
หนาท่ี 1 จาก 484
ป 2478 = 84 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2478 8 เมษายน 2478 นายเจาฮวนเลง นายเจาเซง
2 2/2478 10 เมษายน 2478 นายลิ่มเองเซง บุญสูง โดยนายลิมยู

ตี่บุญสูง
หลวงเทพนรินทร

3 3/2478 22 เมษายน 2478 นายอิวมินจู โดยบริษัท ยิบอินซอย 
จํากัด

นายยองบุญฝา

4 4/2478 22 เมษายน 2478 บริษัท อาเยอรเวง (รามันห)ดิเวลล
อปเมนท แอนด ปรอสเปกติงจํากัด

นายเทจ เวอรยินี

5 5/2478 15 พฤษภาคม 2478 นายเอช ที เคนเนด ีโดยบริษัท แอง
โกล-ไซมิศทิน ซินดิเกต จํากัด

นายอีริค รอย เดวิส

6 6/2478 23 พฤษภาคม 2478 นายเจ แอล แมคคลักเกซโดยบริษัท
 ซะเทิน คินตาคอนโซลิเดเต็ด จํากัด

นายซี ซี ดับลิว ลิคเดลโลว

7 7/2478 23 พฤษภาคม 2478 นางกี  แซยับ นายเลี้ยวทิน
8 8/2478 23 พฤษภาคม 2478 บริษัท มาเลย ไซมิศ ปรอสเปกติง 

จํากัด
นายอาเธอร เจมส คิง

9 9/2478 4 มิถุนายน 2478 นายเทจ เวอรยินี โดยนายอารฮาฟว
มูลเลอร

นายเกษม  ทิพยจันทร

10 10/2478 15 มิถุนายน 2478 นายโยเซฟ บรุค เดวิด นายคอลลิน คอนนิงสบี วอตสัน ลิค
เดลโลว

11 11/2478 15 มิถุนายน 2478 นายฮิวช ซันเดอรแลนด รัสเสล 
โดยบริษัทซะเทิน คินตา คอนโซลิเด
เต็ด จํากัด

นายคอลลิน คอนนิงสบี วอตสัน ลิค
เดลโลว

12 12/2478 28 มิถุนายน 2478 ขุนรัตนนภทร นายอิวเตก ลิ่มตั้ง
13 13/2478 28 มิถุนายน 2478 บริษัท ระนอง คอนโซลิเดเต็ด ทิน  

  เดรดยิง จํากัด
นายยอหน เทลฟอรด

14 14/2478 28 มิถุนายน 2478 นายหลีเฉงทํ่า ขุนธํารงพันธุภักดี
15 15/2478 28 มิถุนายน 2478 นายเอฟ เกรย วิลสัน โดยบริษัท

สงขลา โนไลเอบิลิตี
นายสเตเฟน หรานซิส เชอรร่ี

16 16/2478 29 มิถุนายน 2478 นายเฮนร่ี เปอรซี เคนเนด ีโดย      
 นายแจน วิลเลียม บัสตราน

นายชาลล ฮิวชส จอนสตัน

17 17/2478 29 มิถุนายน 2478 นายเอียวกกสูย  เอียวฉอง ขุนประเทศจีนนิกร
18 18/2478 13 กรกฎาคม 2478 นายเฮนรี เปอรซี เคนเนด ีโดย

บริษัทเถลิงทิน เดรดยิง จํากัด
นายเบ็นยามิน วิลเลียม เรเนอร

19 19/2478 14 กรกฎาคม 2478 นายบุญรอด  วรชาติ นายสวัสดิ ์ วรชาติ
20 20/2478 19 กรกฎาคม 2478 นายเซีย แทตโต นายเงาจีซิน
21 21/2478 26 กรกฎาคม 2478 ขุนชิณสถานพิทักษ นายตันยูเก้ียง  ตัณฑวณิช
22 22/2478 26 กรกฎาคม 2478 พระพิทักษชินประชา นายตันยูเก้ียง  ตัณฑวณิช
23 23/2478 26 กรกฎาคม 2478 นายเทจ เวอรยินี บริษัท ไซมิศทิน ซินดิเกต จํากัด
24 24/2478 26 กรกฎาคม 2478 นายกิมจู  เอ๋ียวซืออุน นายเซงอ้ัน  หงอสกุล
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
25 25/2478 31 กรกฎาคม 2478 นายจิวเองปง โดยนายลี  เองฮก นายคูฮุยฮอ
26 26/2478 31 กรกฎาคม 2478 นายเจมส ดมอรดอคไวท โดยบริษัท

 ราชตรูเบซินทิน เดรดยิงโนไลเอบิ
ลิตี

นายเอ็ดวารด อาเธอร แลมบ

27 27/2478 1 สิงหาคม 2478 นายยอรช กอรดอน แบคเคลาด นายยอหน เทลฟอรด
28 28/2478 6 สิงหาคม 2478 นายโทมาส ริทซี เวียร โดยบริษัท 

ไซมิศทิน ซินดิเกต จํากัด
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด

29 29/2478 9 สิงหาคม 2478 บริษัท แองโกล อิสเตินทิน จํากัด นายโรเบิรต เออรเนสต แบลกแกต
เดอร วินิคูมบ

30 30/2478 15 สิงหาคม 2478 พระอภิมสาครเขตร (ถึงแกกรรม) นายกวนหาย  ตัณฑัยย
31 31/2478 15 สิงหาคม 2478 บริษัท เบอรมา มาเลยทิน จํากัด นายจอหน เทลฟอรด
32 32/2478 15 สิงหาคม 2478 นายเรกจิแนลด ดักกลาส แอตกิน

สันโดยบริษัทไซมิศทินไมนสจํากัด
นายแฟรงค ฮาเวย ไซมอนดส

33 33/2478 22 สิงหาคม 2478 หลวงอนุภาษภูเก็ตการ พระยาพิทักษโลหพิตร
34 34/2478 29 สิงหาคม 2478 บริษัท ราชตรูษ เบซินทิน เดรดยิง  

  โนไลเอบิลิตี
นายแอลเบิรต ออกัสตัส มิวแรนท

35 35/2478 4 กันยายน 2478 นายฮงตอ  ตันกุล นายหีด  พรมทอง
36 36/2478 11 กันยายน 2478 นายยอหน วิลเลียม เฮนรี ไปเปอร 

โดยบริษัท ปตตาน ีทิน จํากัด
นายคอลลิน คอนนิงสบี วอตสัน ลิค
เดลโลว

37 37/2478 16 กันยายน 2478 คุณหญิง ภูผาภักดี นายตีเต  แซกัง
38 38/2478 27 กันยายน 2478 บริษัท กระโสมทิน เดรดยิง จํากัด นายซี ซี ดับลิว ลิคเดลโลว
39 39/2478 21 ตุลาคม 2478 นางสิน  สุขะนิธิ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
40 40/2478 21 ตุลาคม 2478 ขุนอาจ บุรันตการ นายซุนโป  อุไรย
41 41/2478 21 ตุลาคม 2478 นายฉัวเฉีย  เลี่ยนฮ่ิม นายเต็กซุน  วงศพาณิช
42 42/2478 26 ตุลาคม 2478 นายอ่ึงคายทาย นายจันปตุง  ศุภผล
43 43/2478 8 พฤศจิกายน 2478 บริษัท แฮริสัน บารเดอร จํากัด      

 โดยบริษัท พังงาริเวอรทินฯ
นายมัลคอลม บรุค

44 44/2478 9 พฤศจิกายน 2478 กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย นายสงวน  ตุลารักษ
45 45/2478 15 พฤศจิกายน 2478 นางสุริยะ  สุนทร                       

 (บัวจันทร ธุภาวิโรจน)
นายชุม  ทิพยศิริโยธา

46 46/2478 15 พฤศจิกายน 2478 นายจือฟา นายเจียฮวนจอง
47 47/2478 15 พฤศจิกายน 2478 นายเลื่องหนําก่ี นายจีหวอเชียว
48 48/2478 16 พฤศจิกายน 2478 บริษัทโซซิเอเตเดสมินสดีออ         

 เดอลิทโช
นายอองรี  ลาฟองด

49 49/2478 16 พฤศจิกายน 2478 นายอองรี ลาฟองด โดยบริษัท       
 โซซิเอเต เดสมินส ดีออเดอลิทโช

นายแฟรนัลด บานาเบ

50 50/2478 16 พฤศจิกายน 2478 นาย พี ฮัมเมอร โดยบริษัท โซซิเอ
เต เดสมินส ดีออเดอทาเชโปน

นายพี บานาเบ

51 51/2478 26 พฤศจิกายน 2478 นายหลิวไคว นายไลลุก
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
52 52/2478 26 พฤศจิกายน 2478 นายฟรานซิส เกรย วิลสัน            

   โดยบริษัท ทินสงขลา โนไลเอบิลิตี
นายจอน อาซิบอลด แมคอินไทร

53 53/2478 24 ธันวาคม 2478 นางบัวทอง  เวอรยินี นายเทจ เวอรยินี
54 54/2478 24 ธันวาคม 2478 ขุนจําเริญภักดี นายเอฟ เอช ซีมอนส
55 55/2478 24 ธันวาคม 2478 นายอาเธอร ฮารี เฟลา เวอดิว นายเฟเดอริค บอลตัน
56 56/2478 24 ธันวาคม 2478 นายหงวนเกา นายโกเฉง
57 57/2478 24 ธันวาคม 2478 บริษัท เพนเตน จํากัด นายเอ ดุค
58 58/2478 25 ธันวาคม 2478 นายโลลัมเตียน                         

  โดยนายดับลิว ที เฮาสตัน
นายลิมนึ้ง

59 59/2478 25 ธันวาคม 2478 นายจี แอล ไมลส                      
  โดยบริษัท โกปาทิน โนไลเอบิลิตี

นายเจมส วอลเลส อิลลิง เวอรธ

60 60/2478 27 ธันวาคม 2478 บริษัท ปตตาน ีทิน จํากัด 1. นายจอน กอรดอน เบราน       
 2. นายเอ็ดวารด เฮนรี  บัลฟอรด  
 3. นายฟรานซิส แฮริสัน กรูมิต

61 61/2478 27 ธันวาคม 2478 นายอี เอช บัลฟอรด                  
    โดยบริษัท ปตตาน ีทิน จํากัด

นายยอรช เฟรดเดอริค วูลดอค

62 62/2478 28 ธันวาคม 2478 บริษัท เพ็นนินซูลา ทิน โนไลเอบิลิตี นายฮิลารี เจมส โรเดอริค ฟาร
63 63/2478 28 ธันวาคม 2478 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

 (มาลายา) จํากัด
นายชาลส ฮิวส จอนสตัน

64 64/2478 31 ธันวาคม 2478 หลวงสโมสรราชกิจ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
65 65/2478 31 ธันวาคม 2478 บริษัท แองโกล ไซมิศทิน ซินดิเกต 

จํากัด
นายอีริค รอย เดวิส

66 66/2478 3 มกราคม 2478 1. บริษัท มาลายา คอนโซลิเดเต็ด 
ทิน เดรดยิง จํากัด                     
 2. นายเอ็ดวิน วิกเตอรโคตสทอม
สัน3. นายวินเซนต ชาลส โนแลน

นายคอลลิน คอนนิงสบี วอตสัน ลิค
เดลโลว

67 67/2478 15 มกราคม 2478 นายอาร ดี แอตกินสัน โดยบริษัท   
ไซมิศทินไมนส

นายจอน เชฟเฟด วิทเวอธ

68 68/2478 21 มกราคม 2478 นายอ่ึงคายทาย นายกิมผอง  โกศลกิตย
69 69/2478 3 กุมภาพันธ 2478 นายตังฟด บริษัท แองโกล ไซมิศทิน ซินดิเกต 

จํากัด
70 70/2478 3 กุมภาพันธ 2478 นายเอียบยกกาว นายจ้ินโฮ  แซเอียบ
71 71/2478 3 กุมภาพันธ 2478 นายเลี่ยงเกียน นายยุนซิง  แซเลี่ยง
72 72/2478 4 กุมภาพันธ 2478 นายจอหน เบอรนาดแมกซเวลวิล

สัน โดยบริษัท ปตตาน ีคอนโซลิเด
เต็ด แอลลูเวียล ทิน จํากัด

นายยอรช เฟรดเดอริค วูลดอค

73 73/2478 8 กุมภาพันธ 2478 บริษัทพิบูลไมนิ่ง จํากัด บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
74 74/2478 8 กุมภาพันธ 2478 นายตันกกชั้ว โดยขุนขจรจีนสกล    

(ติวจกบุน)
นายเอ๋ียวเอ่ียวตอง

75 75/2478 17 กุมภาพันธ 2478 หลวงอนุภาษภูเก็ตการ นายสมจิตร  เท่ียงธรรม
76 76/2478 26 กุมภาพันธ 2478 นายกังจีน (เปลี่ยนเปนนายบุญชิน 

 สุพัฒนกุล)
นายมานิต  สุพัฒนกุล

77 77/2478 26 กุมภาพันธ 2478 นายอุยตงเหลียง นายเลี่ยนฮก
78 78/2478 26 กุมภาพันธ 2478 นายจงอุนสิน นายเลี้ยวทิน
79 79/2478 26 กุมภาพันธ 2478 นายจิวเองปง นายเค วอง
80 80/2478 26 กุมภาพันธ 2478 นายจิวเองปง โดยนายลี  เองฮก นายเค วอง
81 81/2478 6 มีนาคม 2478 ขุนชิณเขตรบรรหาร นายเกเซง  ฐอสุวรรณ
82 82/2478 12 มีนาคม 2478 นายไลลุก นายไลอ้ึง
83 83/2478 13 มีนาคม 2478 นายเอ เจ คิง โดยบริษัทมาเลยไซ

มิปรอสเปกติง จํากัด
นายวอลเตอร ยอรช อาเธอร สมิธ

84 84/2478 30 มีนาคม 2478 ผูจัดการบริษัท อีสตเอเซียติก จํากัด
 (สาขากรุงเทพฯ)   โดยบริษัทอีสต 
  เอซียติกอินดรัชตรีแอนดพลาน
เตชั่นจํากัด

นายฮัจาลมาร เมลชิเออร


