
หนาท่ี 1 จาก 10297 บัญชีรายช่ือหนังสือมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
แนบทายประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  ลงวันที่  31  มีนาคม    2550

ป 2508 = 295 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ

1 1/2508 7 มกราคม 2508 นายจรัส  แกวพิมล นายบรรจง  บุณยะโหตระ
2 2/2508 8 มกราคม 2508 นายสุภา  ลิมมานนท นายเชื้อ  ดํารงคสกุล
3 3/2508 11 มกราคม 2508 นายพิชัย  ศิลาจํารูญ นายโดเนลด  เฟรสเชอร
4 4/2508 11 มกราคม 2508 นายหมาด  อิศราคาร นายบุญชาติ  อิศราคาร
5 5/2508 11 มกราคม 2508 นายเปลง  เรียงสกุล นายโกวิท  เลียนอุดม
6 6/2508 11 มกราคม 2508 บริษัท ทุงคาคอมเปาด                

 (โดยนายสมาน  วัชรศิริธรรม)
นายประชา  ตันฑวณิช

7 7/2508 12 มกราคม 2508 นายชูจิตต  สุนทรศรณ นายไพทัน  เครือแกว
8 8/2508 14 มกราคม 2508 บริษัท ฟูลิไก จํากัด นายฟูคุนเพียว
9 9/2508 14 มกราคม 2508 นายอารีย  ลีฬหนันท นายสุริย  อุปติศฤงค
10 10/2508 14 มกราคม 2508 นายอุยเซี๊ยะจุย นายมานิตย  รุธิรโก
11 11/2508 15 มกราคม 2508 หางหุนสวนเหมืองแรเจริญเมือง

เชียงใหม
นางสาวสุชาดา  ตั้งทองทวี

12 12/2508 21 มกราคม 2508 บริษัท พังงา ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด  
(โดยนายเคนเนต เค. ยอรจ)

นายเปอรซี   วอรเรน

13 13/2508 25 มกราคม 2508 บริษัท ทุงคา ฮาเบอร ทิน เดรดยิง 
จํากัด (โดยบริษัทแองโกล โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายโรแนลด  เคนเนช พอตส

14 14/2508 26 มกราคม 2508 นางบัวเก๋ียง  ชากิจ บริษัท อูทองไทย จํากัด
15 15/2508 27 มกราคม 2508 นายทองด ี จังกาจิตต นายชวลิต  โกมลรุจินันท
16 16/2508 28 มกราคม 2508 นายพิชัย  เกิดผล นายเก้ือ  เกิดผล
17 17/2508 29 มกราคม 2508 นายไสว  สุทธิพิทักษ นายเย่ียมยง  ส. สุรกิจบรรหาร
18 18/2508 3 กุมภาพันธ 2508 นายชารี  สินไชย นายหลีสม
19 19/2508 3 กุมภาพันธ 2508 นายบุญมี  แซเอ้ียว นายมานิตย  ณ ระนอง
20 20/2508 5 กุมภาพันธ 2508 นายวิศิษฐ  พานิชวัฒนานนท นายอภิชาต ิ มหิโคต
21 21/2508 9 กุมภาพันธ 2508 นายสนิท  จารุมณี นายหาญ  หิโตปกรณ
22 22/2508 10 กุมภาพันธ 2508 นายสมภพ  พงศาสกุลโชติ นายสนิท  ใจหลัก
23 23/2508 12 กุมภาพันธ 2508 บริษัท พลวงลําปาง จํากัด นายปริญญา  จันทรเรือง
24 24/2508 15 กุมภาพันธ 2508 นายบุญทอง  สันติกาญจน
25 25/2508 22 กุมภาพันธ 2508 พ.ต.อ.บุญจิตต  พันธุมจินดา นายทองด ี จังกาจิตต
26 26/2508 23 กุมภาพันธ 2508 นายธีรพล  สันติกาญจน นายชิต  สถาพรสาร
27 27/2508 23 กุมภาพันธ 2508 บริษัท พ. แหลมทองอุตสาหกรรม 

จํากัด
นายเย่ียมยง  ส. สุรกิจบรรหาร

28 28/2508 24 กุมภาพันธ 2508 นายเลื่อม  มัธยัสถ นายวัชนะ  มัธยัสถ



หนาท่ี 2 จาก 10
ป 2508 = 295 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
29 29/2508 24 กุมภาพันธ 2508 บริษัท พ. แหลมทองอุตสาหกรรม 

จํากัด (โดยนายเย่ียมยง  ส. สุรกิจ
บรรหาร)

นายประสพ  วิริยะสมบัติ

30 30/2508 2 มีนาคม 2508 นายเรืองชัย  ตะกรุดทอง นายเสรี  สุขศรีวงศ
31 31/2508 3 มีนาคม 2508 นางกิมหวย  เตท นายสงวน ณ นคร
32 32/2508 4 มีนาคม 2508 นายอาซิ่น  แซย้ิม                     

(โดยนายย้ินติวเซียง  แซย้ิม)
นายหยุงกี  แซหยุง

33 33/2508 4 มีนาคม 2508 รอยเอก สมหวัง  สารสาส นายมนตรี  อุณหปาณี
34 34/2508 10 มีนาคม 2508 นายมนัส  ธรรมมารักษ นายวิจิตร  ลิ่มอรุณ
35 35/2508 10 มีนาคม 2508 นายฟูกกตง นายเสรี  โรสิงห
36 36/2508 11 มีนาคม 2508 นายเรือง  บุญเมือง นายดนัย  มหัทธนาลัย
37 37/2508 11 มีนาคม 2508 นางถ่ัน  ชวกิจ นายสมทบ  ชีวิตโสภณ
38 38/2508 11 มีนาคม 2508 บริษัท เหมืองแรขุนพันธสหญาติ 

จํากัด
นายอุทัย  เวียงวีระชาติ

39 39/2508 11 มีนาคม 2508 บริษัท เหมืองแรขุนพันธสหญาติ 
จํากัด

สิบตํารวจเอก นิรันดร  เสตกุล

40 40/2508 11 มีนาคม 2508 บริษัท เหมืองแรขุนพันธสหญาติ 
จํากัด

นายศุภชัย  พรรณเชษฐ

41 41/2508 11 มีนาคม 2508 นางสาวจอย  สุวรรณศักดิ์            
   (โดยนางพยุง  คารวานนท)

บริษัท เหมืองแรขุนพันธสหญาติ 
จํากัด

42 42/2508 15 มีนาคม 2508 บริษัท อาสาสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
จํากัด

นายเฉลิมศักดิ์  อินสราง

43 43/2508 15 มีนาคม 2508 นายชัญโญ  เพ็ญชาติ นายเสวี  ทวีกุล
44 44/2508 16 มีนาคม 2508 นายสงวน  สิทธิอํานวย               

  (โดยหมอมหลวงสมชาย สุ
ประดิษฐ)

นายยงยุทธ  เทพบุตร

45 45/2508 17 มีนาคม 2508 บริษัท สันติมายนิ่ง จํากัด นายวิชิต  เจริญยศ
46 46/2508 17 มีนาคม 2508 บริษัท เรือขุดแรจุติ จํากัด            

 (โดยบริษัท สันติมายนิ่ง จํากัด)
นายวิชิต  เจริญยศ

47 47/2508 18 มีนาคม 2508 นายพัฒน  ฉัยยากุล นายเย่ียมยง  ส. สุรกิจบรรหาร
48 48/2508 19 มีนาคม 2508 นายชัยยศ  งานทวี                    

 (โดยนายติลก  ถาวรวงศ)
นายเกษม  ธีระจามร

49 49/2508 19 มีนาคม 2508 นายหลีสม นายลี่  แซหลี
50 50/2508 23 มีนาคม 2508 นายทองรวย  นราเดช นายมนตรี  อุณหปาณี
51 51/2508 24 มีนาคม 2508 นายบํารุง  วงศชุมพิศ นายสําราญ  วงศชุมพิศ
52 52/2508 24 มีนาคม 2508 นายประสิทธิ ์ ศรีขัตยะ นายสุข  พรหมเมศ
53 53/2508 24 มีนาคม 2508 นายสมบัต ิ บุญสูง นายสั้น  เอกวานิช



หนาท่ี 3 จาก 10
ป 2508 = 295 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
54 54/2508 25 มีนาคม 2508 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิ

เต็ด(โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายแฟรงค  แอชตัน

55 55/2508 29 มีนาคม 2508 นายอังซิกเก นายพิชัย  สังฆสุบรรณ
56 56/2508 7 เมษายน 2508 รอยโท วันชัย  อัมพุนันทน นายศักดิ์ชัย  นราวรรณ
57 57/2508 7 เมษายน 2508 นายคงศักดิ์  กลีบบัว นายสมัคร  อวยชัย
58 58/2508 9 เมษายน 2508 นายปรีชา  เอ่ียวพานทอง พันตํารวจโท จินต  ประยงค
59 59/2508 9 เมษายน 2508 นายอาทร  อิทธิเกษม นายกมล  เอกศรีสมบูรณ
60 60/2508 12 เมษายน 2508 นายเกียรต ิ พาณิชกุล นายสันต  ตนเอง
61 61/2508 12 เมษายน 2508 นายชวน  ตันนุกิจ นายกุล  แตบรรพกุล
62 62/2508 12 เมษายน 2508 นายไพบูลย  พรหมพรต นายกุล  แตบรรพกุล
63 63/2508 12 เมษายน 2508 นายกุล  แตบรรพกุล นายธวัชชัย  หิรัญวัฒนศิริ
64 64/2508 14 เมษายน 2508 นายทรัพย  ชูลิตรัตน นายบรรจง  บุณยะโหตระ
65 65/2508 16 เมษายน 2508 บริษัท เซาเทิรนคินตาคอนโซลิเด

เต็ดจํากัด (โดยบริษัทแองโกล-โอ
เรียลแตล (มาลายา)จํากัด)

นายวินเซนต  ลีธ เวมยส

66 66/2508 16 เมษายน 2508 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิ
เต็ด(โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายวินเซนต  ลีธ เวมยส

67 67/2508 16 เมษายน 2508 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง 
จํากัด (โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด

นายวินเซนต  ลีธ เวมยส

68 68/2508 19 เมษายน 2508 นางปราณ ี กอบสมบัติ นายจาง  ประภัสสร
69 69/2508 19 เมษายน 2508 นายมนัส  ธรรมมารักษ นายฮก  พัดลม
70 70/2508 22 เมษายน 2508 นายพูลพงษ  เตชมณี นายบรรจง  นวชัย
71 71/2508 23 เมษายน 2508 นายเผื่อน  ม่ังนิมิตร นางยุคลพร  สิงหะผลิน
72 72/2508 23 เมษายน 2508 นายเผื่อน  ม่ังนิมิตร นายสมศักดิ์  สุวรรณประทีป
73 73/2508 23 เมษายน 2508 นายบวร  กุลวานิช นายประสิทธิ ์ กุลวานิช
74 74/2508 23 เมษายน 2508 นายเกียรต ิ พาณิชกุล นายฮก  พัดลม
75 75/2508 23 เมษายน 2508 นายหวน  แยมชะยา นางสาวสาลี่  นาสุย
76 76/2508 23 เมษายน 2508 นายวิชาญ  สุวรรณสิงห นายโสภณ  สุวรรณสิงห
77 77/2508 23 เมษายน 2508 นายเจียว  ย่ังยืน นายเจง  ย่ังยืน
78 78/2508 28 เมษายน 2508 นางมาลิน ี มกรานนท นางอรุณี  อุณหจักร
79 79/2508 29 เมษายน 2508 นายอานนท  ผลพันชิน นายประพนธ  มหาอิทธิดล
80 80/2508 29 เมษายน 2508 นางละแมน  จงก่ีเหง นายเติมศักดิ์  ฟองศรีสิน
81 81/2508 30 เมษายน 2508 บริษัท เซาเทิรนคินตาคอนโซลิเด

เต็ดจํากัด (โดยบริษัทแองโกล-โอ
เรียลแตล (มาลายา)จํากัด)

นายคีธ บารร่ี เพนย



หนาท่ี 4 จาก 10
ป 2508 = 295 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
82 82/2508 30 เมษายน 2508 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิ

เต็ด โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายคีธ บารร่ี เพนย

83 83/2508 30 เมษายน 2508 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง 
จํากัด (โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด

นายคีธ บารร่ี เพนย

84 84/2508 6 พฤษภาคม 2508 นายเตี๋ยน  รัตนกาย หลวงขจรโลหเวทย
85 85/2508 11 พฤษภาคม 2508 บริษัท เหมืองแรลําแพะ จํากัด นายเกษม  ธีระจามร
86 86/2508 11 พฤษภาคม 2508 กรมทรัพยากรธรณี (โดยนายวิชา  

เศรษฐบุตร  อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี)

นายเสง่ียม  บุณยเกียรติ              
   (ในตําแหนงเลขานุการองคการ
เหมืองแร)

87 87/2508 14 พฤษภาคม 2508 นายสมศักดิ ์ บุญสูง นายประเกียรต ิ บุญสูง
88 88/2508 14 พฤษภาคม 2508 นายสมบัต ิ บุญสูง นายประกอบ  บุญสูง
89 89/2508 14 พฤษภาคม 2508 บริษัท ธนเหมืองแร จํากัด นายตอม  เศรษฐบุตร
90 90/2508 18 พฤษภาคม 2508 นายประมูล  ทวีสิน นายบรรจง  บุณยะโหตระ
91 91/2508 18 พฤษภาคม 2508 นายวิเชียร  โลหะศิริ นายชัย  มฤคลักษณ
92 92/2508 19 พฤษภาคม 2508 นายฟูคุนหลอง นายยอหน ลิดดีโลว
93 93/2508 20 พฤษภาคม 2508 บริษัท เทพนิธิ จํากัด นายไพโรจน  รอดเจริญ
94 94/2508 21 พฤษภาคม 2508 นายยก  คงบุญ นายวิสิตถ  กายราศ
95 95/2508 25 พฤษภาคม 2508 นายธวัชชัย  หิรัญวัฒนศิริ นายกุล  แตบรรพกุล
96 96/2508 25 พฤษภาคม 2508 บริษัท เรือขุดแรในเหล จํากัด        

 (โดยนายสั้น  เอกวานิช)
นายบรม  ตันเถียร

97 97/2508 25 พฤษภาคม 2508 หางหุนสวนจํากัด สินมิตรพานิช รอยโท สมยศ  จันทรออน
98 98/2508 27 พฤษภาคม 2508 บริษัท เหมืองแร ไทยพัฒนา จํากัด นายเสรี  สุตัณทวิบูลย
99 99/2508 27 พฤษภาคม 2508 นายอุดม  เพ็ชรชู บริษัท เหมืองแรไทยพัฒนา จํากัด
100 100/2508 28 พฤษภาคม 2508 นายบุญทอง  สันติกาญจน นายสุจินต  รัตนานุพงศ
101 101/2508 1 มิถุนายน 2508 นายอาทร   ตันฑานันท นายชั้นเฉง  แซอุย
102 102/2508 3 มิถุนายน 2508 นางกิมหวย  เตท                    

(โดยนายสงวน  ณ นคร)
นายสถิตย  หวังเกียรติ

103 103/2508 8 มิถุนายน 2508 นายบุญเลิศ  ชินวัตร บริษัท อูทองไทย จํากัด
104 104/2508 10 มิถุนายน 2508 นางอุ  รัตนมงคล นายบุญเรือง  คันธะวิชัย
105 105/2508 10 มิถุนายน 2508 ขุนนครรัฐเขตต นายสร  สัจจวาที
106 106/2508 14 มิถุนายน 2508 นายพวง  สุวรรณรัฐ นายสร  สัจจวาที
107 107/2508 14 มิถุนายน 2508 บริษัท ประจวบด ีจํากัด นายพฤทธิ์  สรเทศน
108 108/2508 14 มิถุนายน 2508 บริษัท จํารัสและเพื่อน จํากัด นายพฤทธิ์  สรเทศน
109 109/2508 14 มิถุนายน 2508 นางแยม  ทิวทอง นายวิฑูร  ทิวทอง
110 110/2508 15 มิถุนายน 2508 บริษัท สะปาโฮเซี้ยง  จํากัด นายอุน  ณ ระนอง
111 111/2508 16 มิถุนายน 2508 นายคุน  คุนผลิน บริษัท เค. เค. จํากัด
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112 112/2508 16 มิถุนายน 2508 บริษัท เค. เค. จํากัด นายชูศักดิ์  สมิตะสิริ
113 113/2508 16 มิถุนายน 2508 นายไมตรี  เอ่ียมวรกุล นายวิโรจน  เทศกุล
114 114/2508 16 มิถุนายน 2508 นายจรัส  ทวีวิทย นายแปลก  ณ พัทลุง
115 115/2508 16 มิถุนายน 2508 ขุนนครรัฐเขตต นายสร  สัจจวาที
116 116/2508 17 มิถุนายน 2508 นายสุนทร  สุขศรีเย็น นายประจวบ  ลิ่มเฉลิมวงศ
117 117/2508 21 มิถุนายน 2508 นายบุญชวย  เพียรพานิช นายมนตรี  อุณหปาณี
118 118/2508 24 มิถุนายน 2508 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง 

จํากัด (โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด

นายโรแนลด  เคนเนธ พอตต

119 119/2508 24 มิถุนายน 2508 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง 
จํากัด (โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด

นายเฮนดริค แอนดรีส อิสเซนดรู

120 120/2508 24 มิถุนายน 2508 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิ
เต็ด(โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายแฟรงค  แอชตัน

121 121/2508 29 มิถุนายน 2508 นายก่ี  จิระนคร นายเกียกซ ี แซซิม
122 122/2508 29 มิถุนายน 2508 นายสังข  สุวรรณชาต นายประสิทธิ ์ ตะลุงคปุตต
123 123/2508 1 กรกฎาคม 2508 นายประหยัด  อะดุงเดชจรูญ         

 (โดยนายเกียรติ  ปทุมราช)
นายฉ่ัวซี่ก้ือ

124 124/2508 1 กรกฎาคม 2508 นายเกียรต ิ ปทุมราช นายฉ่ัวซี่ก้ือ
125 125/2508 1 กรกฎาคม 2508 นายฉ่ัวซี่ก้ือ นายพิชัย  ศิลาจํารูญ
126 126/2508 1 กรกฎาคม 2508 บริษัท เรือขุดแรสหพันธ จํากัด นายตันวาฮัม
127 127/2508 6 กรกฎาคม 2508 นายบวร  กุลวานิช นายบรรยง  กุลวานิช
128 128/2508 8 กรกฎาคม 2508 บริษัท สยามอุตสาหกรรมเหมืองแร 

(โดยนายเฉลิม พัฒนเศรษฐพงศ)
นายอินทรีย  เกาศิริ

129 129/2508 8 กรกฎาคม 2508 นายวิชาญ  สุวรรณสิงห นายเชษฐ  ทามตระกูล
130 130/2508 16 กรกฎาคม 2508 นายอารีย  ประคองจิตต รอยเอก ณรงค  กิตติขจร
131 131/2508 19 กรกฎาคม 2508 นางสองศรี  คํามณี นายออง  แซตัน
132 132/2508 19 กรกฎาคม 2508 นางนิ่ม  บุญสุวรรณโน นายไพศาล  แขงขันดี
133 133/2508 21 กรกฎาคม 2508 บริษัท ไทยแลนดสเมลติ้งแอนด     

   รีไฟนิ่ง จํากัด
นาย อาร. เอส. แบคแนร

134 134/2508 21 กรกฎาคม 2508 บริษัท ไทยแลนดสเมลติ้งแอนด     
 รีไฟนิ่ง จํากัด

นายสมพันธุ  พิศลบุตร

135 135/2508 21 กรกฎาคม 2508 บริษัท ไทยแลนดสเมลติ้งแอนด     
 รีไฟนิ่ง จํากัด

นายเจ. เอฟ. แฟนซาริน

136 136/2508 21 สิงหาคม 2508 บริษัท ไทยแลนดสเมลติ้งแอนด     
 รีไฟนิ่ง จํากัด

นายประเสริฐ  กุลวานิช
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137 137/2508 21 กรกฎาคม 2508 บริษัท ไทยแลนดสเมลติ้งแอนด     

 รีไฟนิ่ง จํากัด
นายยุทธ  เอ่ียมสะอาด

138 138/2508 23 กรกฎาคม 2508 บริษัท เซาเทิรนคินตาคอนโซลิเด
เต็ดจํากัด (โดยบริษัทแองโกล-โอ
เรียลแตล (มาลายา)จํากัด)

นายอุน  ณ ระนอง

139 139/2508 23 กรกฎาคม 2508 นายยอด  วอลเกอร นายชุลี  เดชวัคนีย
140 140/2508 26 กรกฎาคม 2508 นายลพ  แยมชะยา นางนุย  แซเตียว
141 141/2508 26 กรกฎาคม 2508 นายประพัทธ  เปรมมณี นายพิชัย  สังฆสุบรรณ
142 142/2508 26 กรกฎาคม 2508 นายบรรจง  ขายมาน นายเทียน ตันสุชัญลักษณ
143 143/2508 26 กรกฎาคม 2508 นายขยัน  สวัสดิกานนท นายเทพ  วรกุล
144 144/2508 26 กรกฎาคม 2508 นายซิ่ม  โกยสมบูรณ นายสุจินต  โกยสมบูรณ
145 145/2508 26 กรกฎาคม 2508 นายจ้ินฮุน  ลิ่มตั้ง นายวีระศักดิ ์ ตันสกุล
146 146/2508 27 กรกฎาคม 2508 นายวิศิษฐ  พาณิชวัฒนานนท นายสุพัฒน  สุทธิประเสริฐ
147 147/2508 28 กรกฎาคม 2508 นายหลีเมง  แซหลี นายนรินทร  ดํารงเชื้อ
148 148/2508 28 กรกฎาคม 2508 นายไลฟู นายหย่ี  แซหวอง
149 149/2508 28 กรกฎาคม 2508 นายสงบ  คงเพ็ชร นายสงวน  สิทธิอํานวย
150 150/2508 28 กรกฎาคม 2508 นายสงวน  สิทธิอํานวย นายสงบ  คงเพ็ชร
151 151/2508 28 กรกฎาคม 2508 บริษัท เหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด 

(โดยนายสงวน  สิทธิอํานวย)
นายสงบ  คงเพ็ชร

152 152/2508 30 กรกฎาคม 2508 นายมานะ  ธุถาวร นายประเสริฐ  อารยะกุล
153 153/2508 2 สิงหาคม 2508 นายตันฉวน  แซตัน นายเชต  ไชยวานิช
154 154/2508 2 สิงหาคม 2508 บริษัท ราชาวดีการคาและ            

 อุตสาหกรรม จํากัด
นาวาโท เริง  เวชประสิทธิ์

155 155/2508 9 สิงหาคม 2508 นายเรือง  นิมานเหมินท นายวิโรจน  ศิริรัตน
156 156/2508 9 สิงหาคม 2508 บริษัท แรไทย จํากัด นางสาวเจิมจิต  ยรรยงดิลก
157 157/2508 11 สิงหาคม 2508 นายบุญเลิศ   สกุลเทพ นายสมบูรณ  สกุลเทพ
158 158/2508 11 สิงหาคม 2508 นายอุสาห  มิตรกุล นายนิวาสน  ถ่ินนคร
159 159/2508 13 สิงหาคม 2508 นายสืบสวัสดิ ์ โทณวณิก นางมาลินี  ดี. คาบาเรส
160 160/2508 13 สิงหาคม 2508 นายบุญโท  ศรีหิรัญ บริษัท อูทองไทย จํากัด
161 161/2508 13 สิงหาคม 2508 นายบุญโท  ศรีหิรัญ                   

  (โดยบริษัท อูทองไทย จํากัด)
นายไพโรจน  คุณูปถัมภ

162 162/2508 20 สิงหาคม 2508 กรมทรัพยากรธรณี บริษัท ปกตใตวิสาหกิจ จํากัด
163 163/2508 20 สิงหาคม 2508 กรมทรัพยากรธรณี                    

(โดยบริษัทปกตใตวิสาหกิจ จํากัด)
นายถวัลย  มนูพันธ

164 164/2508 23 สิงหาคม 2508 นายหมวก  คงมณี นายวิเชียร  จาระเวชสาร
165 165/2508 23 สิงหาคม 2508 บริษัท ราชาวดีการคาและ            

อุตสาหกรรม จํากัด
นายวรวุฒิ  ไวรักษสัตว

166 166/2508 23 สิงหาคม 2508 หางหุนสวนสามัญรักธรรม นายบุญชัย  ตันดุลยกุล
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167 167/2508 23 สิงหาคม 2508 หางหุนสวนสามัญรักธรรม นายชิงหุง  แซเตียว
168 168/2508 23 สิงหาคม 2508 นายสมเกียรต ิ งานทวี นายโกวิทย  เพียรพาณิชย
169 169/2508 26 สิงหาคม 2508 นายสุพจน  แซตัน พลโท เสถียร  พจนานนท
170 170/2508 27 สิงหาคม 2508 นายหงษ  กาญจนวิรัช นายบุญมี  ทัฬหธีรวัฒน
171 171/2508 30 สิงหาคม 2508 นายทว ี อุทัยทวี นายประภัสร  อุดมทรัพย
172 172/2508 30 สิงหาคม 2508 นายอ่ึงเฮงซัน                          

 (โดยนายเกียรติ  ศุภผล)
หางหุนสวนจํากัด เหมืองแรวัฒนา
หวยยอด

173 173/2508 30 สิงหาคม 2508 นายนิพันธ  เจียมศรีพงษ พันตํารวจตรี สอาด  เจียมศรีพงษ
174 174/2508 30 สิงหาคม 2508 นายวิชัย  แซหลี นายสุวรรณ  เข้ียวแกว
175 175/2508 30 สิงหาคม 2508 นายบุญมี  แซเอ้ียว นายไชยรัตน  วิจารณ
176 176/2508 30 สิงหาคม 2508 บริษัท เหมืองแรไทยพัฒนา จํากัด นายลิ่มอันคอก
177 177/2508 31 สิงหาคม 2508 นายอ้ึงกวางบุน นายไสว  สุธรรมาภินันท
178 178/2508 31 สิงหาคม 2508 นายอุดม  สมิตสุวรรณ นายพฤทธิ์  สรเทศน
179 179/2508 31 สิงหาคม 2508 นายแตจุยหลอง นายเกเฉ้ียง  ฐอสุวรรณ
180 180/2508 31 สิงหาคม 2508 บริษัท โทรโนะ ไมนส ลิมิเต็ด        

 (โดยนายเจมส รีด)
นายเจมส เฮนดาย แม็คเค

181 181/2508 31 สิงหาคม 2508 บริษัท ภูเก็ต ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
(โดยนายเจมส รีด)

นายเจมส เฮนดาย แม็คเค

182 182/2508 31 สิงหาคม 2508 บริษัท ทิน เลย ลิมิเต็ด               
  (โดยนายเจมส รีด)

นายเจมส เฮนดาย แม็คเค

183 183/2508 31 สิงหาคม 2508 นายหาญ  หิโตปกรณ ขุนโลหพรรคพิบูลย
184 184/2508 1 กันยายน 2508 นางสาวขจรกลิ่น  บุรุษพัฒน นายพันธุธาดา  ณ ลําพูน
185 185/2508 6 กันยายน 2508 พันเอก ทิพย  ผลโภค นายชิต  สถาพรสาร
186 186/2508 6 กันยายน 2508 นายขวด  เจียมประเสริฐ นายฟูคุนหลอง
187 187/2508 6 กันยายน 2508 นางนิ่มนุช  เจียมประเสริฐ นายฟูคุนหลอง
188 188/2508 6 กันยายน 2508 นายกุมุท  จันทรเรือง นายเสรี  สุขศรีวงศ
189 189/2508 9 กันยายน 2508 หางหุนสวนจํากัด เหมืองแรเชียงราย นายชัชวาลย  สุธรรม
190 190/2508 10 กันยายน 2508 บริษัท เหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด 

(โดยหมอมหลวงสมชาย  สุ
ประดิษฐ)

นายประเวศ  ขวัญออน

191 191/2508 10 กันยายน 2508 นายจรัส  ทิณแกว นายธนิต  ธนวัฒนาวนิช
192 192/2508 13 กันยายน 2508 นายชวย  จรุงกลิ่น นายสมจิตร  โสณมัย
193 193/2508 14 กันยายน 2508 นายแสง  ลิมปานนท นายชวน  ตันนุกิจ
194 194/2508 14 กันยายน 2508 นายเกียรต ิ พาณิชกุล นายหลีสม
195 195/2508 14 กันยายน 2508 นายเฉลียว  ผิรังคะเปาระ นายเนื่อง  บุรพัฒน
196 196/2508 14 กันยายน 2508 บริษัท เหมืองแรโอภาส จํากัด นายประสิทธิ ์ กุลวานิช
197 197/2508 14 กันยายน 2508 นางชุล ี รุจิรวงศ นายทองด ี จังกาจิตต
198 198/2508 16 กันยายน 2508 บริษัท ศิลาและแรไทย จํากัด นายดามพ  ทิวทอง
199 199/2508 16 กันยายน 2508 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด นายอาทิตย  สุวรรณกูฏ
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200 200/2508 17 กันยายน 2508 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง 

จํากัด (โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด

นายวอรเรน พอล แลงเลย แช
มเปยน

201 201/2508 17 กันยายน 2508 บริษัท พ. แหลมทองอุตสาหกรรม 
จํากัด (โดยนายเย่ียมยง ส. สุรกิจ
บรรหาร)

นายสมาน  ตันจินทอง

202 202/2508 20 กันยายน 2508 บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จํากัด นายทว ี นาวีกร
203 203/2508 21 กันยายน 2508 นายลมัย  พรหมอินทร นายจํารัส  พรหมอินทร
204 204/2508 22 กันยายน 2508 นายกอเกียรต ิ ไทยพันธ หางหุนสวนจํากัด บั่นหลีเฮง
205 205/2508 22 กันยายน 2508 บริษัท เหมืองแรปากทรง จํากัด นายบัญญัติ  อนันตพงษ
206 206/2508 22 กันยายน 2508 นายหาญ  หิโตปกรณ บริษัท เหมืองแรปากทรง จํากัด
207 207/2508 28 กันยายน 2508 นายเถลิง  เหลาจินดา นายกระจาง  ประภัสสร
208 208/2508 28 กันยายน 2508 นายเธียร  หงสหิรัญ นายรัศมี  จันทีวิฌรจน
209 209/2508 30 กันยายน 2508 นายวีระ  เกียรติแสงศิลป นายสาธิต  ธรรมมารักษ
210 210/2508 1 ตุลาคม 2508 นายเสมอ  นิลพันธุ นายวิจิตร  ลิ้มวัฒนา
211 211/2508 1 ตุลาคม 2508 นายฟา  กิติพงษ นายวิโรจน  กิติพงษ
212 212/2508 1 ตุลาคม 2508 นายยอด  วอลเกอร นายศิริ  นุสิกะ
213 213/2508 1 ตุลาคม 2508 นายยอด  วอลเกอร นายประสิทธิ ์ นาแล
214 214/2508 4 ตุลาคม 2508 นายประกอบ  บุญสูง นายสกล  เสนซีน
215 215/2508 4 ตุลาคม 2508 นางสาวยุพา  ติระยะพานิชกุล นายชอบ  อาปา
216 216/2508 5 ตุลาคม 2508 นายชุน  แซฮึง นายตั้งเกียง
217 217/2508 5 ตุลาคม 2508 นางนิภา  ฐอสุวรรณ นางอํานวย  ฐอสุวรรณ
218 218/2508 5 ตุลาคม 2508 นายปรารพ  ไอยะรา บริษัท เหมืองแรจรูญ จํากัด
219 219/2508 7 ตุลาคม 2508 นายตอง  พึ่งถ่ิน นายเหลียง  กาญจนะโนพินิจ
220 220/2508 7 ตุลาคม 2508 นายอิบรอเฮ็ม    เจะแวกุนิง นายเหง  แซไล
221 221/2508 7 ตุลาคม 2508 นายประสิทธิ ์ แซออง นายเองหลี  แซออง
222 222/2508 11 ตุลาคม 2508 นายหลีสม  แซหลี นายน้ํา  ทับเท่ียง
223 223/2508 12 ตุลาคม 2508 รอยเอก สมหวัง    สารสาส นายไพโรจน  คุณูปถัมภ
224 224/2508 15 ตุลาคม 2508 บริษัท นิพัทธและบุตร จํากัด นายก่ี  จิระนคร
225 225/2508 15 ตุลาคม 2508 นายบุญมี  แซเอ้ียว นายกระจาง  ประภัสสร
226 226/2508 15 ตุลาคม 2508 รอยเอก สมหวัง    สารสาส รอยโท บัญชา วงศไทย
227 227/2508 15 ตุลาคม 2508 นายพานิช  ชวานนท นายกมล  ต. ไชยสุวรรณ
228 228/2508 15 ตุลาคม 2508 นายจันทร  ทองตัน นายเก้ือ  เกิดผล
229 229/2508 18 ตุลาคม 2508 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด         

 (โดยนายอาทิตย  สุวรรณกูฏ)
มรว.ปราณเนาวศรี  นวรัตน

230 230/2508 18 ตุลาคม 2508 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด        
(โดยนายอาทิตย  สุวรรณกูฏ)

นายเพิ่ม  ฤทธิจริญ

231 231/2508 21 ตุลาคม 2508 นางประเทือง  ศุกรีเขตร นายมนตรี  อุณหปาณี
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232 232/2508 26 ตุลาคม 2508 นายวุน  ชวยรักษา นายสุบรรณ  ไชยณรงค
233 233/2508 27 ตุลาคม 2508 นายเทงเง๊ียบ  แซเทง นายอนันต  สันติสุข
234 234/2508 28 ตุลาคม 2508 กรมประชาสงเคราะห                 

(โดยนายทวีป  ทวีพาณิชย)
นางชูศรี  แซอ้ึง

235 235/2508 29 ตุลาคม 2508 นายลิ้มยิวแซะ นายบุญสม  ธัญญานนท
236 236/2508 29 ตุลาคม 2508 นายลิ้มยิวแซะ นายธวัช  กาญจนเมธากุล
237 237/2508 29 ตุลาคม 2508 นางกิมซอน  ลิมปยะกุล นายบุญสม  ธัญญานนท
238 238/2508 29 ตุลาคม 2508 นางกิมซอน  ลิมปยะกุล นายธวัช  กาญจนเมธากุล
239 239/2508 29 ตุลาคม 2508 นายประยุทธ  รุงพิบูลโสภิษฐ นายประสงค  รุงพิบูลโสภิษฐ
240 240/2508 1 พฤศจิกายน 2508 นายฉ่ัวซี่ก้ือ นายเมียง  แซหยอง
241 241/2508 1 พฤศจิกายน 2508 นายสั้น  เอกวานิช นายโสภณ  เอกวานิช
242 242/2508 1 พฤศจิกายน 2508 นายโสภณ  เอกวานิช นายชาติ  หาญสมุทร
243 243/2508 1 พฤศจิกายน 2508 นายขอย  เขตตะเคียน นายธีระ  ตันวโรภาส
244 244/2508 1 พฤศจิกายน 2508 นายโสภณ  เอกวานิช นายสั้น  เอกวานิช
245 245/2508 3 พฤศจิกายน 2508 นายเฉลียว  คูณขาว นายสมพงษ  ธนูเศรษฐ
246 246/2508 4 พฤศจิกายน 2508 กรมทรัพยากรธรณี นายจํานงค  สุวรรณปาล
247 247/2508 5 พฤศจิกายน 2508 นายเจียร  วานิช นายณรงค  ขมประเสริฐ
248 248/2508 8 พฤศจิกายน 2508 นายสุย  บุณยวัฒน นายสุพักตร  จูมณฑา
249 249/2508 9 พฤศจิกายน 2508 นายเปลง  โพธิสุนทร นายจิตต  จิตตตรอง
250 250/2508 9 พฤศจิกายน 2508 นายประสาน  แจมจันทร   จาสิบตรี ประดิษฐ  นันทมานพ
251 251/2508 9 พฤศจิกายน 2508 นายประสาน  แจมจันทร นายถวัลย  เกรียงไกรสุข
252 252/2508 10 พฤศจิกายน 2508 บริษัท ไทยแลนดสเมลติ้งแอนด     

 รีไฟนิ่ง จํากัด
นายสุจินต  อุดมทรัพย

253 253/2508 12 พฤศจิกายน 2508 พลตรี เกรียงไกร  อัตตะนันทน นายอรุณ  เชื้อชูวงศ
254 254/2508 16 พฤศจิกายน 2508 นายหลาก  มัณยัษเฐียร นายแสวง  ประทุมทอง
255 255/2508 16 พฤศจิกายน 2508 นายหลาก  มัณยัษเฐียร นายคันโธ  นพรัตน
256 256/2508 17 พฤศจิกายน 2508 นายหวน  แยมชะยา นายลพ  แยมชะยา
257 257/2508 17 พฤศจิกายน 2508 นางสองศรี  คํามณี นายฮิวโป  แซผู
258 258/2508 18 พฤศจิกายน 2508 นายวัลลภ  โลหะเชาวน นายสุชาติ  วัชรกุล
259 259/2508 18 พฤศจิกายน 2508 นายอิบรอเฮ็ม    เจะแวกุนิง นายหลีม่ันโป  แซหลี
260 260/2508 19 พฤศจิกายน 2508 พันตํารวจเอก บันเทิง  กัมปนาท

แสนยากร
นายเจ็ก  แซเดา

261 261/2508 25 พฤศจิกายน 2508 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              
  (โดยนายยิบอินซอย)

นายเตี้ยน  กังสุกุล

262 262/2508 25 พฤศจิกายน 2508 นายสมบัต ิ บุญสูง นายวิชัย  เอ่ียวชูวงศ
263 263/2508 25 พฤศจิกายน 2508 กรมประชาสงเคราะห                 

  (โดยนางชูศรี  แซอ่ึง)
นายหลีกิมฟู  แซหลี

264 264/2508 25 พฤศจิกายน 2508 นายธวัช  กาญจนเมธากุล นายบุญสม  ธัญญานนท
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265 265/2508 25 พฤศจิกายน 2508 บริษัท พ. แหลมทองอุตสาหกรรม 

จํากัด (โดยนายสมาน  ตันจินทอง)
นายเสง่ียม  ศิริไสยาสน

266 266/2508 1 ธันวาคม 2508 นายมงคล  ทิพยมณทล นายอินทอง  สุวรรณยืน
267 267/2508 1 ธันวาคม 2508 นายเจิมศักดิ ์ ตันสกุล นายประเสริฐ  ตันสกุล
268 268/2508 1 ธันวาคม 2508 นายฟูคุนหลอง นายเทวินทร  วิโรจนโภคา
269 269/2508 1 ธันวาคม 2508 นายวิชาญ  สุวรรณสิงห นายธวัช  กาญจนเมธากุล
270 270/2508 1 ธันวาคม 2508 นายวิชาญ  สุวรรณสิงห นายสุรินทร  กาญจนสหัส
271 271/2508 2 ธันวาคม 2508 นายสนาน  จีนะวิจารณะ นายมนตรี  อุณหปาณี
272 272/2508 2 ธันวาคม 2508 นายกลั่น  แกวทอง นายเดชา  บูรพัฒน
273 273/2508 3 ธันวาคม 2508 บริษัท ยูนิเวอรแซลมายนิ่ง จํากัด นายวิทย  อธิวิทวัส
274 274/2508 7 ธันวาคม 2508 นายชาญชัย   พรรณพัฒน นายอินทอง  สุวรรณยืน
275 275/2508 7 ธันวาคม 2508 นายอารีย  ประคองจิตต นายประพนธ  มหาอิทธิดล
276 276/2508 13 ธันวาคม 2508 นายวิชัย  วัฒนกุล นายพันธุธาดา  ณ ลําพูน
277 277/2508 13 ธันวาคม 2508 นายเทพ  มากเทพวงศ นายวัชระ  ชื่นวณิช
278 278/2508 13 ธันวาคม 2508 บริษัท สันติมายนิ่ง จํากัด นายธีรพล  สันติกาญจน
279 279/2508 13 ธันวาคม 2508 นายบุญทอง  สันติกาญจน นายธีรพล  สันติกาญจน
280 280/2508 15 ธันวาคม 2508 นายทอน  ทิพยมาบุตร นางอุสาร  ธีระสาสน
281 281/2508 17 ธันวาคม 2508 นายเปลง  เรียงสกุล นายสุรินทร  กาญจนสหัส
282 282/2508 17 ธันวาคม 2508 นายรุง  ศรีสุวรรณ นายบุรณะสุข  ขอจิตตเมตต
283 283/2508 17 ธันวาคม 2508 บริษัท เจน จํากัด นายสํานัก  ณ นคร
284 284/2508 17 ธันวาคม 2508 นายเจน  กุลวานิช นายสํานัก  ณ นคร
285 285/2508 21 ธันวาคม 2508 นางยกซิม  แซตัน นายกกฮวด  แซตัน
286 286/2508 21 ธันวาคม 2508 นางวาสนา  สุภาพ นายสวัสดิ ์ สุภาพ
287 287/2508 22 ธันวาคม 2508 บริษัท โทรโนะ ไมนส ลิมิเต็ด นายเจมส เฮนดาย แม็คเค
288 288/2508 27 ธันวาคม 2508 บ.แสงฟาแบตเตอร่ี(กรุงเทพฯ) นายสันติ  ตุลยเสถียร
289 289/2508 27 ธันวาคม 2508 บ.แสงฟาแบตเตอร่ี(กรุงเทพฯ) นายฮกนิน  แซซง
290 290/2508 27 ธันวาคม 2508 บริษัท เหมืองแรราชา(ประเทศ

ไทย)จํากัด
นายสุรพล  เมฆศิลปสถิตย

291 291/2508 28 ธันวาคม 2508 นายผก  เลียวกูล นายสัมพันธ  ศิริสัมพันธ
292 292/2508 28 ธันวาคม 2508 นายออน  แซคิว นายเม่ียวซัน  แซจง
293 293/2508 28 ธันวาคม 2508 นางเทียนมณ ี ศิริวงศ นายสุรินทร  กาญจนสหัส
294 294/2508 28 ธันวาคม 2508 บริษัท ไทยยิบซั่ม จํากัด นายดําเนิน  สิทธิประศาสน
295 295/2508 28 ธันวาคม 2508 บริษัท เหมืองแรเขาสูง จํากัด       

(โดยนายเนื่อง  บุรพัฒน)
บริษัท ไทยยิบซั่ม จํากัด


