
หนาท่ี 1 จาก 7145
ป 2481 = 145 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2481 9 เมษายน 2481 นายฟองหลี นายอุยตงเหลียง
2 2/2481 14 เมษายน 2481 หลวงอนุภาษภูเก็ตการ นายตันอูนขวน
3 3/2481 19 เมษายน 2481 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดยิง 

 โนไลเอบิลิตี
นายแซมมวล  บริกเฮาส,             
 นายเรยิแนลด ดัลลาส แอตกินสัน,
 นายวิคเตอร เฮนร่ี เจกส

4 4/2481 19 เมษายน 2481 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดยิง 
 โนไลเอบิลิตี

นายอาเธอร เอ็ดวิด เฮลบริช

5 5/2481 21 เมษายน 2481 นายลิมซุนหงวน  ลิมปชาติ นายผุฮ่ัน  ณ ระนอง
6 6/2481 27 เมษายน 2481 นายติวเตงปุย ผูแทนนายติว  บูเสง นายทึงเกงโชย
7 7/2481 27 เมษายน 2481 ขุนพจนสารบาญ นายตันฮองเผี่ยว
8 8/2481 2 พฤษภาคม 2481 นายแจ็ค โปเลติด  ผูแทนบริษัท

ระนองทินโนไลเอบิลิตี
นายแอลเบิต  โรเบิตวิลเลียม เรด
ฟอรด

9 9/2481 6 พฤษภาคม 2481 บริษัททาเรือทินลิมิเต็ด นายยิบอินซอย
10 10/2481 10 พฤษภาคม 2481 นายอุยตั๋ว นายเยียวเทียนโป
11 11/2481 13 พฤษภาคม 2481 นายเรจิแนลด  ดักกลาส แอตกิบสัน นายจอน  เฮอรเบิต เจฟเฟอส
12 12/2481 18 พฤษภาคม 2481 นายสวาง  ทองธัช ผูแทนบริษัท     

กิมพงษทองคํากําปะนีลิมิเต็ด
นายรังสิต บอก  (ถึงแกกรรม)

13 13/2481 18 พฤษภาคม 2481 นายสวาง  ทองธัช ผูแทนบริษัท     
กิมพงษทองคํากําปะนีลิมิเต็ด

นายเองพงษ  ชั่นตระกูล

14 14/2481 21 พฤษภาคม 2481 นายฮกเสง  จึงแยมปน นายศุข  หลิ่วรุงเรือง
15 15/2481 27 พฤษภาคม 2481 บริษัทอีสเตินสเมลติงกําปะนีลิมิเต็ด นายโดเนลด อาไซร แมคเกย,       

 นายวิลเลี่ยม  เนลสัน ออลเตอร    
   และนายวิลเลี่ยม  โธมาค พรานชิส

16 16/2481 31 พฤษภาคม 2481 นายเรยิแนลด ดักลาส แอตกิพสัน นายยอหน เฮอรเบิต เจฟเฟอรส
17 17/2481 1 มิถุนายน 2481 นายทองคํา  ทองธัช นายสวาง  ทองธัช
18 18/2481 2 มิถุนายน 2481 นายวิลเลียม  บุคแคนแนน เฮาสตัน นายโลลัมเตียน
19 19/2481 3 มิถุนายน 2481 นายเยมส ดิกสัน เคมปผูแทน

บริษัทอาเยอรเวง(ราหมัน)ดิเวลโลป
เมนตแอนดปรอสเปกติงกําปะนีลิมิ
เต็ด

นายอเล็กแซนเดอร  แคมเบลล สมิ
แมคเคลาด

20 20/2481 16 มิถุนายน 2481 นายลิมฮงเอ็ก นายวองกิมบี้
21 21/2481 17 มิถุนายน 2481 นายเซี่ยนเชียง บริษัทอีสเอเชียติ๊ก จํากัด
22 22/2481 18 มิถุนายน 2481 นายฟรานซิส ฮารริสัน ครูมิตต      

 (ผูแทนบริษัทกํามะราทินเดรดยิง   
  ลิมิเต็ด)

นายโรเบิต คาทคารต

23 23/2481 18 มิถุนายน 2481 นายฟรานซิส ฮารริสัน ครูมิตต      
 (ผูแทนบริษัทกํามะราทินเดรดยิง   
 ลิมิเต็ด)

นายแมทธิว  แมคมิลแลนแจค

24 24/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัทกัมปงโตทินลิมิเต็ด นายปาตริด ออรมอนด ชิลล



หนาท่ี 2 จาก 7145
ป 2481 = 145 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
25 25/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัทกัมปงโตทินลิมิเต็ด นายโยเซฟ บรุค เดวิด
26 26/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัททายชางทินลิมิเต็ด นายเฮคเตอร เรอรเบน สเตอร      

   ซาเกอร
27 27/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัททายชางทินลิมิเต็ด นายโยเซฟ บรุค เดวิด
28 28/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัทสะเตรส คอนโซลิเดดเต็ด     

 ทินไมนสลิมิเต็ด
นายโยเซฟ บรุค เดวิด

29 29/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัทสะเตรส คอนโซลิเดดเต็ด     
 ทินไมนสลิมิเต็ด

นายปาตริด ออรมอนด ชิลล

30 30/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัทสะเตรทสแอนดไมนิงคอร    
 ปอเรชั่นลิมิเต็ด

นายโยเซฟ บรุค เดวิด

31 31/2481 21 มิถุนายน 2481 บริษัทเยเนราลไมนิ่งแอนดเอเยนซี่ 
 ลิมิเต็ด

นายโยเซฟ บรุค เดวิด

32 32/2481 25 มิถุนายน 2481 นางพุม  พรมชวย นายฉ้ินเมา    อองศิริวงศ
33 33/2481 25 มิถุนายน 2481 นายวิคเตอร เฮนร่ี เจ็คส             

 (ผูแทนบริษัทโซซิเอเต เดส มินส 
ควอรเดอ ลิทโช จํากัด

นายโยเส  บานาสติแอร

34 34/2481 25 มิถุนายน 2481 นายหลี่เฉงน่ํา พระยาศรีธรรมราช
35 35/2481 29 มิถุนายน 2481 ขุนนิพันธจีนนคร นายกาชองเจีย
36 36/2481 30 มิถุนายน 2481 นายจันจือเจ็ง นายปง  แซหลี
37 37/2481 30 มิถุนายน 2481 นายโยเซฟ บรุค เดวิด นายโฮมาค แฮบิลตัน เดวีส
38 38/2481 4 กรกฎาคม 2481 บริษัทแองโกล-มาลายาดิเวลโลป

เมนต ลิมิเต็ด
นายชารลส  วิลเลี่ยม วัตสัน

39 39/2481 8 กรกฎาคม 2481 บริษัทแองโกล-โอเรียนแตล         
(มาลายา) ลิมิเต็ด

นายซิม  วีระไวทยะ

40 40/2481 8 กรกฎาคม 2481 บริษัทแองโกล-โอเรียนแตล         
(มาลายา) ลิมิเต็ด

นายซิม  วีระไวทยะ

41 41/2481 15 กรกฎาคม 2481 นายโดแนลด วาไซร แมคเกย ,     
 นายวิลเลี่ยม  เนลสัน,  ผูแทน
บริษัทอีสเตินสเมลติงกําปะนีลิมิเต็ก

นายเดวิด  จอหนสโต เฟลมมิง

42 42/2481 15 กรกฎาคม 2481 นางลิ่มชวนฮุน นายลิ่มก้ิมเฉง
43 43/2481 15 กรกฎาคม 2481 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

(มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา  
    ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิ
ลิตี

นายอาเธอรโรเบิตบอนเต็ต

44 44/2481 16 กรกฎาคม 2481 บริษัทแองโกล-โอเรียนแตล         
(มาลายา)ลิมิเต็ด ผูแทนบริษัท     
 กํามุนติงทินเดรดยิงลิมิเต็ด

นายอาเธอรโรเบิตบอนเต็ต



หนาท่ี 3 จาก 7145
ป 2481 = 145 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
45 45/2481 16 กรกฎาคม 2481 บริษัทแองโกล-โอเรียนแตล        

(มาลายา)ลิมิเต็ด ผูแทนบริษัท     
พังงาริเวอรทินคอนเซสชั่นลิมิเต็ด

นายอาเธอรโรเบิตบอนเต็ต

46 46/2481 23 กรกฎาคม 2481 นายยิบอินซอย (ผูแทนบริษัท       
ยิบอินซอยแอนดกําปะนีลิมิเต็ด)

นายบุญศรี  วรชาติ (เปลี่ยนชื่อเปน
 นายบุญญริทธิ์  วรชาติ)

47 47/2481 23 กรกฎาคม 2481 นายยิบอินซอย (ผูแทนบริษัท       
ยิบอินซอยแอนดกําปะนีลิมิเต็ด)

นายอรุณ  สวางฤทธิ์

48 48/2481 23 กรกฎาคม 2481 นายอิวมินจู (ผูแทนบริษัท           
ยิบอินซอยแอนดกําปะน ีจํากัด)

นายเอ๋ียวเทียนโป

49 49/2481 27 กรกฎาคม 2481 นายโหงวฮักเลี่ยม นายแพตริกออรมอนดซิล
50 50/2481 27 กรกฎาคม 2481 นายโหงวฮักเลี่ยม นายโยเซฟ บรุค เดวิด
51 51/2481 27 กรกฎาคม 2481 นางเกียวจู  แซหลิม นายโยเซฟ บรุค เดวิด
52 52/2481 27 กรกฎาคม 2481 นายโหงวเต็กเฮ่ียน นายแพตริกออรมอนดซิล
53 53/2481 27 กรกฎาคม 2481 นายโหงวเต็กเฮ่ียน นายโยเซฟ บรุค เดวิด
54 54/2481 27 กรกฎาคม 2481 ขุนธํารงพันธุภักดี นายโยเซฟ บรุค เดวิด
55 55/2481 28 กรกฎาคม 2481 นายฉินฉุน   ตั่นธนวัฒน นายเต็กอ้ัน  อ่ังสกุล
56 56/2481 28 กรกฎาคม 2481 นายโธมาส  แอลเฟรดไมลส นายจอรน  เทลฟอรด
57 57/2481 30 กรกฎาคม 2481 บริษัทพังงาทินเทรดยิงลิมิเต็ด นายซิม  วีระไวทยะ
58 58/2481 30 กรกฎาคม 2481 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล        

(มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา  
ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายซิม  วีระไวทยะ

59 59/2481 3 สิงหาคม 2481 บริษัททุงคาคอมเปานด หมายเลข 
โนไลเอบิลิตี

นายเอดวารด  เลสลีไมลส

60 60/2481 8 สิงหาคม 2481 นายซีกิมสั้ว นายพวง  ภูมิมาส
61 61/2481 16 สิงหาคม 2481 นายยอหน ฟอรด (ผูแทนบริษัท    

ราชตรูษเบซินทินเดร็ดยิงกําปะน ี   
  โนไลเอบิลิตี

นายซิม  วีระไวทยะ

62 62/2481 16 สิงหาคม 2481 นายยอหน ฟอรด (ผูแทนบริษัท    
ราชตรูษเบซินทินเดร็ดยิงกําปะน ี   
  โนไลเอบิลิตี

นายซิม  วีระไวทยะ

63 63/2481 18 สิงหาคม 2481 นายอุยคีหิน นายซุยเหลก  ตั่นธนวัฒน
64 64/2481 23 สิงหาคม 2481 นายลีจินโห นายลีคิวยิว
65 65/2481 24 สิงหาคม 2481 นายฟรานซิส เกรย วิลสัน (ผูแทน

บริษัททินสงขลาโนไลเอบิลีตี้)
นายแอลเบิต  โรเบิตวิลเลียม เรด
ฟอรด

66 66/2481 27 สิงหาคม 2481 บริษัทเปรักแลนดแอนดอินเวสต    
  เม็นทสลิมิเต็ด

นายอาเธอร ริว ไมลส

67 67/2481 27 สิงหาคม 2481 ขุนตันติวณิชกรรม หลวงชนาทรนิทเทศ
68 68/2481 27 สิงหาคม 2481 นางเกียวจู  แซหลิม นายปาตริด ออรมอนด ชิลล



หนาท่ี 4 จาก 7145
ป 2481 = 145 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
69 69/2481 27 สิงหาคม 2481 ขุนธํารงพันธุภักดี นายปาตริด ออรมอนด ชิลล
70 70/2481 27 สิงหาคม 2481 นายฟรานซิส อาเธอร วิลเลียมส นายฟรานซิส ฮารริสัน กรูมิตต
71 71/2481 30 สิงหาคม 2481 นายสวาง  ทองธัช ผูแทนบริษัท     

กิมพงษทองคํากําปะนีลิมิเต็ด
นายรังสิต บอก  (ถึงแกกรรม)

72 72/2481 1 กันยายน 2481 นายเอ็ดวารด เลสลี ไมลส (ผูแทน
บริษัททุงคาคอมเปานดหมายเลข 4 
โนไลเอบิลิตี)

นายแอลเบิต  รัคค  เจนนิงส

73 73/2481 2 กันยายน 2481 นายเอียบยากาว นายไลซุกงี
74 74/2481 8 สิงหาคม 2481 บริษัทระนองคอนโซลิเดเต็ดทินเท

รดยิงกําปะนีลิมิเต็ด
นายซิม  วีระไวทยะ

75 75/2481 8 กันยายน 2481 บริษัทกะทูทินเทรดยิงลิมิเต็ด นายซิม  วีระไวทยะ
76 76/2481 8 กันยายน 2481 นายอาเธอร ฮารร่ี เฟลาเวอรดิว     

(ผูแทนนายติวบูเสง
นายเฟรเดอริค  โบลตัน

77 77/2481 10 กันยายน 2481 นายฟรานซิส เกรย วิลสัน (ผูแทน
บริษัททุงคาคอมเปานดหมายเลข 3 
โนไลเอบิลิตี้)

นายเอส.บริกเฮาส, นายอาร.ดี.แอ
ตดินสัน และนายว.ีเอช.แจ็กส

78 78/2481 10 กันยายน 2481 นายฟรานซิส เกรย วิลสัน (ผูแทน
บริษัททินสงขลาโนไลเอบิลีตี้)

นายเอส.บริกเฮาส, นายอาร.ดี แอ
ตดินสัน และนายว.ีเอช.แจ็กส

79 79/2481 10 กันยายน 2481 นายฟรานซิส เกรย วิลสัน (ผูแทน
บริษัทระเงงทินโนไลเอบิลิตี)้

นายเอส.บริกเฮาส, นายอาร.ดี แอ
ตดินสัน และนายว.ีเอช.แจ็กส

80 80/2481 12 กันยายน 2481 นายอึง  คายถาย นายหลุย  พนมยงค
81 81/2481 14 กันยายน 2481 นายสังคาน  คุคารักษ ขุนอนุรักษสุรทัณฑ
82 82/2481 16 กันยายน 2481 นายยอหน ฟอรด (ผูแทนบริษัท    

ราชตรูษเบซินทินเดร็ดยิงกําปะน ี   
 โนไลเอบิลิตี

นายเอส.บริกเฮาส, นายอาร.ดี แอ
ตดินสัน และนายว.ีเอช.แจ็กส

83 83/2481 16 กันยายน 2481 นายยอหน ฟอรด (ผูแทนบริษัท    
ราชตรูษเบซินทินเดร็ดยิงกําปะน ี   
 โนไลเอบิลิตี

นายเอส.บริกเฮาส, นายอาร.ดี แอ
ตดินสัน และนายว.ีเอช.แจ็กส

84 84/2481 22 กันยายน 2481 นายไสโก  เมยีดา นายโยชิมิ  นิทตา
85 85/2481 22 กันยายน 2481 นายไสโก  เมยีดา นายทาดาโอ  โตซาวา
86 86/2481 23 กันยายน 2481 นายจอหน  ยูป นายตันเตียงซิน
87 87/2481 24 กันยายน 2481 นายว.ีเอช.เจคส (ผูแทนบริษัท      

 ไซมีสทินไมนสลิมิเต็ด)
บริษัทยิบอินซอย จํากัด

88 88/2481 28 กันยายน 2481 นายกิมพงษ  ทองธัช นายสวาง  ทองธัช
89 89/2481 28 กันยายน 2481 นายสวาง  ทองธัช                     

  (ผูแทนกิมพงษ ทองธัช)
นายรังสิต บอก  (ถึงแกกรรม)

90 90/2481 28 กันยายน 2481 นายฟรานซิส เกรย วิลสัน (ผูแทน
บริษัททินสงขลาโนไลเอบิลีตี้)

นายแอลเบิตโรเบิตวิลเลียมเร็ดฟอรด



หนาท่ี 5 จาก 7145
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
91 91/2481 4 ตุลาคม 2481 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดยิง  

  โนไลเอบิลิตี
บริษัท บูสเตดแอนดกําปะนีลิมิเต็ด
 นายซี.อาร เชอรรี
นายเอช.โอ.มาส
นายยี.อารโรเอร-คอลดเบ็ค
นายอาร.ดับลิว.เฮกส
นายดับลิว.ที.ครอสเลย
นายดับลิว.เอช.เอสสัน
นายเจ.เอ็ม.เพรสกอตต
นายเอฟ.ดับลิว.วอลกเกอร
นาย เอ.ดับลิว.วอลลิข
นายดับลิว.แอนเดอรสัน
นายเอช.แอล.มารชิลล
นายดับลิว.เอส.ซี.ลีช
นายดี.พี.เปอรรี   ,                   
 นายซี.อี.อาร.เอ็ม.บรุค ,            
นายเจ.แอล.เอ็ม.บอลด ,           
นายเอช.อาร.โกลดแฮม ,

92 92/2481 4 ตุลาคม 2481 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดยิง 
โนไลเอบิลิตี

นายเอ็ดเวิด อาเธอร แลมพ

93 93/2481 4 ตุลาคม 2481 นายนีล กาว (ผูแทนบริษัทเบอรมา 
 มาเลยทินลิมิเต็ด

นายเฮนรี คริสโตเฟอร  เบโกตสวอน

94 94/2481 10 ตุลาคม 2481 นายอุยตงเหลียง นางกุยเห้ียง
95 95/2481 19 ตุลาคม 2481 บริษัทระนองคอนโซลิเดเต็ดทิน     

 เดรดยิงกําปะนีลิมิเต็ด
นายเฮนร่ี  คริสโตเฟอร เบโกวสวอน

96 96/2481 19 ตุลาคม 2481 บริษัทแองโกล-มาลายา ดิเวลโลป
เมนต ลิมิเต็ด

นายอาเธอร โรเปต บอนเน็ต

97 97/2481 25 ตุลาคม 2481 นางลมาย  ลิมอักษร นายเม้ียนจ้ิน  ณ ระนอง
98 98/2481 4 พฤศจิกายน 2481 นายลิมฉิวฉ่ี นายลิมเปงหยอง
99 99/2481 4 พฤศจิกายน 2481 บ.อีสเติน สเมลติง กําปะน ีลิมิเต็ด (อานไมออก)
100 100/2481 4 พฤศจิกายน 2481 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดยิง  

 โนไลเอบิลิตี
นายอาเธอร เอ็ดเวิล เฮลบริช

101 101/2481 7 พฤศจิกายน 2481 นายเบี้ยนก้ัว ณ ระนอง นายฮอต  ณ ระนอง
102 102/2481 8 พฤศจิกายน 2481 นางก่ี  แซยับ บริษัทยิบอินซอย จํากัด
103 103/2481 9 พฤศจิกายน 2481 นายโหงวปคจุย นายแพตริกออรมอนดซิล
104 104/2481 9 พฤศจิกายน 2481 นายโหงวปคจุย นายโยเซฟ บรุค เดวิด
105 105/2481 10 พฤศจิกายน 2481 บริษัทแองโกล-ไซมีสทินซินดิเกต  

 ลิมิเต็ด
นายซิม  วีระไวทยะ

106 106/2481 10 พฤศจิกายน 2481 นางตันตวน นายติวอองเซง
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
107 107/2481 10 พฤศจิกายน 2481 นายพังอันหนํา นายเฮกเตอร ริวเมน สเตอรซาเกอร
108 108/2481 10 พฤศจิกายน 2481 นายพังอันหนํา นายโยเซฟ บรุค เดวิด
109 109/2481 11 พฤศจิกายน 2481 นายอุยอีหยิน นายแพตริก ออรมอนท ชีล
110 110/2481 11 พฤศจิกายน 2481 นายอุยอีหยิน นายโยเซฟ บรุค เดวิด
111 111/2481 8 ธันวาคม 2481 นายฉ้ินเมา  อองศิริวงศ นายหยุกสัม  ทามตระกูล
112 112/2481 8 ธันวาคม 2481 นางเยงงวย นายจิวเองปง
113 113/2481 15 ธันวาคม 2481 บริษัทกระโสมทินเดรดยิงกําปะน ี  

 ลิมิเต็ด
นายแอลเฟรด  วิลเลียม  บอยด     
  ริชารดสัน

114 114/2481 15 ธันวาคม 2481 นายลิมฮกเซง  กุลวานิช หลวงเทพนรินทร
115 115/2481 16 ธันวาคม 2481 บ.อีสเติน สเมลติง กําปะน ีลิมิเต็ด นายแฟรงก โดโนแวน บิสเสเกอร
116 116/2481 16 ธันวาคม 2481 นายแฟรงก โดโนแวน มิสเสเกอร   

(ผูแทนบริษัทอีสเทินสเมลติงกํา
ปะนีลิมิเต็ด)

นายเดวิด  จอหนสโต เฟลมมิง

117 117/2481 22 ธันวาคม 2481 นายอุยตงเหลียง                       
 (ผูแทนนายอุยจุยซิ้น)

นายเหงากกจาย

118 118/2481 23 ธันวาคม 2481 นายอ่ึงคายทาย นายหลุย  พนมยงค
119 119/2481 29 ธันวาคม 2481 นายฉ้ินเมา  อองศิริวงศ นายลิ่มก้ิมเฉง  แซลิ่ม
120 120/2481 30 ธันวาคม 2481 บริษัทไซมีสทินไมนสลิมิเต็ด นายเพรสตัน คิง ฮอรเนอร
121 121/2481 31 ธันวาคม 2481 บริษัทุงคาฮารเบอรทินเดรดยิงลิมิ

เต็ด
นายแซมมวล  บริกเฮาส ,           
 นายเรยิแนลด ดักลาสแอตกิบสัน, 
 นายเฉนร่ี วิคเตอรเจกส

122 122/2481 31 ธันวาคม 2481 นายกามง้ินเชี่ยว ดีบุท นายโยเซฟ บรุค เดวิด
123 123/2481 31 ธันวาคม 2481 นายกามง้ินเชี่ยว ดีบุท นายเฮกเตอร ริวเมน สเตอรซาเกอร
124 124/2481 31 ธันวาคม 2481 นายเรยิแนลด ดักลาส แจตกินสัน 

(แทนบริษัทไทยแลนดไมนสลิมิเต็ด)
นายเลสลี่  มอลลารดจีวอนส

125 125/2481 4 มกราคม 2481 นายบังอัมหนํา นายเฮกเตอร ริวเมน สเตอรซาเกอร
126 126/2481 4 มกราคม 2481 นายบังอัมหนํา นายโยเซฟ บรุค เดวิด
127 127/2481 7 มกราคม 2481 นายโยเซฟ บรุค เดวิด นายแอลเฟรด  วิลเลียม บอยด      

   ริชารดสัน
128 128/2481 13 มกราคม 2481 ขุนกุลวาณิชพิศาล นายฉ่ัวกกตอง  สกุลฉ่ัว
129 129/2481 13 มกราคม 2481 หางเบอรลี่ยุคเกอรกําปะนี นายอี  ยุคเกอร
130 130/2481 20 มกราคม 2481 บริษัท แองโกล โอเรียนแตล         

 (มาลายา)ลิมิเต็ด โดยบริษัททุงคา 
 ฮาเบอรเดรดยิงกําปะนีโนไลเอบิลิตี

นายแซมมวล  บริกเฮาส ,            
 นายเรยิแนลด  ดักลาสแอตกิบสัน
 ,นายวิคเตอร เฮนร่ี เจคส

131 131/2481 25 มกราคม 2481 นายเพรสตัน คิง ฮอรเนอร (ผูแทน
บริษัทไซมีสทินไมนสลิมิเต็ด)

นายซิม  วีระไวทยะ

132 132/2481 3 กุมภาพันธ 2481 นายโหงวเต็กเชี่ยน นายโยเซฟ บรุค เดวิด
133 133/2481 3 กุมภาพันธ 2481 นายโหงวเต็กเชี่ยน นายแพตริค  ออรมอนดซีล
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134 134/2481 9 กุมภาพันธ 2481 นายทอมาส  ริตชีเอียร (ผูแทน      

 บริษัทไซมีสทินซินดิเกตลิมิเต็ด
นายเลโอนารด  แพรรอต

135 135/2481 14 กุมภาพันธ 2481 นายเลี่ยงเก่ียน นายยุนเตะ   แซเลี่ยง
136 136/2481 18 กุมภาพันธ 2481 นายเพรสตัน คิง ฮอรเนอร (ผูแทน

บริษัทไซมีสทินไมนสลิมิเต็ด)
บริษัทวีระแอนดกําปะนีลิมิเต็ด

137 137/2481 18 กุมภาพันธ 2481 นายเพรสตัน คิง ฮอรเนอร (ผูแทน
บริษัทไซมีสทินไมนสลิมิเต็ด)

บริษัทวีระแอนดกําปะนีลิมิเต็ด

138 138/241 9 มีนาคม 2481 บริษัทแองโกล-โอเรียนแตล        
(มาลายา) ลิมิเต็ด (ผูแทนบริษัท   
 ชหะเขอรนคินดาคอนโซลิเดเต็ด   
    ลิมิเต็ด)

นายชารลส  วิลเลียม วอตสัน

139 139/2481 9 มีนาคม 2481 บริษัทแองโกล-โอเรียนแตล        
(มาลายา) ลิมิเต็ด (ผูแทนบริษัท  
บางเตยปรอสเปกติงกําปะนีลิมิเต็ด)

นายชารลส  วิลเลียม วอตสัน

140 140/2481 17 มีนาคม 2481 บริษัทหนองเน็ดทินลิมิเต็ด นายอึง  เจ็งซัน
141 141/2481 18 มีนาคม 2481 นายเจือ  ศรียาภัย บริษัทยิบอินซอย จํากัด
142 142/2481 21 มีนาคม 2481 นายทานเฮง นางลุย  อามุย
143 143/2481 27 มีนาคม 2481 บริษัทภูเก็ตแอลลูเวียลสลิมิเต็ด นายจอหน  เทลฟอรด
144 144/2481 28 มีนาคม 2481 นางบุญลั่น  ลิ่มเฮา นายจ้ังซี่
145 145/2481 28 มีนาคม 2481 นายสุธน  จึงแยมปน นายชีอ่ึง


