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ป
2484 = 137 ราย
ลําดับ เลขที่
วัน เดือน ป
ผูมอบอํานาจ
1
1/2484
7 มกราคม 2484 บริษัท แองโกไทย ทิน ชินดิเก็ต
ลิมิเต็ด โดยนายชาลสฮิวจอนสตั้น
2
2/2484 10 มกราคม 2484 บริษัท พังงาทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
3
3/2484 23 มกราคม 2484 ขุนขจรเขานิเวศน
4
4/2484 27 มกราคม 2484 บริษัท ไซมิส ทิน ซินดิเกต ลิมิเต็ด
โดยนายทอมาส ริตซีแวร
5
5/2484 28 มกราคม 2484 บริษัท มิตซูบิชิ โกโยไกท ลิมิเต็ด
6
6/2484 30 มกราคม 2484 นายอึ่งเฮงซัน
7
7/2484 31 มกราคม 2484 พระอนุยุตยันตรการ
8
8/2484 4 กุมภาพันธ 2484 บริษัท มิตซูบิชิ โกโยไกท ลิมิเต็ด
โดยนายตาดาโอ โตซาวา
9
9/2484 4 กุมภาพันธ 2484 บริษัท มิตซูบิชิ โกโยไกท ลิมิเต็ด
โดยนายตาดาโอ โตซาวา
10 10/2484 4 กุมภาพันธ 2484 บริษัท มิตซูบิชิ โกโยไกท ลิมิเต็ด
โดยนายตาดาโอ โตซาวา
11 11/2484 5 กุมภาพันธ 2484 ขุนประเทศจีนนิกร
12 12/2484 5 กุมภาพันธ 2484 บริษัท ราชตรูษเบซิน ทิน เดรดยิง
กําปนีโนไลเอบิลิตี โดยนายนิลเกาว
13 13/2484 6 กุมภาพันธ 2484 นางตันสามโมย
14 14/2484 14 กุมภาพันธ 2484 บริษัท กระโสมทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
15 15/2484 14 กุมภาพันธ 2484 บริษัท แองโกลเอเชียติกไมนิ่ง คอร
ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
16 16/2484 17 กุมภาพันธ 2484 บริษัท แองโกลเอเชียติกไมนิ่ง คอร
ปอเรชั่น ลิมิเต็ด
17 17/2484 21 กุมภาพันธ 2484 ขุนพจนสารบาญ
18 18/2484 24 กุมภาพันธ 2484 นางหลีล่ําเกี้ยค
19 19/2484 27 กุมภาพันธ 2484 นายจั่นลิ่ม
20 20/2484 27 กุมภาพันธ 2484 บริษัทตินเลย จํากัด
21 21/2484 6 มีนาคม 2484 นายซุยเฮี้ยน เชื้อทองฮัว
22 22/2484 7 มีนาคม 2484 นายฉัวเฉีย เลี่ยนฮิ่ม
23 23/2484 7 มีนาคม 2484 บริษัท สเตรตส เดรดยิง กัมปนี
ลิมิเต็ด
24 24/2484 10 มีนาคม 2484 หางเบอรลี่ ยุดเกอร แอนด กัมปนี
25 25/2484 18 มีนาคม 2484 นายตันเองเตก อุดมทรัพย
26 26/2484 28 มีนาคม 2484 นายตันยินเจี้ยว
27 27/2484 31 มีนาคม 2484 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
โดยนายยิบอินซอย

หนาที่ 1 จาก 5
รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ
นายควินตินโกลดี้
นาย เอม เอม แจ็ค
นายเฉงอวน ชาญพาณิช
นายทอมาส เอดวารดไมลส
นายตาดาโอ โตซาวา
นายฉั่วเทียมบอก
พระวิทยุกิจบรรหาร
นายหิเดโอ กาวาอี
นายโอโตมารุโอกาตา
นายซีกาฮารู อิชีฮารา
นายคาว ไกรทัศน
นายเคนเนท เคนนิดี ยอรช
นายตอเปง
นายทอมมาส โรวัน
นายเฮคเตอร รูเบ็นสเตอร ซาเกอร
นายเฮคเตอร รูเบ็นสเตอร ซาเกอร
นายเอื้อน ไชยวีระ
นายหลีตกจาย
นายออเกง
นายจอน คอรคอน ยูเนียร
นายซุยหิ้น เชื้อทองฮัว
นายอิ๋วจาย ลิ่มตั้ง
นายยอรช คาลเวอต ทอมซัน
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
นายตันเองจิ๋ม อุดมทรัพย
นายขูเบงฮอง
นายสราง แซเยี่ยม
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ป
2484 = 137 ราย
ลําดับ เลขที่
วัน เดือน ป
ผูมอบอํานาจ
28 28/2484 31 มีนาคม 2484 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
โดยนายยิบอินซอย
29 29/2484 3 เมษายน 2484 บริษัท ระนองคอนโซลิเดเต็ด ทิน
เดรดยิง กัมปนี ลิมิเต็ด
โดย
นายนิลเกาว
30 30/2484 3 เมษายน 2484 นายเลี้ยวทิน
31 31/2484 28 พฤษภาคม 2484 ขุนประกิตกาญจนเขตร
32 32/2484 9 เมษายน 2484 บริษัท พิบูลโลหกรรม
33 33/2484 11 เมษายน 2484 นายเพาะ บุนนาค
34 34/2484 22 เมษายน 2484 นายทองสุก รัชตะนาวิน
35 35/2484 22 เมษายน 2484 นายทองสุก รัชตะนาวิน
36 36/2484 22 เมษายน 2484 หลวงชนาทรนิทเทส
37 37/2484 22 เมษายน 2484 หลวงชนาทรนิทเทส
38 38/2484 28 เมษายน 2484 นายเพาะ บุนนาค
39 39/2484 2 พฤษภาคม 2484 นายเจือ ศรียาภัย
40 40/2484 3 เมษายน 2484 บริษัท ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย จํากัด
41 41/2484 5 พฤษภาคม 2484 นายจันทน สุมนัส
42 42/2484 8 พฤษภาคม 2484 บริษัท ทุงคาคอมเปานด นําเบอร 5
เอน.แอล. โดยนายยอหน ทอมมาส
ยอหนสัน
43 43/2484 12 พฤษภาคม 2484 นายตันกวางโต
44 44/2484 16 พฤษภาคม 2484 นายกิมเต็ก โปปองพาล
45 45/2484 16 พฤษภาคม 2484 นายกิมเต็ก โปปองพาล
46 46/2484 16 พฤษภาคม 2484 นายไลลุก แซไล
47 47/2484 21 พฤษภาคม 2484 ขุนนิทเทสจินารักษ
48 48/2484 21 พฤษภาคม 2484 นายเอียบยกกาว
49 49/2484 23 พฤษภาคม 2484 บริษัท เพนนินซูลา ทิน โนไลเอบิลิตี้
50 50/2484 23 พฤษภาคม 2484 บริษัท ภูเก็ตทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
โดยนายแซมมวล บริกซเฮาส
51 51/2484 23 พฤษภาคม 2484 นายทวี เตชะวณิชย
52 52/2484 28 พฤษภาคม 2484 นายตันเทียนเสง อุดมทรัพย
53 53/2484 29 พฤษภาคม 2484 บริษัท แองโกล อิสเติน ทิน จํากัด
โดยนายแซมมวล บริกซเฮาส
54 54/2484 30 พฤษภาคม 2484 นายชีกาฮารู อิชิฮารา
55 55/2484 3 มิถุนายน 2484 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
โดยนายยิบอินซอย
56 56/2484 4 มิถุนายน 2484 นายนิวัตต เบ็ญจกาญจน
57 57/2484 5 มิถุนายน 2484 นางซุยโถ ตันติวณิชกรรม

หนาที่ 2 จาก 5
รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ
นายวอง วงษศรี
นายแซมมวล เฮมส

นางสรอย แซเลี้ยว
นายจิตต วัชรเสถียร
นายเองพงษ ฮั่นตระกูล
นายอวบ วัฒนารมย
นายบุญ เจริญสันธ
นายนั่น กสิยพงค
นายลอยอง เทพบุตร
นายลองเต็ก ทองตัน
นายภานุช เทพหัสดินฯ
นายชวน ศิริวงศ
นายบูซุทธิ์ โสดาบรรลุ
นายยินเตง เจริญผล
นายจันเองเฉียว

นายโชไคเซ็น
นายใหญ วีตระกูล
นายไพรัช แสงวิโรจน
นายไลยิดฝา
นายชัยรัตน หงษหยก
นายซุกงี แซไล
นายเยมส โรบอด สเคอส
นายยอหน กอรดอน
นายทรงทรัพย เตชะวณิชย
นางเลี่ยนสิ้ม อุดมทรัพย
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
นายรูชิโร มิยาโมโต
นายประยูร โมนยะกุล
นายสะไกร สามเสน
นายลองเต็ก ทองตัน
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ลําดับ
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2484 = 137 ราย
เลขที่
วัน เดือน ป
ผูมอบอํานาจ
58/2484 5 มิถุนายน 2484 นางซุยโถ ตันติวณิชกรรม
59/2484 6 มิถุนายน 2484 พระสุนทรพินิจ
60/2484 19 มิถุนายน 2484 นายเลงสุกจัน
61/2484 28 มิถุนายน 2484 นายบุญเจริญ สุวรรณอัตถ
62/2484 30 มิถุนายน 2484 นายยิบอินซอย
63/2484 1 กรกฎาคม 2484 นายปติ ชวพงษ
64/2484 4 กรกฎาคม 2484 บริษัท ไทยทิน ซินดิเกต จํากัด
โดยนายโทมัส ริทซีเวียร
65/2484 5 กรกฎาคม 2484 บริษัท ภูเก็ตทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
โดยนายแซมมวล บริกซเฮาส
66/2484 11 กรกฎาคม 2484 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง จํากัด
โดยบริษัท แองโกล โอเรียนแตล
(มาลายา) จํากัด
67/2484 12 กรกฎาคม 2484 บริษัท ทุงงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง
จํากัด
68/2484 12 กรกฎาคม 2484 บริษัท พังงาริเวอร ทินคอนนเซส
ชันส จํากัดโดยบริษัทแองโกลโอ
เรียนแตล (มาลายา) จํากัด
69/2484 12 กรกฎาคม 2484 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง จํากัด
โดยบริษัท แองโกล โอเรียนแตล
(มาลายา) จํากัด
70/2484 12 กรกฎาคม 2484 บริษัท พังงาริเวอร ทินคอนนเซส
ชันส จํากัด โดยบริษัทแองโกลโอ
เรียนแตล (มาลายา) จํากัด
71/2484 17 กรกฎาคม 2484 พระอดิศักดิ์ อภิรัตน
72/2484 18 กรกฎาคม 2484 พระเสนหามนตรี
73/2484 18 กรกฎาคม 2484 บริษัท ปตตานี ทิน ลิมิเต็ด
โดยนายคอรรี กรูมิตต
74/2484 23 กรกฎาคม 2484 นายเองฮก พฤกษสวัสดิ์
75/2484 24 กรกฎาคม 2484 บริษัท แองโกลไทย ทิน ซินดิเกต
จํากัด
76/2484 24 กรกฎาคม 2484 บริษัท ไทยแลนด ทินไมนส จํากัด
โดยนายแซมมวล บริกซเฮาส
77/2484 24 กรกฎาคม 2484 บริษัท ยะลาไมนส จํากัด
โดยนายแซมมวล บริกซเฮาส
78/2484 25 กรกฎาคม 2484 หมอมหลวงแดง สุประดิษฐ
79/2484 28 กรกฎาคม 2484 นายเอียบยกกาว
80/2484 31 กรกฎาคม 2484 นายอึ่งคายทาย โดยนายอึ่งเซงเกียบ

หนาที่ 3 จาก 5
รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ
นายลอยอง เทพบุตร
นายเปรื่อง คมนาคม
นายจั่งกางเซ็ง
นายฮินจันทร ศรีจันทร
นายยองบุนฝา
นายบุญประกอบ ศิริวงศ
นายวิลเลียม ฮอล
นายจอหน คอรดอน
นายวอรเรน โยนาทัน พาซันส

นายแซมมวล บริกซเฮาส
นายแซมมวล บริกซเฮาส

นายแซมมวล บริกซเฮาส

นายวอรเรน โยนาทัน พาซันส

นายกีจวง เจียกระกูล
พันเดว็ด สุวรรณสิงห
นายวิลเลียม ฮอล
นายสวัสดิ์ เริ่มกอสกุล
นายแซมมวล บริกซเฮาส
นายโธมาส เจมส เบอรนารด
ดอนเนลลีย
นายโธมาส เจมส เบอรนารด
ดอนเนลลีย
นายต เวอรเกนี แอน เดอรซัน
นายไลยิดฝา
นายจองวาเฮง
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ป
2484 = 137 ราย
ลําดับ เลขที่
วัน เดือน ป
ผูมอบอํานาจ
81 81/2484 5 สิงหาคม 2484 บริษัท ทุงคาคอมเปานด นําเบอร 5
เอน.แอล. โดยนายยอหน ทอมมา
สอหนสัน
82 82/2484 5 สิงหาคม 2484 นายจิตต วัชรเสถียร
83 83/2484 7 สิงหาคม 2484 นายเงาทายซาน
84 84/2484 8 สิงหาคม 2484 นายสุนทร เลาหวณิช
85 85/2484 11 สิงหาคม 2484 นายโยเซฟ บรุค เดวิด
86 86/2484 11 สิงหาคม 2484 บริษัท เสตรตส คอนโซลิเดเต็ด
ทินไมนส จํากัด
87 87/2484 11 สิงหาคม 2484 บริษัท กําปงโต ทิน จํากัด
88 88/2484 11 สิงหาคม 2484 นายจันจือเจ็ง
89 89/2484 11 สิงหาคม 2484 พระบุรพทิศอาทร
90 90/2484 13 สิงหาคม 2484 นายเจริญ วิชัยรัตน
91 91/2484 14 สิงหาคม 2484 บริษัท ตะกั่วปาแวลเลย ทิน เดรดยิง
โนไลเอบิลิตี โดยนายเฮนรี
ออสคารมาส
92 92/2484 21 สิงหาคม 2484 บริษัท ภูเก็ตทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
โดยนายแซมมวล บริกซเฮาส
93 93/2484 25 สิงหาคม 2484 นายใหญ นันทาภิวัฒน
94 94/2484 25 สิงหาคม 2484 นางพิศ ณ ถลาง
95 95/2484 1 กันยายน 2484 หมื่นทิพยโอสถ
96 96/2484 5 กันยายน 2484 นายใหญ นันทาภิวัฒน
97 97/2484 15 กันยายน 2484 นายหงษ หลอสกุล
98 98/2484 16 กันยายน 2484 พันตรี จมื่นรณภพพิชิต
99 99/2484 17 กันยายน 2484 นายอองโฮเซง เจริญผล
100 100/2484 18 กันยายน 2484 นายชิ้น บุนนาค
101 101/2484 19 กันยายน 2484 พระบุรพทิศอาทร
102 102/2484 23 กันยายน 2484 พระยาอรรถกระวีสุนทร
103 103/2484 27 กันยายน 2484 นายโลลําเตียน
104 104/2484 30 กันยายน 2484 พระอดิศักดิ์ อภิรัตน
105 105/2484 1 ตุลาคม 2484 หลวงบุญพัฒนพานิช
106 106/2484 3 ตุลาคม 2484 นายตี ทาคาฮาชิ
107 107/2484 8 ตุลาคม 2484 นางอบ เปรมัษเฐียร
108 108/2484 8 ตุลาคม 2484 คุณหญิงภูผาภักดี
109 109/2484 9 ตุลาคม 2484 นายประวิตร สุทธวงษ
110 110/2484 13 ตุลาคม 2484 นายยาสุตาโร นิอิเซกิ
111 111/2484 13 ตุลาคม 2484 นายตันเองเตก อุดมทรัพย

หนาที่ 4 จาก 5
รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ
นายยอหน โรเบอรต ยอหนสัน

นายโซไคเซ็น
นายกวนเลี้ยง แซเงา
นายเอี่ยม ทรงนาคา
นายนอรแมน เรยมอนด โฮลท
นายนอรแมน เรยมอนด โฮลท
นายนอรแมน เรยมอนด โฮลท
นางเสียน ศุขศิริ
ขุนบริรักษโลหวิสัย
นายปอล ตันอรุณ
นายอัลเบอรต เอ็ดวารด เบนลีย

นายเยมส คารไลส
นายประชุม รัตโนดม
นายหยิน ณ ถลาง
นายทองหลอ บุณยนิตย
นายโชกีเซ็น
นายเลียวกี่
นายบุญชิต เกตุรายนาค
นายอองฮกจาย เจริญผล
นายบุญเลิศ อุศุภรัตน
นายบุญชิต เกตุรายนาค
นายเนื่อง ศตะรัต
นายบุญประกอบ ศิริวงศ
นายวิลสัน แฮงกี้
นายหลิมเกียน ถวน
นายเค นากาเด
นายสุขขุม มะณีรัตน
นายกูสะมะแอ บินกูมะ
นายประเสริฐ โรจนภักดี
นายติกาโว นิสิวากิ
นายผดุง ตันสกุล

137
ป
2484 = 137 ราย
ลําดับ เลขที่
วัน เดือน ป
ผูมอบอํานาจ
112 112/2484 17 ตุลาคม 2484 นายจิตต วัชรเสถียร
โดยนายโชไคเซ็น
113 113/2484 18 ตุลาคม 2484 นายกิมเต็ก โปปองพาล
114 114/2484 21 ตุลาคม 2484 บริษัท ตินเลย จํากัด
115 115/2484 21 ตุลาคม 2484 บริษัท ปตตานี ทิน ลิมิเต็ด
โดยนายคอรรี กรูมิตต
116 116/2484 29 ตุลาคม 2484 บริษัท ไทยทิน ซินดิเกต จํากัด
โดยนายโทมัส ริทซีเวียร
117 117/2484 4 พฤศจิกายน 2484 นายอึ่งคายทาย
118 118/2484 5 พฤศจิกายน 2484 บริษัท สเตรตส คอนโซลิเดเต็ด
ทินไมนส ลิมิเต็ด
119 119/2484 5 พฤศจิกายน 2484 บริษัท กําปงโต ทิน จํากัด
120 120/2484 5 พฤศจิกายน 2484 นายโยเซฟ บรุค เดวิด
121 121/2484 6 พฤศจิกายน 2484 นายตันเซงเงี๊ยบ แซตัน
122 122/2484 10 พฤศจิกายน 2484 บริษัท ไทยทิน ซินดิเกต จํากัด
โดยนายโทมัส ริทซีเวียร
123 123/2484 10 พฤศจิกายน 2484 บริษัท บานนาสาร ทินไมนส จํากัด
124 124/2484 18 พฤศจิกายน 2484 พระสุนทรพินิจ
125 125/2484 18 พฤศจิกายน 2484 นายตันเองเตก อุดมทรัพย
126 126/2484 20 พฤศจิกายน 2484 นายใหญ นันทาภิวัฒน
127 127/2484 20 พฤศจิกายน 2484 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง
จํากัด
128 128/2484 22 พฤศจิกายน 2484 บริษัท กระโสมทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
129 129/2484 25 พฤศจิกายน 2484 นายทวี เตชะวณิชย
130 130/2484 27 พฤศจิกายน 2484 นางกิ้มงิ้ว แซลิ่ม
131 131/2484 28 พฤศจิกายน 2484 ขุนรัตนนราทร
132 132/2484 2 ธันวาคม 2484 นางจันทร เฉลิมศักดิ์
133 133/2484 20 ธันวาคม 2484 นายหลี่เฉงท่ํา โดยนายหลีซินเกียง
134 134/2484 20 ธันวาคม 2484 บริษัททินมีกําปะนีลิมิเต็ด
โดยนายจิวเองปง
135 135/2484 20 ธันวาคม 2484 บริษัททินมีกําปะนีลิมิเต็ด
โดยนายจิวเองปง
136 136/2484 26 ธันวาคม 2484 นายเฉลิม นามรัตน
137 137/2484 27 ธันวาคม 2484 นายลิมป กุลวานิช

หนาที่ 5 จาก 5
รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย
ผูรับมอบอํานาจ
หมายเหตุ
นายโตกูยี โอกูวา
นายเลื่อน เมหะรุจิ
นายวิลเลียม โรมานิส
นายวิลเลียม สมิท ยัง
นายเยมส ดับลิว โอเมย
นายทองขาม สิงหทอง
นายนอรแมน เรยมอนด โฮลท
นายนอรแมน เรยมอนด โฮลท
นายนอรแมน เรยมอนด โฮลท
นายเบงเคียน แซออง
นายโยเซฟ เท็ต
นายเองพงษ ฮั่นตระกูล
นายสนอม เลียงสุวรรณ
นายปน เอกศิลป
นายประชุม รัตโนดม
พระพิทักษชินประชา
นายอิออน ฟลด
นายเสริม บุญพารอด
นายกิมหอง แซลิ่ม
นายอิ้วหลี่ ลิ่มตั้ง
นายเอีย เฉลิมศักดิ์
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
นายเนียว เลียงจุย
นายสวัสดิ์ วรชาติ
นายใหญ นันทาภิวัฒน
นายฮุยเกี้ยน กุลวานิช

