

205 หา้งหุน้สว่นจํากดั ปืนบํารงุ
ไทย

ต.ตะแพน อ.ศรบีรรพต จ.พัทลงุ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิ
ทรายแป้ง เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

ต.ทุง่ตําเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

จ.พัทลงุ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

จ.สรุาษฎรธ์านี



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

30/2535

(12/2535)

(25/2535)

(21/2535)

(19/2535)

(2/2535)

(1/2535)

 30752/15293

(10/2540)

 30749/15391

(6/2540)

 30710/15292

(27/2539)

(38/2536)

 28132/14795

(40/2534)

(30/2536)

 26298/15253

(10/2539)

 26305/15192

(12/2539)

(17/2538)

(1/2539)

(3/2536)

(5/2536)

จ.จนัทบรุี ทรายแกว้230 นายสมพงษ์ จวิะพงศ์ ต.คลองขดุ อ.ทา่ใหม่

229 บรษัิท ธรรมชาตทิราย
แกว้ จํากดั

ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จนัทบรุี ทรายแกว้

จ.จนัทบรุี ทรายแกว้

จ.จนัทบรุี หนิอตุสาหกรรม

จ.จนัทบรุี รัตนชาติ

227 บรษัิท จนัทบรุหีนิสวย 
จํากดั

ต.อา่งครีี อ.มะขาม

ต.ตกพรม อ.ขลงุ228 นางประภารัตน ์ วรคตุตา
นนท์

224 นางสมใจ เลศิลกัษณพ์ันธุ์

226 หา้งหุน้สว่นจํากดั ระยะ
ทรัพยท์รายขนสง่

ต.สนามไชย อ.นายายอาม

225 บรษัิท สหศลิาแกว้ จํากดั ต.ทบัไทร อ.โป่งน้ํารอ้น จ.จนัทบรุี หนิอตุสากกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.เขาบายศรี อ.ทา่ใหม่

จ.กําแพงเพชร หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ขอนแกน่ หนิปนูเพือ่ทําปนูขาวสําหรับ
อตุสาหกรรมน้ําตาล

จ.จนัทบรุี ทรายแกว้ และดนิขาว

222 บรษัิท เบญจครี ี จํากดั ต.ทา่ไม ้ อ.พรานกระตา่ย

223 นายจรญู โอบโคกสงู ต.บรบิรูณ์ อ.สชีมพู

หนิออ่น

221 หา้งหุน้สว่นจํากดั โรจนพ
รรณทกัษ์

ต.พราน
กระตา่ย

อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร หนิออ่น

ต.พราน
กระตา่ย

อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร219

220 นายวฒุชิยั ชาญเชีย่ว (บ. 
เพชรภผูา จก. รับชว่งฯ)

ต.ถ้ํา
กระตา่ยทอง

อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร

หนิออ่น

217 บรษัิท เอส.เอ.พ ี เหมอืง
แร ่ จํากดั

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิค
วอรต์ไซต ์ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

บรษัิท เพชรภผูา จํากดั ต.พราน
กระตา่ย

อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิค
วอรต์ไซต ์ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

บรษัิท เพชรภผูา จํากดั

หนิออ่น

จ.กาญจนบรุี หนิออ่น

จ.กาญจนบรุี รัตนชาติ

218 บรษัิท แกว้กาญจนเ์รยีล
เอสเตทส ์ จํากดั

ต.บา้นเกา่ อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี

216 สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าอบุลรัตนร์าชกญัญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี

ต.ลุม่สุม่ อ.ไทรโยค

ต.ชอ่งดา่น อ.บอ่พลอย

สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าอบุลรัตนร์าชกญัญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี

ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี หนิออ่น

215 สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าอบุลรัตนร์าชกญัญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี

ต.บอ้งตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

ต.ดา่นชา้ง อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

214 สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าอบุลรัตนร์าชกญัญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี

ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี หนิออ่น

สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้
ฟ้าอบุลรัตนร์าชกญัญา สริิ
วัฒนาพรรณวดี



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(7/2535)

 26252/14872

(1/2534)

(12/2533)

(11/2537)

(17/2535)

(8/2535)

 15777/14867

(133/2533)

 15778/14808

(167/2533)

(78/2532)

(6/2540)

(7/2540)

(12/2540)

21379/15245

13/2540

21381/15249

15/2540

21380/15246

16/2540

21377/15247

14/2540

 21365/15415

(34/2539)

(10/2536)

(11/2536)

(5/2532)

 21592/15693

243 บรษัิท ไทยไมเนอรัล 
จํากดั

ต.ปากทรง อ.พะโตะ๊ จ.ชมุพร ดบีกุ

อ.เมอืง จ.ชมุพร หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.ชมุพร หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
(เพือ่อตสาหกรรมกอ่สรา้ง)

244 บรษัิท ย.ูด.ีเอส. ไมนิง่ 
จํากดั (บรษัิท เหมอืงน้ํา

ต.ทุง่ระยะ อ.สวี

242 นายกติต ิ กติตชินมธ์วัช ต.ขนุกระทงิ อ.เมอืง จ.ชมุพร หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายกติต ิ กติตชินมธ์วัช ต.ขนุกระทงิ

241 บรษัิท อติาเลยีนไทย 
ดเีวลอ๊ปเมนต ์ จํากดั 
(มหาชน)

ต.คลองกิว่ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

บรษัิท สหชยัศลิาทอง 
จํากดั

ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หา้งหุน้สว่นจํากดั เอส.เอส.
 (1995)

ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุี

จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

นายจกัรวาล ตัง้ประกอบ ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

240 หา้งหุน้สว่นจํากดั ไท
พพิัฒน์

ต.เหมอืง อ.เมอืง จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง
บรษัิท ผลติภัณฑศ์ลิาแสน
สขุ จํากดั

ต.เหมอืง อ.เมอืง

บรษัิท ไพโอเนียร ์ แอ็กกริ
เกทส ์ (ไทยแลนด)์ จํากดั

ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง

239

บรษัิท ไพโอเนียร ์ แอ็กกริ
เกทส ์ (ไทยแลนด)์ จํากดั

ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี

238 หา้งหุน่สว่นจํากดั มารเ์บลิ
เซนเตอร์

ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

237 นายอํานาจ สถาวรฤทธิ ์
(บรษัิท เอส.โอ.เอ.พ.ี 
จํากดั รับชว่งฯ)

ต.คลองตะ
เกรา

อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ฉะเชงิเทรา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ฉะเชงิเทรา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ฉะเชงิเทรา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

235 นายธเิบศร ์ เมฆวชิยั ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม

ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม236 นายธรีะ เตชะสนธชิยั (บ. 
เอเซยีแกรนติ จก. รับชว่งฯ)

232 หา้งหุน้สว่นจํากดั เจยี
ฮะฮวด

234 นายสมเดช นพเกตุ ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม

233 นายไพฑรูย ์ วริยิะกรูี ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.สนามไชย อ.ทา่ใหม่

จ.จนัทบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.จนัทบรุี ทรายแกว้

231 นางนภารัตน ์ ศลิาแสงรุง้ 
(บรษัิท เอเชยีแกรนติ 
จํากดั รับชว่งฯ)

ต.ขนุซอ่ง อ.แกง่หางแมว



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(13/2536)

 21593/15665

(14/2536)

 21578/14647

(3/2534)

 31103/15287

(9/2538)

16365/15284 ต.ผางาม อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย
(1/2538)

 16340/14953

(3/2535)

ต.ผางาม อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย

(1/2533)

 16367/15004

(3/2538)

 31225/15671

(4/2540)

(1/2537)

(15/2539)

(12/2538)

(1/2535)

 22809/14730

(13/2530)

(7/2534)

 22823/14933

(1/2531)

(5/2534)

(15/2530)

(15/2538)

(20/2539)

255 นายปรดีา พัฒนถาบตุร ต.สนัป่ายาง อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม่ บอลเคลย์

ถา่นหนิ

253 บรษัิท เชยีงใหมส่หศลิา 
จํากดั

ต.ศรดีงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชยีงใหม่ หนิปนูอตุสาหกรรมเพือ่การ
กอ่สรา้ง

254 จ.เชยีงใหม่ หนิปนูอตุสาหกรรมเพือ่การ
กอ่สรา้ง

256

257 บรษัิท ถา่นหนิตรัง จํากดั ต.อมกอ๋ย อ.อมกอ๋ย จ.เชยีงใหม่

จ.เชยีงใหม่ หนิอตุสาหกรรม(เพือ่การ
กอ่สรา้ง) และแรฟ่ลอูอไรต์

นายอดพิล จนัทรประณีต 
(บ. พลงักาล จก.รับชว่งฯ)

ต.ชา่งเดิง่ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่ แมงกานีส

หา้งหุน้สว่นจํากดั ปราการ
วศิวะกอ่สรา้ง

ต.ปิงโคง้ อ.เชยีงดาว

250 บรษัิท สยามเคมาย 
จํากดั (บรษัิท เคนเบอร์
ซพัพลายส(์ไทยแลนด)์ 
จํากดั รับชว่งฯ )

252 นายเฉลมิโชค อทุยัวงศศ์กัดิ์ ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง

251 หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เชยีงใหมธ่ชากร คอน
สตรัคชัน่

ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.สนัมะเค็ต อ.พาน

จ.เชยีงราย แมงกานีส

จ.เชยีงราย บอลเคลย์

จ.เชยีงราย

249 หา้งหุน้สว่นจํากดั หาญกติิ
ชยั

หนิปนูเพือ่ทําปนูขาวสําหรับ
อตุสาหกรรมฟอกหนัง 
และอตุสาหกรรมน้ําตาล

248 บรษัิท ภาคภมูเิชยีงราย 
จํากดั (หจก. ธนาเม็งราย
มายนน์ิง่ รับชว่งฯ)

ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย

246 หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

247 บรษัิท เชยีงรายแลนดแ์อส
โซซเิอทส ์ จํากดั

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เชยีงรายพัฒนนันท์

ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด

245 บรษัิท อตุสาหกรรมทํา
เครือ่งแกว้ไทย จํากดั

ต.ทุง่ระยะ อ.สวี จ.ชมุพร ทรายแกว้

ต.ทุง่ระยะ อ.สวี หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

 (เพออตุสาหกรรมกอสราง)จากด (บรษท เหมองนา
ชน จํากดั รับชว่งฯ)
บรษัิท ย.ูด.ีเอส. ไมนิง่ 
จํากดั (บรษัิท เหมอืงน้ํา
ชน จํากดั รับชว่งฯ)

จ.ชมุพร

อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่ เฟลด์สบาร์

260 นายพเิชษฐ ์ ตนัเจรญิ ต.ทา่ผา อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม่ เฟลด์สบาร์

258 หา้งหุน้สว่นจํากดั ทวชียั
หนิออ่น

ต.บอ่หลวง อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ ดนิขาว ถา่นหนิ

259 นายวบิลูย ์ คชภมูิ ต.บา้นทบั

262 นายนเิวศน ์ บวัเลศิและ ต.ลพิัง อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่การกอ่สรา้ง

261 หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรี
พธุศลิทอง

ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่การกอ่สรา้ง



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(41/2539)

(3/2537)

(11/2537)

(1/2538)

(6/2534)

(12/2537)

 26683/15136

(1/2539)

 26684/15137

(2/2539)

(8/2538)

 28290/15581

(11/2537)

(63/2536)

(37/2536)

(40/2536)

(10/2537)

(42/2536)

(44/2536)

(41/2536)

(43/2536)

(17/2536)

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู

 เพือ่การกอ่สรา้ง
หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรพีธุ
ศลิาทอง

ต.ลพิัง อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง

265 นายเชาวว์ธุ พจนาลยั ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง เฟลดส์ปาร์

264 หา้งหุน้สว่นจํากดั ศรพีธุ
ศลิาทอง

ต.เขาขาว อ.หว้ยยอด จ.ตรัง โดโลไมตแ์ละโดโลมติคิ
ไลมส์โตน

263 นายอนันต ์ สมศกัดิ์ ต.ปากแจม่ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หนิออ่น

268 บรษัิท เพชรสยามศลิา
ตราด จํากดั

ต.บอ่พลอย อ.บอ่ไร่ จ.ตราด หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)หนิอตุสาหกรรม
ชนดิหนิเกรยแ์วก(เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

267 นายบรรจบ เกตชุู ต.ปากแจม่ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง หนิออ่น

266 บรษัิท ลกิไนทส์ยาม 
จํากดั

ต.นาเกลอื อ.กนัตงั จ.ตรัง แรถ่า่นหนิ

271 บรษัิท เซอมาส จํากดั ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

จ.ตราด หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง) หนิอตุสาหกรรม
ชนดิหนิเกรยแ์วก(เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

270 บรษัิท เทพประทานการ
แร ่ จํากดั

ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

269 นายบญุม ี มณีรัตน ์ (หา้ง
หุน้สว่นจํากดั ศลิาทอง
สําราญสขุ รับชว่งฯ)

ต.บอ่พลอย อ.บอ่ไร่

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท ตากทําไม ้ จํากดั ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท ตากทําไม ้ จํากดั ต.แมส่ลดิ273

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

อ.บา้นตาก จ.ตาก

อ.บา้นตาก จ.ตาก

จ.ตาก

272 นางพจมาน หรมูิง่มงคล ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

274 บรษัิท รุง่เรอืงศลิาทพิย ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

275 บรษัิท สหเฮงมายนิง่ 
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท สหเฮงมายนิง่ 
จํากดั

ต.แมส่ลดิ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

277 บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

276 บรษัิท สหเฮงมายนิง่ 
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท สหเฮงมายนิง่ 
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(49/2536)

(60/2536)

(61/2536)

(14/2531)

(11/2529)

(8/2531)

(9/2531)

(48/2531)

(5/2535)

(6/2535)

(1/2530)

(35/2536)

(36/2536)

(49/2535)

(48/2534)

(55/2534)

(60/2536)

(61/2536)

(35/2536)

(36/2536)

(25/2534)

(29/2534)

บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

จ.ตาก เฟลดส์ปาร์บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก

จ.ลพบรุี ดนิขาวและเบนโทไนต์

บรษัิท สนิธนันต ์ จํากดั ต.ลํานารายณ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี ดนิขาวและเบนโทไนต์

จ.สรุาษฎรธ์านี บอลเคลย์

279 บรษัิท สนิธนันต ์ จํากดั ต.ลํานารายณ์ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี ดนิขาวและเบนโทไนต์

บรษัิท สนิธนันต ์ จํากดั ต.ลํานารายณ์

280

บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั

278 บรษัิท สนิธนันต ์ จํากดั ต.ควนศรี อ.บา้นนาสาร

อ.ชยับาดาล

281 บรษัิท สนิธนันต ์ จํากดั ต.องคพ์ระ อ.ดา่นชา้ง จ.สพุรรณบรุี เฟลดส์ปาร ์ และควอรทซ์

บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

บรษัิท สนิธนันต ์ จํากดั ต.วังประจบ อ.เมอืง

ต.วังประจบ อ.เมอืง

อ.เมอืง จ.ตาก

จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

283 นายชาญวทิย ์ ลาภเปรม ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

282 บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.วังหนิ อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.วังหนิ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

284 บรษัิท เซอมาส จํากดั

286 หา้งหุน้สว่นจํากดั แมน้ํ่า
หนิออ่นและแกรนติ

ต.โป่งแดง‐
แมส่ลดิ

อําเภอ  เมอืง
ตาก‐บา้นตาก

285 บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

ต.วังจนัทร์ อ.สามเงา

ต.วังหนิ อ.บา้นตาก

จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ288 บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.วังหนิ อ.บา้นตาก

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

จ.ตาก

287 บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

บรษัิท พพิัฒนก์ร จํากดั ต.โป่งแดง

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

289 บรษัิท ตากหนิงาม จํากดั ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท ตากหนิงาม จํากดั ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(27/2535)

(47/2536)

(52/2536)

(58/2536)

(25/2536)

 25814/15209

(48/2533)

 25815/15210

(49/2533)

(57/2534)

(58/2538)

 28188/14893

(35/2535)

 28183/14892

(29/2535)

 16037/14902

(21/2535)

(1/2535)

(7/2536)

(56/2535)

(34/2533)

(22/2536)

 28217/14911

(1/2536)

 28184/15130

(32/2535)

(34/2534)

290 บรษัิท สยามอารต์
เซรามคิ จํากดั

ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

อ.เมอืงตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

293 บรษัิท สเุจลกิไนต ์ จํากดั ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

เฟลดส์ปาร ์ ควอทซ์

291 บรษัิท สเุจลกิไนต ์ จํากดั ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

292 บรษัิท พงศเ์อราวัณ จํากดั ต.โป่งแดง

295 บรษัิท อรรฐนีอนิเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั

ต.ทุง่กระเชาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร ์ ควอทซ์

บรษัิท อรรฐนีอนิเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั

ต.ทุง่กระเซาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก

294 นายกฤษณะ สวุรรณไพร
พัฒนะ

ต.วังจนัทร์ อ.สามเงา จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

297

นายสมศกัดิ ์ ใจใส (บ. 
ตากแกรนติ จก. รับชว่งฯ)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

นายสมศกัดิ ์ ใจใส (บ. 
ตากแกรนติ จก. รับชว่งฯ)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

296 บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก

300 บรษัิท เอส.ท.ีเอส. อมิ
ปอรต์เอ็กซปอรต์ จํากดั

ต.โป่งแดง อ.เมอืงตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

299 บรษัิท หนิประดบัไทย 
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

298 นางสาวมาลยั สงัขะทรัพย์ ต.วังประจบ อ.เมอืง จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

301 นายภริมย ์ ศรอีอ่น

303 หา้งหุน้สว่นจํากดั เกวลนิ
คอนสตรัคชัน่

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

302 หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เชยีงใหมน่สิารัตน์

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

อ.บา้นตาก จ.ตาก

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

306 นางศรวีรรณ ศริภิัทร 
(บรษัิท ศรนุีชแกรนติ 
จํากดั รับชว่งฯ)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

304 บรษัิท ไทย‐คาม ิ จํากดั ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

305 นายธรีะ วรวงศจ์ติติ ต.แมส่ลดิ

308 บรษัิท พธิา(1986) จํากดั ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท พธิา(1986) จํากดั ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก

307 นายสมศกัดิ ์ ใจใส 
(บรษัิท ตากแกรนติ 
ํ ั ั ่

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(35/2534)

 28168/14958

(13/2535)

(39/2534)

(30/2534)

 20880/14508

(18/2529)

 20879/15048

(17/2529)

 20881/15049

(19/2529)

(54/2534)

 28134/14930

(2/2535)

 28177/14886

(22/2535)

(56/2534)

 28135/14884

(3/2535)

 25733/14865

(9/2532)

(57/2530)

 28164/14834

(10/2535)

 28151/14885

(9/2535)

(31/2530)

(34/2533)

 25700/14859

(4/2535)

(12/2531)

(13/2531)

311 บรษัิท พธิา(1986) จํากดั ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

310 บรษัิท เซอมาส จํากดั ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

309 บรษัิท ศลิามณี จํากดั ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

313 นายศรศีกัดิ ์ วัฒนสมบตัิ ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

สงักะสี

บรษัิท ตากไมนิง่ จํากดั ต.พระธาตุ
ผาแดง

อ.แมส่อด จ.ตาก สงักะสี

312 บรษัิท ตากไมนิง่ จํากดั ต.พระธาตุ
ผาแดง

อ.แมส่อด จ.ตาก สงักะสี

บรษัิท ตากไมนิง่ จํากดั ต.พระธาตุ
ผาแดง

อ.แมส่อด จ.ตาก

316 บรษัิท มนิเนอรัล รซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.น้ํารมึ อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

315 บรษัิท บา้นป ู จํากดั 
(มหาชน)

ต.น้ํารมึ อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

314 บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส
 จํากดั (มหาชน)(บรษัิท 
เนเจอรแ์กรนติ จํากดั รับ
่

ต.น้ํารมึ อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.ไมง้าม อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

319 บรษัิท สหเฮงมายนิง่ 
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

317 บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส
 จํากดั (มหาชน) (นาย
ปัญจะ เหมอืนสงัข ์ รับ
่

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

318 บรษัิท สหเฮงมายนิง่ 
จํากดั

320 บรษัิท แกรนโิต ้ จํากดั 
(บรษัิท ตากแกรนติ 
จํากดั รับชว่งฯ)

322 นายบณัฑรู วรีะประจกัษ์ ต.ไมง้าม อ.เมอืง

321 นายปัญจะ เหมอืนสงัข ์
(นางสาวสกุลัยา วรี
ทยานันท ์ รับชว่งฯ)

ต.น้ํารมึ อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

จ.ตาก สงักะสี

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

สงักะสี

325 นายธนวัฒน ์ ศลิปศาสตร์ ต.ครีรีาษฎร์ อ.พบพระ

นายธนวัฒน ์ ศลิปศาสตร์ ต.ครีรีาษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

323 หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เชยีงใหมน่สิารัตน์

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

324 บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส
 จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ326 บรษัิท ไทย‐คาม ิ จํากดั ต.ทอ้งฟ้า อ.บา้นตาก



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(42/2533)

(50/2533)

(43/2534)

(44/2534)

(6/2534)

(52/2534)

(5/2534)

 25750/15165

(38/2532)

(44/2532)

(34/2532)

(35/2532)

(22/2534)

(24/2534)

 28144/15025

(45/2534)

(33/2533)

(59/2533)

(46/2534)

(28/2533)

(70/2531)

 25663/14845

(32/2530)

(22/2532)

(6/2533)

(12/2534)

อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

341 บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
และแกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
และแกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท พ.ีว.ีหนิออ่นและ
แกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

338 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

340 นายประสงค ์ โฆษิตานนท์ ต.วังหมัน
 

อ.สามเงา 
และ แมส่ลดิ

บรษัิท พ.ีว.ีหนิออ่นและ
แกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

339 บรษัิท ไทย‐เยอรมัน 
เซรามคิ อนิดสัทร ี จํากดั

ต.ทุง่กระเซาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก เฟลดส์ปาร์

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

336 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

337 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

เฟลดส์ปาร์

335 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ
และวังหมัน

อ.บา้นตากและ
สามเงา

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

334 บรษัิท แรพ่ายพั จํากดั

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

333 บรษัิท พ.ีว ี หนิออ่นและ
แกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก

อ.บา้นตาก จ.ตาก

ต.ทอ้งฟ้า อ.บา้นตาก จ.ตาก

บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

332 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท ลานนาลกิไนส ์
จํากดั

ต.ทอ้งฟ้า อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

327 บรษัิท ไทย‐คาม ิ จํากดั ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

329 บรษัิท อตุสาหกรรมวคิตอ
รี ่ แกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

328 บรษัิท ลานนาลกิไนส ์
จํากดั

ต.ทอ้งฟ้า อ.บา้นตาก

330 นางสาวนงคราญ จนัทร
เสนา

331 บรษัิท อตุสาหกรรมวคิตอ
รี ่ แกรนติ จํากดั



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(11/2534)

(36/2532)

 25749/14650

(37/2532)

(57/2533)

(2/2534)

(55/2533)

(48/2532)

(74/2531)

 25778/15050

(4/2533)

 25779/15051

(5/2533)

(13/2533)

(8/2533)

(10/2534)

 25785/15010

(11/2533)

 25786/15011

(12/2533)

(28/2531)

 28108/14790

(62/2533)

(61/2533)

 28706/15399

(37/2538)

(7/2540)

จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลตเ์พือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

จ.นครราชสมีา เกลอืหนิ

357 หา้งหุน้สว่นจํากดั ทพิวัลย์
กลกจิ

ต.หนองหัว
แรต

อ.หนองบนุนาก

358 บรษัิท ไทยอาซาฮี ต.สมัฤทธิ์ อ.พมิาย

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

356 นางสรินิดา จภูาวัง ต.หนองน้ํา
แดง

อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

355 บรษัิท ยนูซิาวดห์นิออ่น 
จํากดั (บรษัิท ตาก
แกรนติ จํากดั รับชว่งฯ)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตากบรษัิท ยนูซิาวดห์นิออ่น 
จํากดั (บรษัิท ตาก
แกรนติ จํากดั รับชว่งฯ)

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

354 นายเฉลมิ คปุตษัเฐยีร ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

353 บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

352 บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก

351 บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

348 นายวงธรณ ์ สนัตกิาญจน์

350 บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
 ‐ แกรนติ จํากดั (มหาชน)

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

349 นายประสงค ์ โฆษิตานนท์ ต.ทอ้งฟ้า อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.ตากออก อ.บา้นตาก

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

346 นายยงยทุธ สนัตกิาญจน์ ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

347 บรษัิท ไทย วศิวการและ
เดนิเรอื จํากดั

ต.น้ํารมึ อ.เมอืง

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ345

นายวงศธ์รณ ์ สนัตกิาญจน์ ต.ตากออก อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

นายวงศธ์รณ ์ สนัตกิาญจน์ ต.ตากออก อ.บา้นตาก

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

344 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.น้ํารมึ อ.เมอืง จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

343 บรษัิท แกรนติเพชรบรูณ ์
จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก

จ.ตาก

จ.ตาก

342 บรษัิท เจา้พระยาหนิออ่น
และแกรนติ จํากดั

ต.แมส่ลดิ อ.บา้นตาก จ.ตาก หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(61/2532)

(62/2538)

(2/2539)

 25048/15276

(56/2535)

(20/2538)

(69/2535)

(13/2536)

(68/2534)

(33/2535)

(37/2535)

(97/2534)

 25044/14858

(60/2535)

(19/2535)

(20/2535)

(38/2535)

(61/2534)

(21/2535)

 25036/14875

(18/2535)

(17/2535)

(1/2535)

 25032/14965

(3/2535)

(2/2535)

380 บรษัิท ชยัเสรมิสตลี จํากดั ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

378 นายเดน่พงษ์ ขนัธริาช ต.วังหมี อ.ปักธงชยั

ต.วังหมี อ.ปักธงชยั379 นายชยัชาญ เอือ้ไพบลูย์

375 นางมันทนา นุชแมน้

377 นายเดน่พงษ์ ขนัธริาช ต.วังหมี อ.ปักธงชยั

376 นายสมศกัดิ ์ สวา่งวบิลูย์
พงศ์

ต.โป่งตาลอง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

373 บรษัิท บุง่เตยหนิออ่น 
จํากดั

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

374 นางสาวนงพงา เตชะสนธิ
ชยั

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

372 นายพชิติ สวา่งวบิลูยพ์งศ์ ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

370 นายชยัยะ มชียั ต.คลองมว่ง อ.ปากชอ่ง

ต.คลองมว่ง อ.ปากชอ่ง371 นายชชัพล พทิยาธคิณุ

367 นายสทุศิ อันทานนท์

369 นายบาง สนิแสนสขุ 
(บรษัิท เพ็ญวด ี อมิ
พอสต ์ แอนด ์ เอ็กซ์
พอสต ์ จํากดั รับชว่งฯ)

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

368 หา้งหุน้สว่นจํากดั สอนชยั
หนิออ่น

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

จ.
นครศรธีรรมราช

หนิปนู

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

365 นายอํานวย สนิธบุดี ต.ควนทอง อ.ขนอม

366 นางนงลกัษณ ์ ขนัธริาช ต.คลองมว่ง อ.ปากชอ่ง

364 บรษัิท พรเีมยีรล์อดจ์ 
จํากดั

ต.วังกะทะ อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

362 นางไพรนิทร ์ ศริเิพ็ญพงศ์ ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง363 นายชชูาต ิ จติรป์ระเสรฐิ

359 นางรําเพย พวงพรศรี

361 บรษัิท เกษมอตุสาหกรรม
 จํากดั

ต.หนองน้ํา
แดง

อ.ปากชอ่ง

360 นายชาตชิาย ศรกีลเรอืง
โรจน์

ต.หนอง
สาหรา่ย

อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

เคมภีัณฑ ์ จํากดั



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(7/2535)

(84/2534)

(33/2534)

(201/2533)

(202/2533)

(203/2533)

(79/2534)

 25019/14964

(65/2534)

(24/2531)

(78/2534)

 24995/14629

(163/2533)

 25023/14637

(80/2534)

 25005/14560

(25/2534)

 25004/14545

(26/2534)

(13/2540)

(12/2537)

(14/2537)

(2/2540)

 26194/15303

(16/2540)

383

บรษัิท อตุสาหกรรมวคิตอ
รี ่ แกรนติ จํากดั

บรษัิท อตุสาหกรรมวคิตอ
รี ่ แกรนติ จํากดั

ต.วังหมี อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท อตุสาหกรรมวคิตอ
รี ่ แกรนติ จํากดั

ต.วังหมี อ.ปักธงชยั

ต.วังหมี อ.ปักธงชยั

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

381 นางวราภรณ ์ สวา่งพบิลูย์
พงศ์

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

382 บรษัิท พกิลุทองหนิออ่น 
จํากดั

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง

ต.กลางดง อ.ปากชอ่ง

ต.วังหมี อ.วังน้ําเขยีว

386 บรษัิท ผลติภัณฑว์ัสดุ
กอ่สรา้ง แลตเทอไรท ์
(ประเทศไทย) จํากดั

384 นายชยัชาญ เอือ้ไพบลูย์

385 นางนงลกัษณ ์ ขนัธริาช

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.นครราชสมีา หนิออ่น

จ.นครราชสมีา หนิปนูเพือ่อสุาหกรรม
ปนูซเีมนต ์ เคม ี
แคลเซยีมคารไ์บตห์รอืเพือ่
ทําปนูขาวสําหรับ
อตุสาหกรรมฟอกหนังหรอื
อตุสาหกรรมน้ําตาล

389 นายจําปี บอ่ไทย ต.คลองมว่ง อ.ปากชอ่ง

ต.วังหมี อ.ปักธงชยั

388 นายไพบลูย ์ วราชติ ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

387 นายเสมอ รัตนแปสละ ต.วังหมี อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

392 นางสาวปนัดดา ตระกลูดษิฐ์ ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา จ.
นครศรธีรรมราช

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

391 นายอรชิยั เสมอมา(บรษัิท
 สวาทศลิา จํากดั รับ
่

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

390 นายจริชยั เสมอมา 
(บรษัิท บา้นไรม่ารเ์บิล้ 
จํากดั รับชว่งฯ)

ต.หมสูี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา หนิออ่น

394 นางปนัดดา ตระกลูดษิฐ์ ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

บรษัิท ศลิาอาร ี จํากดั ต.หนิตก อ.รอ่นพบิลูย์ จ.
นครศรธีรรมราช

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

393 นายนคิม สงัฆรักษ์ ต.หนิตก อ.รอ่นพบิลูย์ จ.
นครศรธีรรมราช

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

หา้งหุน้สว่นจํากดั วังศลิา ต.หนิตก อ.รอ่นพบิลูย์ จ.
นครศรธีรรมราช



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

 26176/15269

(21/2539)

(45/2538)

(42/2538)

 26156/15104

(51/2538)

(9/2534)

(1/2538)

(34/2534)

(11/2537)

(7/2538)

(14/2538)

(33/2534)

(1/2537)

(23/2535)

(20/2535)

(61/2534)

 17600/14940

(22/2531)

(67/2534)

(41/2534)

(73/2514)

410 หา้งหุน้สว่นจํากดั สนิแร่
เจรญิผล(นายเดช นําศริิ
กลุ รับชว่งฯ)

นายบรรจง บณุยโหตระ
และบรษัิท เหมอืงแรห่ว้ย

412 หา้งหุน้สว้นจํากดั ดนิขาว
นคร จํากดั

ยปิซมั

409 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
จํากดั

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมท์

408 นางสาวปนัดดา ตะกลูดษิฐ์

ต.นากะชะ

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่

ต.ควนเกย อ.รอ่นพบิลูย์

จ.
นครศรธีรรมราช

407 นายสรุชติ มานะจติต์ จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมท์

406 บรษัิท วานชิยบิซัม่ จํากดั ต.ไมเ้รยีง อ.ฉวาง จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

405 บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์ปิ
ซัม่ จํากดั

ต.ไมเ้รยีง อ.ฉวาง จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมตแ์ละโดโลมติคิ
ไลมส์โตน

จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

403 หา้งหุน้สว่นจํากดั ก.เจรญิ
พานชิอตุสาหกรรมทุง่สง

ต.บางรปู อ.ทุง่ใหญ่

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่404 หา้งหุน้สว่นจํากดั ววิไิมนิง่

402 บรษัิท โชคพนา (2512) 
จํากดั

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่

401 นายเศรษฐสนัต เมอืงรอด ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมต์

397 หา้งหุน้สว่นจํากดั ววิไิมนิง่ ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

396 นางสธุดิา วชิชไุตรภพ ต.สีข่ดี อ.สชิล จ.
นครศรธีรรมราช

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
เพือ่อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

395 บรษัิท สยามไฟนเ์คลย ์
จํากดั

ต.ทางพนู อ.รอ่นพบิลูย์ จ.
นครศรธีรรมราช

บอลเคลย์

จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

400 บรษัิท โชคพนา (2512) 
จํากดั

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่ จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั

399 บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์ปิ
ซัม่ จํากดั

398 บรษัิท เวยีงสระศลิา 
จํากดั (บ. ปัญจะพัฒนา
วศิวกรรมและพาณชิยการ 
จก. รับชว่งฯ)

ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา

ต.ทา่ยาง 
และต.ทุง่สงัข์

อ.ทุง่ใหญ่

อ.ฉวาง จ.
นครศรธีรรมราช

พลวง

413 นายบรรจง บณุยโหตระ
และบรษัิท เหมอืงแรห่ว้ย
ใหญ ่ จํากดั

ต.นากะชะ อ.ฉวาง

จ.
นครศรธีรรมราช

ดนิขาว

จ.
นครศรธีรรมราช

ต.ทุง่ใหญ่ อ.ทุง่ใหญ่

411 บรษัิท วานชิยบิซัม่ จํากดั ต.ไมเ้รยีง อ.ฉวาง

พลวง

ต.ทอ้งเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมต์

จ.
นครศรธีรรมราช

ยปิซมั



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(42/2513)

(122/2517)

(95/2514)

(45/2534)

(2/2533)

(13/2534)

(7/2533)

26212/15615

(4/2544)

(3/2537)

(46/2538)

 29585/15164

(59/2539)

(27/2538)

(28/2538)

(6/2636)

 25518/15775

(4/2536)

(5/2536)

(40/2535)

(372/2514)

(26/2535)

(7/2535)

(28/2535)

 29502/14745

(24/2535)

และบรษท เหมองแรหวย
ใหญ ่ จํากดั

415 นายศริ ิ รักขพันธ์

418

จ.
นครศรธีรรมราช

พลวง

นครศรธรรมราช

นายบรรจง บณุยโหตระ
และบรษัิท เหมอืงแรห่ว้ย
ใหญ ่ จํากดั

ต.นากะชะ อ.ฉวาง

อ.ทา่ศาลา

414 บรษัิท สยามไฟนเ์คลย ์
จํากดั

ต.ทางพนู อ.รอ่นพบิลูย์

เฟลดส์ปาร์

ยปิซมั

นายบรรจง บณุยโหตระ
และบรษัิท เหมอืงแรห่ว้ย
ใหญ ่ จํากดั

ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.
นครศรธีรรมราช

พลวง

จ.
นครศรธีรรมราช

บอลเคลย์

จ.
นครศรธีรรมราช

ต.นบพตํิา

บรษัิท ยปิซัม่เฮา้ส ์ จํากดั ต.ไมเ้รยีง อ.ฉวาง

ต.ควนทอง อ.ขนอม

จ.
นครศรธีรรมราช

ต.ลานสกา อ.ลานสกา

จ.
นครศรธีรรมราช

โดโลไมท์

จ.นครสวรรค์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

จ.นครสวรรค์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

421 นายเดน่พงษ์ ดาบธรรม ต.เขากะลา อ.พยหุะครีี

จ.
นครศรธีรรมราช

บอลเคลย์

417 บรษัิท ซ.ีพ.ี เหมอืงแร่
ไทย จํากดั

416 นายแดง รังสมิาการ

419 บรษัิท แมคคอย (ไทย
แลนด)์ จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั

420 หา้งหุน้สว่นจํากดั ดาวศภุกจิ ต.เขาทอง อ.พยหุะครีี

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

423 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
จํากดั (มหาชน)

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซัม่

422 บรษัิท นครหลวงแกรนติ 
จํากดั

ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท นครหลวงแกรนติ 
จํากดั

ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

426 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
จํากดั (มหาชน)

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

425 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
จํากดั (มหาชน)

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

424 บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย 
จํากดั (มหาชน)

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

427 บรษัิท สหชาตเิศรษฐกจิ 
จํากดั

429 บรษัิท สามชยัอตุสาหกรรม
เหมอืงแรแ่กรนติ จํากดั

ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี

428 บรษัิท ไทยยบิซัม่ จํากดั ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั

อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

ยปิซมั

430 หา้งหุน้สว่นจํากดั หว้ย
น้ําหอมแกรนติ

ต.บางสวรรค์ อ.แมว่งก์ จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

431 นายธวัช ธรรมสโรช ต.ทุง่ทอง



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(10/2534)

(27/2518)

(19/2534)

(20/2534)

(4/2531)

(72/2533)

(71/2531)

(71/2533)

(15/2538)

 21255/15216

(29/2539)

 21229/15669

(13/2537)

 21228/15078

(10/2537)

 21222/15003

(3/2537)

(3/2536)

(2/2537)

 29586/15183

(60/2539)

 31543/15281

(1/2542)

 31517/15280

(12/2539)

(9/2538)

 12330/15072

(8/2535)

 32112/15364

(48/2538)

จ.น่าน หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

449 บรษัิท กูด๊เอรธิ ์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั

ต.จวบ อ.เจาะไอรอ้ง

450 บรษัิท ส.เต็งไตรรัตน ์
(น่าน) จํากดั

ต.ผาสงิห์ อ.เมอืง

อ.เมอืง จ.นราธวิาส

จ.นราธวิาส ดนิขาว

หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

448 บรษัิท ไทยนราเคลย ์
จํากดั

ต.ซากอ อ.ศรสีาคร จ.นราธวิาส บอลเคลย์

จ.นครสวรรค์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

447 หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นราธวิาสโรงโมห่นิ

ต.กะลวุอ
เหนือ

อ.เมอืง จ.นราธวิาส หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

หา้งหุน้สว่นจํากดั 
นราธวิาสโรงโมห่นิ(บรษัิท 
บา้นครี ี จํากดั รับชว่งฯ)

ต.กะลวุอ
เหนือ

444 นางสาวสริอิร มสุกิบตุร

446 นายวรีะศกัดิ ์ ปัญจนันทศลิา ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า

445 บรษัิท แกว้ทพิย ์ จํากดั ต.หัวหนิ อ.หัวหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิไนส์

ต.หว้ยยาง อ.เมอืง

ต.ปากน้ํา
ปราณ

อ.ปราณบรุี

จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิประดบัชนดิหนิปนู 
โดโลไมต์

จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิประดบัชนดิหนิไนส์

จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

443 บรษัิท ว.บญัชาคอนกรตี 
จํากดั(บรษัิท โรงโมห่นิ
ไชยครี ี จํากดั รับชว่งฯ)

ต.ทรายทอง อ.บางสะพาน

442 บรษัิท ทบัสะแกแกรนติ 
จํากดั

441 บรษัิท พารร์อทไมนิง่ 
จํากดั

ต.พงศ์
ประศาสน์

อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

439 หา้งหน้สว่นจํากดั ศลิา
ปราณ

ต.หนองตา
แตม้

อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

432 บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิ
ซัม่ จํากดั

ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

434 บรษัิท นวิยอรค์หนิออ่น
และแกรนติ จํากดั

ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

บรษัิท นวิยอรค์หนิออ่น
และแกรนติ จํากดั

ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์

433 นายสํารวย ภูพ่านชิ ต.หนองกลบั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ เหล็ก

437 บรษัิท ไทยพงศพ์ร จํากดั ต.ทุง่ทอง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ ยปิซมั

จ.นครสวรรค์ ฟอสเฟต

436 บรษัิท ไทยแกรนติ จํากดั ต.สําโรงชยั อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

435 บรษัิท สรุนิทร ์ ออมยา่ 
เคมคิอล (ประเทศไทย) 
ํ ั

ต.นคิมเขา
บอ่แกว้

อ.พยหุะครีี

438 บรษัิท ไทยแกรนติ จํากดั ต.สําโรงชยั อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

440 บรษัิท ยพุาศลิาทอง จํากดั

ต.เกาะหลกั อ.เมอืง



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(85/2539)

 32112/15364

(48/2538)

 27265/15279

(70/2539)

 27267/15243

(72/2539)

 27259/15324

(70/2538)

 27271/15204

(106/2539)

(107/2539)

 27261/15163

(69/2539)

 29354/15252

(59/2538)

 29353/15213

(56/2538)

(31/2535)

(32/2535)

(2/2534)

(24/2539)

(45/2528)

(46/2528)

(15/2531)

ดบีกุในทะเล

464 นายสมชาย อุน่ทรัพย์ ต.บางมว่ง อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา ดบีกุในทะเล

นายสมชาย อุน่ทรัพย์ ต.บางมว่ง อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา

จ.พังงา ดบีกุในทะเล

บรษัิท ทรัพยากรสมทุร 
จํากดั

ต.บางมว่ง‐
คกึคกั

อ.ตะกัว่ป่า จ.พังงา ดบีกุในทะเล

461 นางปราณี ทองชืน่

463 บรษัิท ทรัพยากรสมทุร 
จํากดั

ต.บางมว่ง‐
คกึคกั

อ.ตะกัว่ป่า

462 บรษัิท ซาซตูาควอรี ่ จํากดั ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.ปราจนีบรุี

ต.ตาหลงัใน อ.วังน้ําเย็น

จ.ปราจนีบรุี หนิปนูเพือ่อตุสาหกรรม
ฟอกหนัง หรอื
อตุสาหกรรมน้ําตาล

หนิปนูเพือ่อตุสาหกรรม
ฟอกหนัง หรอื
อตุสาหกรรมน้ําตาล

จ.ปราจนีบรุี หนิออ่น

458 บรษัิท อติาเลยีนไทย 
ดเีวลอ๊ปเมนต ์ จํากดั 
(มหาชน)

460 บรษัิท สมใจพัฒนา จํากดั ต.วังทา่ชา้ง อ.กบนิทรบ์รุี

บรษัิท สมใจพัฒนา จํากดั ต.วังทา่ชา้ง อ.กบนิทรบ์รุี

459 หา้งหุน้สว่นจํากดั อํานวยชยั ต.โคกไมล้าย อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี ดนิขาว และบอลเคลย์

ต.โคกไทย อ.ศรมีโหสถ

อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์

จ.ปราจนีบรุี หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

457 บรษัิท ศลิาชยับรุรัีมย ์
(1991) จํากดั

ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

456 หา้งหุน้สว่นจํากดั กรชิมชียั
(หจก.บรุรัีมยรั์ชดา รับชว่งฯ)

ต.สวายจกี อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

หา้งหุน้สว่นจํากดั กรชิมชียั
(หจก.บรุรัีมยรั์ชดา รับชว่งฯ)

ต.สวายจกี

451 บรษัิท สหชยัศลิาทอง 
จํากดั

455 หา้งหุน้สว่นจํากดั นางรอง
ศลิาทพิย ์ (หจก.นางรอง
ศลิาทอง รับชว่งฯ)

ต.ถาวร อ.เฉลมิพระ
เกยีรติ

จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

454 บรษัิท เหมอืงหนิราช 
จํากดั (นายอภชิาต ิ
สวัสดิพ์นู รับชว่ง)

ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

452 บรษัิท ส.เต็งไตรรัตน ์
(น่าน) จํากดั

453 หา้งหุน้สว่นจํากดั หนิบรุรัีมย์ ต.สวายจกี อ.เมอืง จ.บรุรัีมย์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ (เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง)

ต.ผาสงิห์ อ.เมอืง จ.น่าน หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.สวายจกี อ.เมอืง



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(16/2531)

(12/2534)

(35/2538)

(39/2535)

 30720/15159

(35/2538)

(44/2539)

(12/2534)

(6/2539)

(20/2536)

(1/2537)

(2/2537)

(2/2533)

(23/2533)

(4/2537)

(15/2537)

(5/2526)

(34/2532)

(13/2530)

(15/2530)

(16/2530)

 25600/15414

(59อ/2539)

(18/2540)

 25616/15392

(35/2541)

477 บรษัิท เอเชยีลกิไนท ์
จํากดั

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี วลุแฟรม

476 นางสาวอัจฉรา สทุธารมย์ ต.แกง่
กระจาน

อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุี ดนิขาว

475 นายไพทนั เครอืแกว้

ถา่นหนิ

474 บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี ถา่นหนิ

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

473 นายสพุร เหลีย่มมกราเจรญิ ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี ถา่นหนิ

บรษัิท เอเชยีลกิไนท ์
จํากดั

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

บรษัิท เอเชยีลกิไนท ์
จํากดั

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

ต.หว้ยขอ้ง อ.บา้นลาด

จ.เพชรบรุี

จ.เพชรบรุี ถา่นหนิ

บรษัิท เอเชยีลกิไนท ์
จํากดั

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี ถา่นหนิ

ถา่นหนิ

จ.เพชรบรุี

ต.สองพีน่อ้ง อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี หนิประดบัชนดิหนิปนูและแร่
โดโลไมต์

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.สองพีน่อ้ง อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

ถา่นหนิ

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี ถา่นหนิ

จ.เพชรบรุี ถา่นหนิ

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี หนิประดบัชนดิหนิปนูและแร่
โดโลไมต์

หนิประดบัชนดิหนิปนูและแร่
โดโลไมต์

ต.สองพีน่อ้ง

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

470 บรษัิท เอเชยีลกิไนท ์
จํากดั

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

อ.หนองหญา้
ปลอ้ง

จ.เพชรบรุี

467 หา้งหุน้สว่นจํากดั อารรัีก
พจิติร

472

469 หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล

 เกตคํุาร็อกกีส้โตน
ต.บา้นมงุ

471 บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

ต.หนอง
หญา้ปลอ้ง

บรษัิท ลานนาลกิไนต ์
จํากดั (มหาชน)

468 หา้งหุน้สว่นจํากดั ดาวศภุกจิ ต.บา้นมงุ อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ต.วังงิว้ อ.บางมลูนาก

จ.พังงา ดบีกุในทะเล

จ.พจิติร ยปิซมั

จ.พจิติร ยปิซมั

465 นายอดุม อโุพธิ์ ต.ครุะ อ.ครุะบรุี

466 บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิ
ซัม่ จํากดั (มหาชน)

ต.วังงิว้ อ.กิง่ อ.ดงเจรญิ

อ.วเิชยีรบรุี จ.เพชรบรูณ์

479 หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิบะ
ซอลต ์ เพือ่อตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์หา้งหุน้สว่นจํากดั เจรญิ
แสงเพชรบรูณ์

ต.กนัจุ

480 โดโลไมต์นายณรงค ์ พชิติกวนิ ต.ทา่โรง

478 บรษัิท ก.นราพัฒน ์ จํากดั ต.ทา่ขา้ม อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

 25542/14866

(6/2535)

 25552/14981

(54/2535)

 15147/15412

(7/2529)

 32101/15672

(45/2538)

 22366/15679

(12/2538)

(3/2532)

(2/2535)

22215/13484

 22326/14679

(4/2534)

(19/2529)

13569/11170

(2/2533)

6556/11228

22544/14249

13643/12248

(96/2517)

(44/2519)

15603/14704

 20525/15005

(2/2534)

(1/2534)

 12348/15463

(27/2538)

481 หนิประดบัชนดิหนิแกรนติบรษัิท สยามกรนีแกรนติ 
จํากดั

ต.ตาดกลอย อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบรูณ์

ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบรูณ์ แบไรต์

484 บรษัิท แทร็คโก ้ จํากดั ต.แมป่าน อ.ลอง จ.แพร่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

จ.แพร่ ฟอสเฟต

482 นางอรวรรณ อโุฆษกจิ ต.บา้นโตก อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ หนิออ่น หนิอตุสาหกรรม
ชนดิหนิปนู (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

483 นายสทีา สหีะวงศ ์ (บ. 
ทร ู แอนด ์ กูด๊ มนิ
เนอรัล จก. รับชว่งฯ)

485 บรษัิท ซ.ีแอนด.์ซ.ีแพรส่ห
กจิ จํากดั

487 นายอําไพ โกษาดาร ต.สรอย อ.วังชิน้

486 นางสดีา เรอืนคํา ต.นาพนู อ.วังชิน้ จ.แพร่ รัตนชาติ

ต.เวยีงตา้ อ.ลอง

จ.ภเูก็ต ดบีกุ

จ.แพร่ โดโลไมต์

จ.แพร่ โดโลไมต์

จ.แพร่ หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ดบีกุ

490 บรษัิท แรท่อ่สงู จํากดั ต.กะทู ้ อ.กะทู ้

บรษัิท แรท่อ่สงู จํากดั ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต

488 นายวชิยั นําไพศาล ต.น้ําเลา อ.รอ้งกวาง

489 นายชาตร ี นําไพศาล ต.น้ําเลา อ.รอ้งกวาง

จ.ภเูก็ต ดบีกุ

บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต ดบีกุ

จ.ภเูก็ต ดบีกุ

บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต ดบีกุ

491 บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.กะทู ้ อ.กะทู ้

บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.กะทู ้ อ.กะทู ้

ดบีกุ

493 หา้งหุน้สว่นจํากดั 
เชยีงใหมจํ่ารัสขนสง่

ต.แมส่ะเรยีง อ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่อ่งสอน โดโลมติคิไลมส์โตน

492 บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต ดบีกุ

บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต

496 หา้งหุน้สว่นจํากดั โรงโม่
หนิบอ่น้ํารอ้น

ต.ตาเนาะแม
เราะ

อ.เบตง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

495 หา้งหุน้สว่นจํากดั ตรีณา
นนท์

ต.เมอืงแปง อ.ปาย จ.แมฮ่อ่งสอน ฟลอูอไรท์

494 นางสาวยอดใจ สงัข์
สวุรรณ (บรษัิท เหมอืง
แรช่ณันดา จํากดั รับชว่งฯ)

ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน เฟลดส์ปาร์

497 หา้งหุน้สว่นจํากดั พรีพล ต.ลดิล อ.เมอืง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
่



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(11/2538)

(11/2539)

(20/2539)

(51/2538)

(5/2536)

(6/2534)

 12318/14677

(4/2534)

(1/2541)

(18/2533)

(10/2539)

(18/2539)

(5/2539)

18371/12985

25302/14907

(40/2530)

 25236/14990

(5/2530)

(27/2539)

(12/2540)

(8/2540)

(4/2535)

 23693/14949

(8/2535)

(2/2535)

513 บรษัิท โอเชีย่นกลาส ต.ซากพง อ.แกลง

จ.ระยอง ทรายแกว้

จ.ระยอง ทรายแกว้

จ.ระยอง ทรายแกว้

511 บรษัิท ตะวันออกพัฒนา 
จํากดั

ต.กร่ํา อ.แกลง

512 นายสทุธิ ์ อทิธฤิทธชิยั ต.ซากพง อ.แกลง

จ.ระยอง ทรายแกว้

จ.ระยอง ทรายแกว้

510 นายสกล โสภณ ต.เขานอ้ย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง หนิปนูเพือ่ทําปนูขาวสําหรับ
อตุสาหกรรมน้ําตาล

508 นายเสร ี รักษมาตา ต.เพ อ.เมอืง

ต.ตะพง อ.เมอืง509 หา้งหุน้สว่นจํากดั โกมล
ประนอมบรกิาร

จ.ระนอง ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

507 หา้งหุน้สว่นจํากดั ถาวร 
วศิวโยธา

ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืง จ.ระยอง หนิอตุสาหกรรมชนดิ
หนิแกรนติ (เพือ่
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ดนิขาว

504 บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง

หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล

 เหมอืงแรด่นิขาวทุง่คา
ระนอง

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง505

506 นายชวาลา ปรยิานนท์ ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง

ดนิขาวและดบีกุ

บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมนท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง

ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง ดบีกุ วลุแฟรม และดนิขาว

บรษัิท มนิเนอรัลรซีอรส์
เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์ จํากดั

ต.หาดสม้
แป้น

อ.เมอืง จ.ระนอง

499 หา้งหุน้สว่นจํากดั ธนบดี
ศลิา

ต.ลดิล อ.เมอืง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

498 นายมนู เลขะกลุ ต.ลดิล อ.เมอืง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

ศลิา  (เพอือตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

502 บรษัิท เหมอืงแรภ่เูก็ต 
จํากดั

ต.บาโงยชแิน อ.ยะหา จ.ยะลา หนิประดบัชนดิหนิแกรนติ

501 บรษัิท บา่นหงวนตนิไมนิง่
 จํากดั

ต.ถ้ําทะลุ อ.บนันังสตา จ.ยะลา หนิออ่น

500 บรษัิท ศลิาอตุสาหกรรม 
จํากดั

ต.ลดิล อ.เมอืง จ.ยะลา หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนู
 (เพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง)

503 นางนติยา เลขะกลุ ต.ถ้ําทะลุ อ.บนันังสตา จ.ยะลา หนิออ่น



ประทานบตัร
เลขที่
(คําขอ) ตําบล อําเภอ จงัหวดั

ชนดิแร่ที่ ชือ่ผูถ้อืประทานบตัร ทีต่ ัง้ประทานบตัร

(1/2533)

(3/2535)

17370/12553

(1/2534)

17371/12554

(2/2534)

จ.ระยอง ทรายแกว้

บรษัิท อตุสาหกรรมทํา
เครือ่งแกว้ไทย จํากดั

ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ทรายแกว้

จํากดั

515 บรษัิท อตุสาหกรรมทํา
เครือ่งแกว้ไทย จํากดั

ต.ซากพง อ.แกลง

514 นายวรัิตน ์ ธนาบรบิรูณ์ ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ทรายแกว้


