
หนาท่ี 1 จาก 494
ป 2502 = 94 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2502 8 มกราคม 2502 นายภุมรินทร  ภูสุวรรณ นายสุบรรณ  ไชยณรงค
2 2/2502 8 มกราคม 2502 นายภุมรินทร  ภูสุวรรณ นายสุบรรณ  ไชยณรงค
3 3/2502 14 มกราคม 2502 บริษัท ประจวบด ีจํากัด นายสุบรรณ  ไชยณรงค
4 4/2502 14 มกราคม 2502 บริษัท ศุภพร จํากัด นายสุบรรณ  ไชยณรงค
5 5/2502 14 มกราคม 2502 นายสวาง  วราลักษณ นายตอ  สัจกุล
6 6/2502 14 มกราคม 2502 บริษัท จํารัสและเพื่อน จํากัด นายสุบรรณ  ไชยณรงค
7 7/2502 16 มกราคม 2502 บริษัท ตะก่ัวปาแวลเลยทิน เดรดยิง

 จํากัด
นายจุติ  บุญสูง

8 8/2502 19 มกราคม 2502 บริษัท ภูเก็ต ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
(โดยนายเคนเน็ท ไมเกอร คาเร 
บรูคสแบงค)

บริษัท เขงหงวน จํากัด

9 9/2502 19 มกราคม 2502 นายเช็งฮ้ัว  แซซี นายล้ํา  ชินตระกูล
10 10/2502 19 มกราคม 2502 นายไพโรจน  วรชาติ นางสาวรัตนา  วรชาติ
11 11/2502 20 มกราคม 2502 นายชิต  เทศพิทักษ นายเสถียร  แซหาน
12 12/2502 22 มกราคม 2502 นางสาวดามร  ทิวทอง นายดามพ  ทิวทอง
13 13/2502 23 มกราคม 2502 บริษัท กระทู ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด นายอลีส  มูน
14 14/2502 24 มกราคม 2502 บริษัท พังงา ทิน เดรดยิง จํากัด     

(ไทปง เประ สหพันธรัฐมะละยา)
นายวิลเลียม  เชสนัท

15 15/2502 24 มกราคม 2502 นายฟูคุนหลอง นายฟูวาคิน
16 16/2502 29 มกราคม 2502 บริษัท กระโสม ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด นายกวนห้ิน  แซขอ
17 17/2502 29 มกราคม 2502 นายเซงก้ิม  แซอุย นายวิวิทย  ปนฉิม
18 18/2502 12 กุมภาพันธ 2502 นายชองสิว นายเกียรติ  ศุภผล
19 19/2502 12 กุมภาพันธ 2502 บริษัท สุวรรณ เทรดดิ้ง จํากัด นายวิชัย  เอ่ียวชูวงศ
20 20/2502 18 กุมภาพันธ 2502 นายรังษี  ปจจักขภัติ นางเพ็ญทิพย  ปจจักขภัติ
21 21/2502 18 กุมภาพันธ 2502 นายเต็ง  แซลิ้ม นายเกียรติ  ตันตระกูล
22 22/2502 18 กุมภาพันธ 2502 นายภิญโญ  พัฒนสิงห นายชัยสิทธิ  ตันวิไล
23 23/2502 4 มีนาคม 2502 นายเจน  กุลวานิช นายจรูญ  โกยสมบูรณ
24 24/2502 12 มีนาคม 2502 หลวงสมุทรอัษฎงค นายยูเผี้ยน  ณ นคร
25 25/2502 23 มีนาคม 2502 นายหลง  วองศิริ นายชวน  ศิริวงศ
26 26/2502 25 มีนาคม 2502 บริษัท แสงทองพาณิชย จํากัด       

 (โดยนายสวาง  รักชื่อ)
นายสนิท  ใจหลัก

27 27/2502 26 มีนาคม 2502 นายวิทูร  สิริยากร นายยงยุทธ  ลิมปานนท
28 28/2502 31 มีนาคม 2502 บริษัท เหมืองแรเชียงคาน จํากัด นายมาซามิ  ทากาดา
29 29/2502 22 เมษายน 2502 บริษัท เหมืองแรสมมะนาว ตะก่ัวปา

จํากัด
นายโอสถ  หลีกําเหนิด

30 30/2502 4 พฤษภาคม 2502 นายอัมพร  อินทปญญา นายวิชิต  วิริยสมบัติ
31 31/2502 12 พฤษภาคม 2502 บริษัท พังงา ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 

(โดยนายวิลเลียม เชสนัท)
นายยอหน เอ็ม ดาลเยียม
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32 32/2502 12 พฤษภาคม 2502 นายปรีชา  จงเจริญ นายธีระวัฒน  จงเจริญ
33 33/2502 13 พฤษภาคม 2502 นางใจหวาน  ทองตัน นายเกียรติ  ทองตัน
34 34/2502 13 พฤษภาคม 2502 พลตํารวจเอก ไสว  ไสวแสนยากร นายกมล  โปราณานนท
35 35/2502 14 พฤษภาคม 2502 นายซวดซ ี แซแต นายกางสุย  เสียงวิสุทธิ์
36 36/2502 26 พฤษภาคม 2502 นายหลิ่มเหม่ียวเหง่ียน นายเกียง  แซเลา
37 37/2502 28 พฤษภาคม 2502 นายฉ่ัวต๋ํา นายเหงเง๊ียบ
38 38/2502 29 พฤษภาคม 2502 นายกิจจา  อุดมพันธ นางแสงจันทร  ทิพยมาบุตร
39 39/2502 5 มิถุนายน 2502 นายอุทัย  ณ ระนอง นายยงยุทธ  ลิมปานนท
40 40/2502 8 มิถุนายน 2502 บริษัท เหมืองแรเขากระโจม จํากัด นายชัย  มฤคลักษณ
41 41/2502 9 มิถุนายน 2502 นายประสิทธิ ์ ทวีสิน นายแปลก  ณ พัทลุง
42 42/2502 19 มิถุนายน 2502 นายภิญโญ  พัฒนสิงห นายชาญ  ศิริพงษ
43 43/2502 26 มิถุนายน 2502 นายหลิมเองซง นายประสงค  ลิ้มเจริญ
44 44/2502 20 กรกฎาคม 2502 บริษัท ไทยวาเทรดดิ้ง จํากัด นายพีตั๊ก  แซเตี๋ย
45 45/2502 22 กรกฎาคม 2502 นายอุทัย  ณ ระนอง                   

  (โดยนายยงยุทธ  ลิมปานนท)
บริษัท เขงหงวน จํากัด

46 46/2502 22 กรกฎาคม 2502 นายกิตต ิ กันตศรี นายตอ  สัจกุล
47 47/2502 24 กรกฎาคม 2502 นายกอง  เอกวานิช นายยุติ  ธรรมประดิษฐ
48 48/2502 24 กรกฎาคม 2502 นายสุวัจน  ตัณฑวนิช นายกว ี เอกศิลป
49 49/2502 28 กรกฎาคม 2502 บริษัท ทุงคาคอมเปานด              

 (โดยนายจอหน  อารดิบอลด       
   แม็คอินไทร)

นายฟรานซิส  โยเซพ พูรซิล

50 50/2502 30 กรกฎาคม 2502 บริษัท กะทู ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด นายนอรแมน  แพรตต
51 51/2502 7 สิงหาคม 2502 นายศิริ  พยัคฆ นายเธียร  หงสหิรัญ
52 52/2502 25 สิงหาคม 2502 ขุนชินสถานพิทักษ บริษัท เหมืองแรลุนเส็ง จํากัด
53 53/2502 25 สิงหาคม 2502 นายตันยูเอ่ียว  ตันฑวนิช บริษัท เหมืองแรลุนเส็ง จํากัด
54 54/2502 25 สิงหาคม 2502 นายเกรียงศักดิ์  ตันฑวนิช บริษัท เหมืองแรลุนเส็ง จํากัด
55 55/2502 3 กันยายน 2502 บริษัท ทายชาง ทิน ลิมิเต็ด นายสแตนเลย จอหน ยอจช          

 คริฟฟธส
56 56/2502 15 กันยายน 2502 นางทรัพย  แซหลี นายชอย  แซหลี
57 57/2502 15 กันยายน 2502 นายเฉลิม  วรชาติ นายออน  แซคิว                       

  (โดยนางซานหมอย)
58 58/2502 15 กันยายน 2502 นายทรง  ภูวสรกุล นายสุเมธ  เทพินทรกุล
59 59/2502 15 กันยายน 2502 บริษัท รําไพพนา   จํากัด นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
60 60/2502 15 กันยายน 2502 นายล้ํา  ชินตระกูล นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
61 61/2502 22 กันยายน 2502 นายสิทธ ิ อจลากุล นายชิต  วิริยะสมบัติ
62 62/2502 22 กันยายน 2502 บริษัท เหมืองแรนําชัย จํากัด นายชัย  ปทุมรัตน
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63 63/2502 25 กันยายน 2502 นายเต็ง  แซลิ้ม นายเลง  สุกจ่ัน                   

(โดยนางกิมซอน  ลิมปยะกุล    
ผูจัดการทรัพยสินของนายเลง สุก
จ่ัน)64 64/2502 25 กันยายน 2502 นายแปะกางเปง นายวิชัย  เอ่ียวชูวงศ

65 65/2502 2 ตุลาคม 2502 นายสงวน  ลิมปานนท นายวิวิทย  ปนฉิม
66 66/2502 2 ตุลาคม 2502 หางหุนสวนจํากัด ทุงเจดีย นายตอ  สัจกุล
67 67/2502 6 ตุลาคม 2502 บริษัท เหมืองแรคลองมวน จํากัด นายวิชัย  เทพเฉลิม
68 68/2502 7 ตุลาคม 2502 บริษัท ไซมิส ทิน ซินดิเกต ลิมิเต็ด 

(โดยนายนอรมัน แพ็รต
บริษัท เรือขุดแรบางมวง จํากัด

69 69/2502 7 ตุลาคม 2502 รอยตํารวจเอก ทักษ  ปทมสิงห  ณ 
อยุธยา

พันตํารวจตรี บันเทิง  กัมปนาท
แสนยากร

70 70/2502 16 ตุลาคม 2502 บริษัท ทุงคาคอมเปานด  (โดย      
  นายจอหนอารดิบอลดแม็คอินไทร)

นายชัยสิน  งานทวี

71 71/2502 22 ตุลาคม 2502 นายยวน  ไชยมงคล นายเมา  วุฒิมานะ
72 72/2502 28 ตุลาคม 2502 บริษัท งานทวีพี่นอง จํากัด นายชัยกิจ  งานทวี
73 73/2502 30 ตุลาคม 2502 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิ

เต็ดโดยบริษัท แองโกล โอเรียลแตล
 (มาลายา) จํากัด)

นายฟลอยด  มอรแกน

74 74/2502 30 ตุลาคม 2502 บริษัท ทุงคาฮารเบอร ทิน เดรดยิง 
 ลิมิเต็ด

นายเฮอเบิตร แอลเดอรแมน บราวน

75 75/2502 30 ตุลาคม 2502 บริษัท ทุงคาฮารเบอร ทิน เดรดยิง 
 ลิมิเต็ด

นายมารทินัส แวน เดอร ลินเดน

76 76/2502 2 พฤศจิกายน 2502 บริษัท อิสเติน สเมลติง จํากัด 1. นายเฟรเดอริก ยอหน  
สเตกคลัส2. นายแอลัน เยมส  
ไวท็อค          3. นายโรเดอริก 
เยมส ทอลดีย77 77/2502 5 พฤศจิกายน 2502 บริษัท ทรัพยใจดี จํากัด นายจูหยิน  ตันติวิท

78 78/2502 10 พฤศจิกายน 2502 คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร        
 (โดยนายเหมาะโชคอรรถกระวี
สุนทร)

นายเนื่อง  ศตะรัต

79 79/2502 12 พฤศจิกายน 2502 บริษัท ทุงคาคัมเปานด                
 (โดยนายชัยสิน  งานทวี)

นายสั้น  เอกวานิช

80 80/2502 12 พฤศจิกายน 2502 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              
(โดยนายฉันท  ลายเลิศ)

นายพายัพ  อินทรฉัตร

81 81/2502 20 พฤศจิกายน 2502 นายนิคม  หรรษากุล นายประกอบ  ตันสกุล
82 82/2502 3 ธันวาคม 2502 นายพฤกษ  วัฒนคุณ นายประกาศ  ญาณวุฒิ
83 83/2502 4 ธันวาคม 2502 รอยตรี  อุดม  ชัยนิลพันธ นายมงคล  ชัยนิลพันธ
84 84/2502 7 ธันวาคม 2502 บริษัท เหมืองแรชุมพร จํากัด นายเกียง  แซเลา
85 85/2502 7 ธันวาคม 2502 บริษัท เหมืองแรชุมพร จํากัด นายหลิ่มเม่ียวเหง่ียน
86 86/2502 8 ธันวาคม 2502 พันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ นายจารุบุตร  เรืองสุวรรณ
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87 87/2502 14 ธันวาคม 2502 นายวิชัย  เอ๋ียวชูวงศ นายสงวน  บุณยขจร
88 88/2502 14 ธันวาคม 2502 นายเปะกางเปง(นายวิชัยเอ๋ียวชูวงศ) นายสงวน  บุณยขจร
89 89/2502 15 ธันวาคม 2502 บริษัท แรสยาม (2502) จํากัด     

 (โดยพลอากาศโท นักรบ  บิณษรี)
รอยโท สิงห  ชุณหอุไร

90 90/2502 16 ธันวาคม 2502 บริษัท เหมืองแรสมมะนาว ตะก่ัวปา
 จํากัด (โดยนายกว ี เอกศิลป)

นายกว ี เอกศิลป

91 91/2502 29 ธันวาคม 2502 มรว. วรรณนิภา กาญจนะบุตร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              
 (โดยนายฉันท  ลายเลิศ)

92 92/2502 29 ธันวาคม 2502 มรว. วรรณนิภา กาญจนะบุตร นายชิลัยค  สุวรรณสาร
93 93/2502 29 ธันวาคม 2502 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลจุย่ีพี่

นอง(นางฉุนลั่น จุย่ี และนายฮูโมย 
 จุย่ี)

นายฮูโมย  จุย่ี

94 94/2502 29 ธันวาคม 2502 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลจุย่ีพี่
นอง(นางฉุนลั่น จุย่ี และนายฮูโมย 
 จุย่ี)

นายวิจิตร  จุย่ี


