
หนาท่ี 1 จาก 5134
ป 2479 = 134 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2479 3 เมษายน 2479 ขุนจําเริญภักดี บริษัท ไซมิศ ทินไมนส จํากัด
2 2/2479 12 เมษายน 2479 นายตันเคี้ยมยู  จงเจริญ นายตันเคี้ยมเอก  จงเจริญ
3 3/2479 14 เมษายน 2479 นายติวเอ็นอ๋ี นายเงาทายซาน
4 4/2479 14 เมษายน 2479 นางขจรจีนสกล (อีต เซงโห) นายเอ่ียวตอง  แซเอ๋ียว
5 5/2479 17 เมษายน 2479 นายฟูวิฟน  เถ้ียนโท นายออซองหุย  เถ้ียนโท
6 6/2479 17 เมษายน 2479 นายกอรดอน  ดอวสัน นายมูย่ิว
7 7/2479 17 เมษายน 2479 นายกาว  ซื้อผล นายสวาง  รักชื่อ
8 8/2479 17 เมษายน 2479 ขุนนิพัทธจีนนคร นายเจียกีจอง
9 9/2479 17 เมษายน 2479 บริษัท กระทูทิน เดรดยิง จํากัด นายยอหน เทลฟอรด
10 10/2479 17 เมษายน 2479 บริษัทบางเทาคอมปะนีโนไลเอบิลิตี นายตันจุยหุน
11 11/2479 21 เมษายน 2479 บริษัท ตะก่ัวปาแวลเลยติน เดรดยิง

 โนไลเอบิลิตี
นายวิลเลียม สกอตต กรีฟว

12 12/2479 22 เมษายน 2479 นายบุญชุบ  จุณณะทรัพย พระยาพิทักษโลหพิตร
13 13/2479 7 พฤษภาคม 2479 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นายอิวเจ็ง  คึ้งซูเบง
14 14/2479 15 พฤษภาคม 2479 นายยิบอินซอย บริษัท ยิบอินซอย นายโปย  เศรษฐบุตร
15 15/2479 18 พฤษภาคม 2479 บริษัท ราชตรูษ เบซิน ทิน เดรดยิง 

 กําปะน ีโนไลเอบิลิตี
นายนีลเกาว

16 16/2479 26 พฤษภาคม 2479 หางหุนสวนสามัญ เจงทายกง
เหยียบกงษี

นายเค กอง

17 17/2479 26 พฤษภาคม 2479 นายตันเองเตก  อุดมทรัพย นายตันเขงวุน  ตั๋นสกุล
18 18/2479 26 พฤษภาคม 2479 บริษัท ไซแอมมีแตล จํากัด นายเค ไว เหล็ง
19 19/2479 26 พฤษภาคม 2479 นายลองโขยเปยง นายลองฮวย  แซลอง
20 20/2479 26 พฤษภาคม 2479 นายเลื่องหน่ําก่ี นายลิมซินหยก
21 21/2479 30 มิถุนายน 2479 นายเอ็ดวารด เฮนรี บัลฟอรด โดย

บริษัท กํามะราทิน เดรดยิง จํากัด
นายโรเบิรต แคชคารด

22 22/2479 1 กรกฎาคม 2479 บริษัทแองโกลไซมิศทินซินดิเกต จก. บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
23 23/2479 24 กรกฎาคม 2479 นายลิ่มเซงหุย  ลิ่มสกุล นายสวาง  รักชื่อ
24 24/2479 24 กรกฎาคม 2479 นายตีเต  แซกัง นายลีเปา  แซลี
25 25/2479 24 กรกฎาคม 2479 นายขุนข้ิม  ตั่นธนวัฒน นายมานพ  ตั่นธนวัฒน
26 26/2479 24 กรกฎาคม 2479 นายยูลิ่ม  วรรณพฤกษ นายเองซิ้ว ฮ่ันตระกูล (เปลี่ยนชื่อ

สกุลเปนนายเชตถ  วีรวานิช)
27 27/2479 24 กรกฎาคม 2479 นายโกยลิกอ  โกยสมบูรณ นายโกยจ้ินฉวน  โกยสมบูรณ
28 28/2479 24 กรกฎาคม 2479 นายเซี่ยนเชียง บริษัทยิบอินซอยแอนดกําปะนีจํากัด
29 29/2479 28 กรกฎาคม 2479 บริษัท ราชตรูษ เบซิน ทิน เดรดยิง 

 กําปะน ีโนไลเอบิลิตี
1. นายจอนฟอรด                     
  2. นายเฮนรี บรอมเลยนูน

30 30/2479 28 กรกฎาคม 2479 บริษัท ราชตรูษ เบซิน ทิน เดรดยิง 
 กําปะน ีโนไลเอบิลิตี

1. นายจอนฟอรด                     
  2. นายเฮนรี บรอมเลยนูน
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
31 31/2479 28 กรกฎาคม 2479 บริษัท ราชตรูษ เบซิน ทิน เดรดยิง 

 กําปะน ีโนไลเอบิลิตี
1. นายจอนฟอรด                     
  2. นายเฮนรี บรอมเลยนูน

32 32/2479 31 กรกฎาคม 2479 นายแฟรงซีส เกรย วิลสัน นายยอหน อาชิบอลด แม็คอินไทร
33 33/2479 5 สิงหาคม 2479 นางทองสุก  เสียงสุวรรณ นายย้ินฉอง
34 34/2479 12 สิงหาคม 2479 บริษัท ฮารริสันส บารเดอร แอนด  

 กําปะน ีลิมิเต็ด  ผูแทน บริษัท
พังงา ริเวอรทิน คอนเซสชั่น ลิมิเต็ด

นายมัลคอลม บรุค

35 35/2479 17 สิงหาคม 2479 นายนีลเกาว  โดยบริษัทราชตรูษ    
  เบซิน ทิน เดรดยิง กําปะน ีโนไล  
   เอบิลิตี

นายเฟรดเดอริก เวนเนอร สมีท

36 36/2479 17 สิงหาคม 2479 นายอ่ึงคายทาย นายจันมิตุง  ศุภผล
37 37/2479 18 สิงหาคม 2479 บริษัท โกปาทิน โนไลเอบิลิตี นายแฟรงซีส เกรย วิลสัน
38 38/2479 18 สิงหาคม 2479 นายแฟรงซีส เกรย วิลสัน โดย

บริษัท โกปาทิน โนไลเอบิลิตี
นายยอหน อาชิบอลด แม็คอินไทร

39 39/2479 19 สิงหาคม 2479 นายตันซุยติ้น บริษัทยิบอินซอยแอนดกําปะนีจํากัด
40 40/2479 26 สิงหาคม 2479 นายยิบอินซอย โดยบริษัท ยิบอิน

ซอย แอนด กําปาน ีลิมิเต็ด
นายจันเองเฉียว

41 41/2479 26 สิงหาคม 2479 นายโหงวปดจุย นายจ่ึงเทียนกาง
42 42/2479 26 สิงหาคม 2479 นายเอ เจ คิง    โดยบริษัทมาเลย   

 ไซมิศปรอสเปกติงกําปะน ีลิมิเต็ด
นายทอมมัส  เจฟเฟอรสัน มันโร

43 43/2479 29 สิงหาคม 2479 เดอะสะเตร็ตสเดรดยิงกําปะนีลิมิเต็ด นายทอมมัส โกลดี ้สก็อต
44 44/2479 1 กันยายน 2479 นายทอมมัส แบล็กกี โดยบริษัท    

 บางรินทินเดรดยิงกําปะน ีลิมิเต็ด
นายฮาโรลด คันดิ

45 45/2479 9 กันยายน 2479 บริษัท แองโกล ไซมิศทิน ซินดิเกต 
จํากัด

1. นายดอลฟ อลัวส เฮงกเลอร     
 2. นายเฮนรี แอนเดอรซัน โคตส   
 3. นายดักลาส ทรีเมน แวริง

46 46/2479 11 กันยายน 2479 นายโทมาส ริทซี เวียร                 
  โดยบริษัทไซมิศ ทิน ซินดิเกต 
จํากัด

นายมอริส คอลลิน เคน

47 47/2479 14 กันยายน 2479 นายจอหน เทลฟอรด                 
  โดยบริษัทกะทู ทิน เดรดยิง ลิมิต็ด

นายรอเบิรต เจมส แมกคลีน

48 48/2479 14 กันยายน 2479 นายจิวเองปง โดยนายลี  เองฮอก นายลิม อี เจียง
49 49/2479 14 กันยายน 2479 นายจอหน เทลฟอรด                 

  โดยบริษัทกะทู ทิน เดรดยิง ลิมิต็ด
นายรอเบิรต เจมส แมกคลีน

50 50/2479 15 กันยายน 2479 ขุนประจวบสมบูรณ นายกอบ  ประจวบเหมาะ
51 51/2479 22 กันยายน 2479 นายเค ไว เหล็ง นายโฮ เลียง จวน
52 52/2479 24 กันยายน 2479 บริษัท แองโกล ไซมิศทิน ซินดิเกต 

จํากัด
นายชาลส ฮิว จอนสตัน

53 53/2479 24 กันยายน 2479 นายเจียกัมสุย นายตันเกงซัน
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
54 54/2479 30 กันยายน 2479 นายลิขิต  รัตนสังข นายชลอ  จันทรประดิษฐ
55 55/2479 5 ตุลาคม 2479 นายอองรี ลาฟองด โดยบริษัท       

 โซซิเอเต เดสมินสดิออเดอ ลิทโดช
นายซาเวียร  เยลิเนียร

56 56/2479 8 ตุลาคม 2479 นายเงาเองจาย นายเงาฮงจาย
57 57/2479 12 ตุลาคม 2479 บริษัท เถลิงทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 1. นายอดอลฟ อลัวส เฮงเกเลอร  

 2. นายอาเธอร ฮิวชไมลส           
 3. นายซิดนีย เดอรเวนทไมนส     
   4. นายลีโอนารดเทรเวอรวิลเลียม

58 58/2479 12 ตุลาคม 2479 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง  
 กําปะน ีโนไลเอบิลิตี

บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
   (มาลายา) ลิมิเต็ด

59 59/2479 12 ตุลาคม 2479 นายอดอลฟ อลัวส เฮงเกเลอร 1.นายเอส บริกเฮาส 2.นายอาร ดี 
แอตกินสัน 3.นายว ีอช เจคส

60 60/2479 12 ตุลาคม 2479 บริษัท แองโกล ไซมิศทิน ซินดิเกต 
จํากัด

1.นายเอส บริกเฮาส                  
 2.นายอาร ดี แอตกินสัน             
 3.นายว ีอช เจคส

61 61/2479 12 ตุลาคม 2479 ขุนบํารุงจีนประเทศ (ตันกวน  
ตองตัณฑัยย)

นายลิมบุนหงวน  ลิมปานนท

62 62/2479 12 ตุลาคม 2479 นายอดอลฟ อลัวส เฮงเกเลอร บริษัทยิบอินซอยแอนดกําปะนีจํากัด
63 63/2479 12 ตุลาคม 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

 (มาลายา) ลิมิเต็ด
บริษัทยิบอินซอยแอนดกําปะนีจํากัด

64 64/2479 13 ตุลาคม 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
 (มาลายา) ลิมิเต็ด

นายซีซิล แซมซั่น เบอรน

65 65/2479 15 ตุลาคม 2479 นายโรสแมดนีล บริษัท เประแลนด แอนด อินเวสต
เมนท ลิมิเต็ด

66 66/2479 19 ตุลาคม 2479 บ.ยิบอินซอยแอนดกําปะนีลิมิเต็ด นายเค ไว เหล็ง
67 67/2479 19 ตุลาคม 2479 นางถนอม วิกิณิยะธนี นายโฮซุนหลง
68 68/2479 21 ตุลาคม 2479 พระยามนูสารบัญชา นายทิม  เฉยเฉลย
69 69/2479 21 ตุลาคม 2479 บริษัท เประแลนด แอนด อินเวสต

เมนท ลิมิเต็ด
นาย เอฟ เอ  วิลเลียม

70 70/2479 30 ตุลาคม 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
 (มาลายา) ลิมิเต็ด

นายเอ อาร แปตตัลโล

71 71/2479 6 พฤศจิกายน 2479 นายเอ่ียวตอง  แซเอ๋ียว นายนุย  สอสกุล
72 72/2479 9 พฤศจิกายน 2479 นายแฟรงซีล เกรย วิลสัน นายควินติน โกลดี
73 73/2479 10 พฤศจิกายน 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

 (มาลายา) ลิมิเต็ด
นายชาลส วิลเลียม วัตซัน

74 74/2479 10 พฤศจิกายน 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
 (มาลายา) ลิมิเต็ด

นายซีซิล แซมซั่น เบอรน

75 75/2479 13 พฤศจิกายน 2479 นายอาร ดี แอตกินสัน นายเจ เอ กอรเยส
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
76 76/2479 13 พฤศจิกายน 2479 นายอ่ึงคายทาย นายคูกังหอง
77 77/2479 13 พฤศจิกายน 2479 นายอ่ึงคายทาย นายลื่อเซี่ยงจ่ัง
78 78/2479 13 พฤศจิกายน 2479 นายลิ่มบุนสูน นายเต็ก  ชัวพันธ
79 79/2479 14 พฤศจิกายน 2479 บ.อีสเตินสะเมลติงกําปะนีลิมิเต็ด นายอีริค นิวโบลด
80 80/2479 14 พฤศจิกายน 2479 นายอีริค นิวโบลด นายอาร เจ อีแวนส
81 81/2479 18 พฤศจิกายน 2479 นายเอ็ดวารด เลสลีไมลส นายวิลเลียม ทอมมาส อาเธอร
82 82/2479 18 พฤศจิกายน 2479 นายเอ็ดวารด เลสลีไมลส นายวิลเลียม ทอมมาส อาเธอร
83 83/2479 20 พฤศจิกายน 2479 นายลิมฮกเซง  กุลวานิช นายลิมฮุยจุน  กุลวานิช
84 84/2479 24 พฤศจิกายน 2479 นายคูฮกเจง นายฉ้ินเมา  อองศิริวงศ
85 85/2479 26 พฤศจิกายน 2479 นายยิบอินซอย นายเชียงเส็ง  ทิพยมงคล
86 86/2479 27 พฤศจิกายน 2479 บริษัท เดอเยรังซ เอตดัง เดรอปรีซ

 อังฟรางซ เอต โอส กอลอนีซ
นายดับบลิว  มิลลเนอร

87 87/2479 27 พฤศจิกายน 2479 บริษัท ไซแอมมีแตล จํากัด นายจันเองเฉียว
88 88/2479 7 ธันวาคม 2479 บริษัท ทาเรือทิน ลิมิเต็ด นายยิบอินซอย
89 89/2479 12 ธันวาคม 2479 บ.บางร้ินทินเดรดยิงกําปะนีลิมิเต็ด นายฮาโรลด คันดิ
90 90/2479 12 ธันวาคม 2479 นายชารล ฮิวส ยอนสตัน นางเกษร ยอนสตัน
91 91/2479 14 ธันวาคม 2479 หมอมหลวงแดง  สุประดิษฐ หลวงปอง  นรภัย
92 92/2479 18 ธันวาคม 2479 นายฟูวิฟน  เถ้ียนโท นายลอขุนหยิน  ซุยหงวน
93 93/2479 24 ธันวาคม 2479 ขุนรัตนนราทร นายอ้ิวซอง  ลิ่มตั้ง
94 94/2479 30 ธันวาคม 2479 นายคูฮกเจง  แซคู นายลิ่มกิมเฉง  แซลิ่ม
95 95/2479 30 ธันวาคม 2479 นายอ่ึงคายทาย นายอุยตงเหลี่ยง
96 96/2479 31 ธันวาคม 2479 นายซ ีเอชยอนสตัน โดยบริษัท      

 แองโกลไซมิศทินซินดิเกตลิมิเต็ด
นายเจ เอช แกฟเนย

97 97/2479 1 มกราคม 2479 นายซ ีดับลิว วิคส                      
  โดยบริษัท พังงาทินเดรดยิง ลิมิ
เต็ด

นายดี ยี แคมเมอรอน

98 98/2479 6 มกราคม 2479 นายลิ่มเซงควน นายอองเบงปุน
99 99/2479 12 มกราคม 2479 นางคุย  ทองหลิม นายสวาง  รักชื่อ
100 100/2479 13 มกราคม 2479 นายหงวนเถา นายทึงเกงโขย
101 101/2479 14 มกราคม 2479 นายแบะกิมซัว  แซเบ นายเปลี่ยน  พันธุอําไพ
102 102/2479 15 มกราคม 2479 นายอ้ันยุน  แซเลื่อง นายเจ้ียงเส็ง  ชาติอาษา
103 103/2479 25 มกราคม 2479 บริษัทแองโกลเอเซียติกไมนิงคอรป

 ปอเรชั่น จํากัด
นายเอช อาร  สเตอรซาเกอร

104 104/2479 25 มกราคม 2479 บริษัท กระโสม ทิน เดรดยิง จํากัด นายเอช อาร  สเตอรซาเกอร
105 105/2479 25 มกราคม 2479 บริษัท สุราษฎร ทิน จํากัด นายเอช อาร  สเตอรซาเกอร
106 106/2479 26 มกราคม 2479 นายติวเตงปุย นายสุข  ผกากรอง
107 107/2479 3 กุมภาพันธ 2479 บริษัท ทุงคาคอมเปานด นัมเบอร 3

 โนไลเอบิลิตี
นายแยค ฟอเลตตี



หนาท่ี 5 จาก 5134
ป 2479 = 134 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
108 108/2479 3 กุมภาพันธ 2479 บริษัท ทุงคาคอมเปานด นัมเบอร 4

 โนไลเอบิลิตี
นายแยค ฟอเลตตี

109 109/2479 3 กุมภาพันธ 2479 นายแยน วิลเลม บุสตราจาน นายโยเซฟ เฮนรี กัฟฟเนย
110 110/2479 5 กุมภาพันธ 2479 ขุนอาจบุรันตการ นายลิมซุนโป  อุไร
111 111/2479 11 กุมภาพันธ 2479 นายกิมจู  เอ่ียวซืออุน บริษัท ไซมิศ ทิน ซินดิเกต จํากัด
112 112/2479 11 กุมภาพันธ 2479 นายโยเซฟ บรุค เดวิด นายโธมาส โรแวน
113 113/2479 11 กุมภาพันธ 2479 นายโยเซฟ บรุค เดวิด นายเอช อาร  สเตอรซาเกอร
114 114/2479 11 กุมภาพันธ 2479 บริษัท หนองเปด ทิน ลิมิเต็ด นายเอ็ม เอฟ เอส ชาเป
115 115/2479 11 กุมภาพันธ 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

 (มาลายา) ลิมิเต็ด
นายโยเซฟ เฮนรี กัฟฟเนย

116 116/2479 13 กุมภาพันธ 2479 บริษัท อิสเตอรน สเมลติง กําปะน ี 
 ลิมิเต็ด

1. นายอีริค นิวโบลด                 
  2. นายวิลเลียม เนลสัน วอลเตอร

117 117/2479 22 กุมภาพันธ 2479 นายยับยิดเพียว นายล่ํา  รุงกําจัด
118 118/2479 1 มีนาคม 2479 นายโหงวปดจุย นายติ้วเอง
119 119/2479 6 มีนาคม 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

(มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา  
ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายชาลส วิลเลียม วัตซัน

120 120/2479 6 มีนาคม 2479 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         
(มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา  
ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายอาเล็กซานเดอร อาร ปตตูลโล

121 121/2479 12 มีนาคม 2479 บริษัท บานนาสาร ทิน ไมน จํากัด นายเอ็งพง  ฮันตระกูล
122 122/2479 12 มีนาคม 2479 บริษัท บานนาสาร ทิน ไมน จํากัด นายประยงค วินธุพันธุ
123 123/2479 17 มีนาคม 2479 นายตั้นกกชั้ว นายเตี้ยนสาง  แซตัน
124 124/2479. 17 มีนาคม 2479 นายยิบอินซอยโดยบริษัท ยิบอินซอย นายบุญรอด  วรชาติ
125 125/2479 17 มีนาคม 2479 นายซีอ่ึง  โดยนางเยงงวย นายเว็นพูหย่ิน
126 126/2479 17 มีนาคม 2479 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 1. นายแซมมวล บริกเฮาส          

 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกินสัน
127 127/2479 17 มีนาคม 2479 บริษัท พังงาริเวอร ทิน คอนเซสชั่น 

 ลิมิต็ด
1. นายแซมมวล บริกเฮาส          
 2. นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกินสัน

128 128/2479 20 มีนาคม 2479 นายจวน  ตันชังลง นางถมยา  แซกัง
129 129/2479 22 มีนาคม 2479 นายตันฮวนไล นายตันเก็งซัน
130 130/2479 22 มีนาคม 2479 นางอาจบุรันตการ(สึ้งไพรคณาฮก) นายลิ่มซุนโป  อุไร
131 131/2479 23 มีนาคม 2479 นายเอียวเฉงลาน  ทองบาง นายตันจินหลาย
132 ไมมี
133 133/2479 29 มีนาคม 2479 นางทองสุก  เสียงสุวรรณ นายย้ินฉอง
134 134/2479 30 มีนาคม 2479 นายบูซุทธิ ์ โสดาบรรลุ ขุยบํารุงจีนประเทศ
135 135/2479 30 มีนาคม 2479 นายเอเจคิงสหนองเปดทินลิมิเต็ด นายโธมาส เจฟเฟอรสัน มันโร


