
หนาท่ี 1 จาก 6158
ป 2499 = 158 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2499 9 มกราคม 2499 บริษัทเหมืองแรสมมะนาวตะก่ัวปา 

จํากัด
นายสมศักดิ์  บุญลอม

2 2/2499 9 มกราคม 2499 บริษัทเหมืองแรโอภาศ จํากัด นายสมศักดิ์  บุญลอม
3 3/2499 9 มกราคม 2499 นายนวล  นอยชนะ นายสุวรรณ  โลหวิตตะ
4 4/2499 9 มกราคม 2499 นายปน  เต็กสุวรรณ นายเขียน  พุฒทอง
5 5/2499 9 มกราคม 2499 นายเม๊ียะทู  ตาวากุล นางมาลินี  เฉลิมสุข
6 6/2499 17 มกราคม 2499 นางปุน  นิลพังงา นายเองหลาม  จ่ึงสกุล
7 7/2499 17 มกราคม 2499 นายอ้ึงกวางบุน นายจิวอิวเต็ง
8 8/2499 23 มกราคม 2499 นายเชื่อง  ณ นคร นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
9 9/2499 25 มกราคม 2499 นายเกรียงศักดิ์  ตัณฑวณิช นายเหมาะ  โลมะพิเศษย
10 10/2499 25 มกราคม 2499 นางพิทักษชินประชา                   

   (โดยนายเกรียงศักดิ์  ตัณฑวณิช)
นายเหมาะ  โลมะพิเศษย

11 11/2499 31 มกราคม 2499 นายอรุณ  ตัณฑศรี                    
    (โดยบริษัทเหมืองแรหวยใหญ 
จก. โดยนายบรรจง  บุณยะโหตระ
กรรม)

บริษัทไทยซินจ่ัน จํากัด

12 12/2499 2 กุมภาพันธ 2499 นายอําพล  สุจริตจันทร นายผดุงศักดิ์  จันทิมาคม
13 13/2499 9 กุมภาพันธ 2499 บริษัทปตตานีทินลิเมต็ด              

   (โดยนายโรแลนด เปโรรา)
นายสุชาติ  ผลเลิศ

14 14/2499 15 กุมภาพันธ 2499 นายอัมพร  ทิพยสิทธิ์ นายจํารัส  นกเล็ก
15 15/2499 23 กุมภาพันธ 2499 นายบุญชิน  สุพัฒนกุล นายก่ี  จิระนคร
16 16/2499 23 กุมภาพันธ 2499 นางบีบี. อับดุล การเดอร นายสงวน  โชติรส
17 17/2499 23 กุมภาพันธ 2499 นายฝาก  มิตรภักดี นายวิชัย  เทพเฉลิม
18 18/2499 23 กุมภาพันธ 2499 นายล่ําไวเกียว นายล่ํายุนเชียง
19 19/2499 23 กุมภาพันธ 2499 นางสอก้ิม  ตัณฑวนิช นายเหมาะ  โลมะพิเศษย
20 20/2499 23 กุมภาพันธ 2499 นายหาย  เ อกวานิช นายเขงจาย  อังศิริกุล
21 21/2499 23 กุมภาพันธ 2499 น.ส.อน  ภูวรณ นายสมบูรณ  ภูวรณ
22 22/2499 28 กุมภาพันธ 2499 นายจุฬา  ชาติอาษา นายฝาก  มิตรภักดี
23 23/2499 28 กุมภาพันธ 2499 นายโสภี  พิมพจันทา ร.อ.นวล  จันทรตรี
24 24/2499 2 มีนาคม 2499 นายบวร  กุลวานิช นายจรูญ  โกยสมบูรณ
25 25/2499 2 มีนาคม 2499 นายวอง  เขียนก่ี นายวองฟุกหลง
26 26/2499 2 มีนาคม 2499 บริษัทระนองคอนโซลิเดเต็ด ทิน    

   เดรดยิง จํากัด
นายดักลาส  เบราวน

27 27/2499 2 มีนาคม 2499 บริษัทไซมีส ทิน ซินดิเกต จํากัด     
   (โดยนายมอริส คอลิน เคน)

นายอีรีค เออรเนส  กาวเทอรน

28 28/2499 6 มีนาคม 2499 นายถวิล  จุย่ี นายขอมุย  จุย่ี
29 29/2499 7 มีนาคม 2499 ร.ต.ยืน  ศรีปญจ นายอาคม  เชียงทอง
30 30/2499 15 มีนาคม 2499 นายสิทธุ  พรประภา (ตั้นซงสีน) นายสวาง  วราลักษณ
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
31 31/2499 15 มีนาคม 2499 นายถานเจา  อองพู นายประกอบ  ตันสกุล
32 32/2499 15 มีนาคม 2499 นายประยงค  ทัพพะปุรณะ นายทรัพย  ทัพพะปุรณะ
33 33/2499 23 มีนาคม 2499 นายเดริด  เฮอแมน บริษัทธนเหมืองแร จํากัด
34 34/2499 29 มีนาคม 2499 นายโชต ิ วิชัยดิษฐ นายสนิช  บุญลือ
35 35/2499 29 มีนาคม 2499 บริษัทยิบอินซอย จํากัด นายวอง  วงษศรี
36 36/2499 30 มีนาคม 2499 บริษัทกํามุนติงเดรดย่ิง จํากัด        

    (โดยบริษัทแองโกลโอเรียนแตล 
(มาลายา) จํากัด

นายเออเนส  เฟรเดอริด ฟริคเกอร

37 37/2499 30 มีนาคม 2499 บริษัทุงคาฮาเบอรทิน เดรดย่ิง จก. นายโทมัส  แอชตันสมีท
38 38/2499 31 มีนาคม 2499 บริษัทอาวขามทิน จํากัด              

   (โดยนายที. เอช.บรุคฮอลล วูดส)
นายยอรช แพตัน บากเกอร

39 39/2499 3 เมษายน 2499 นายเจนกิจ  ปจจักขภัติ นายดนัย  ปจจักขภัติ
40 40/2499 5 เมษายน 2499 นางสามโมย  สงณรินทร นายประยุทธ   ลองสกุล
41 41/2499 5 เมษายน 2499 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลทินเดรดยิง

โนไลเอบิลิตี้ (โดยนายเอ็ดเวอรด 
อาเทอร แล็มบ)

นายยอรช แคมแบลล ฮารไว

42 42/2499 9 เมษายน 2499 บริษัทซิ่นฮองซุย จํากัด นายจูเสง  ตันติวิท
43 43/2499 9 เมษายน 2499 บริษัทเหมืองแรแมสะเรียง จํากัด 

(โดยนายทัต  สิโรรส)
นายฮง  แซโคว

44 44/2499 12 เมษายน 2499 นายปาน  ทัพวงศ นายดามพ  ทิวทอง
45 45/2499 12 เมษายน 2499 นายจิตต  จิตตตรอง นายวิวิช  จิตตตรอง
46 46/2499 19 เมษายน 2499 บริษัทตะก่ัวปาแวลเลทินเดรดยิง

โนไลเอบิลิตี้ (โดยนายเอ็ดเวอรด 
อาเทอร แล็มบ)

นายจอรช แคมปเบลลฮารวี  แมค
คัลลัม

47 47/2499 20 เมษายน 2499 บริษัทเพนนินซูลาทินโนไลเอบิลิตี้ 
(โดยนายเออเนส เอ. โรส)

นายจอหน วิลเลี่ยม  อารเชอร

48 48/2499 25 เมษายน 2499 บริษัทอนุภาษและบุตร จํากัด        
  (โดยนายมนูญ  หงสหยก)

นายณรงค  หงสหยก

49 49/2499 25 เมษายน 2499 หางหุนสวนเหมืองแรเขาชาย นายฟูคุนหลอง
50 50/2499 26 เมษายน 2499 หางหุนสวนจํากัด พี.แอนด.ที        

  (ฟลิป แอนด โทมัส)
นายชั้น  พุมสุทัศน

51 51/2499 27 เมษายน 2499 บริษัทหลวงประเทศและบุตร จํากัด นายสุริย  อุปติศฤงค
52 52/2499 30 เมษายน 2499 นางสุนีรัตน  เตลาน                   

 (ผูจัดการมรดกนายพุฒ  ปยอุย)
นายสิริ  สมบัติศิริ

53 53/2499 30 เมษายน 2499 นางสุนีรัตน  เตลาน นายสิริ  สมบัติศิริ
54 54/2499 30 เมษายน 2499 บริษัทรอนพิบูลย ทิน โนไลเอบิลิตี้ นาย ซี. เอส. แฮร
55 55/2499 2 พฤษภาคม 2499 น.ส.อุไร  โคสกุล นายสวาง  วราลักษณ
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
56 56/2499 2 พฤษภาคม 2499 1.นางสํานวล  ชวชาติไทย            

 2.นายเกษียณ  สุวรรณโภคิน
ร.ต.ท.สํารอง  วงสุมันต

57 ไมมี
58 ไมมี
59 ไมมี
60 60/2499 3 พฤษภาคม 2499 บริษัทปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด           

 (โดยนายสุชาติ  ผลเลิศ)
นายสัมพันธ  แซตัน

61 61/2499 7 พฤษภาคม 2499 นายจก ณ ระนอง นายเปา  ขําอุไร
62 62/2499 8 พฤษภาคม 2499 นายชาญ  ศิริพงษ นายเทียม  ศิริพงษ
63 63/2499 10 พฤษภาคม 2499 บริษัทไทยแลนดทินไมนส จํากัด นายวิลเลียม  แคมเบล โทมัส
64 64/2499 10 พฤษภาคม 2499 บริษัทยะลาไมนส จํากัด นายวิลเลียม  แคมเบล โทมัส
65 65/2499 14 พฤษภาคม 2499 นายภุมรินทร  ภูสุวรรณ    (ใน

ฐานะผูจัดการมรดกของนายโตะ)
หลวงสมบูรณโลหการ

66 66/2499 17 พฤษภาคม 2499 นายประหยัด  อะดุงเดชจรูญ         
 (โดยนายเกียรติ  ปทุมราช)

นายลออง  มหาภาส

67 67/2499 17 พฤษภาคม 2499 นายเกียรต ิ ปทุมราช นายลออง  มหาภาส
68 68/2499 17 พฤษภาคม 2499 นายเจียร  วานิช นายภิญโญ  อุกฤษณ
69 69/2499 17 พฤษภาคม 2499 ขุนบวรรัตนารักษ นายสุธี  พงษพานิช
70 70/2499 17 พฤษภาคม 2499 บริษัทบวรพาณิชย จํากัด นายสุธี  พงษพานิช
71 71/2499 25 พฤษภาคม 2499 นางอรุณ  ขอจิตตเมตต นายฝาก  สุพรรณพงษ
72 72/2499 25 พฤษภาคม 2499 นายอาษา  ขอจิตตเมตต นายฝาก  สุพรรณพงษ
73 73/2499 25 พฤษภาคม 2499 บริษัทมาร เมนี อีดา จํากัด           

 (โดยนายโซกุอิชิ  โกบายาชิ)
นายสุทธิ  มนูญปรัชญาเมธี

74 74/2499 28 พฤษภาคม 2499 นายไพบูลย  เหลาพงษเกียรติ นายลิขิต  เหลาพงษเกียรติ
75 75/2499 29 พฤษภาคม 2499 บริษัทไทยแลนดทินไมนส ลิมิเต็ด

(โดยนายวิลเลียม แคมเบลโทมัส)
นายยัพ คิน ชอย                       
    (นายพายัพ  อินทรฉัตร)

76 76/2499 29 พฤษภาคม 2499 บริษัทยะลาไมนส ลิมิเต็ด             
  (โดยนายวิลเลียม  แคมเบลโทมัส)

นายยัพ  คินชอย                       
    (นายพายัพ  อินทรฉัตร)

77 77/2499 31 พฤษภาคม 2499 นายประสาร  ชูชง นายเหม  สิทธิกล
78 78/2499 5 มิถุนายน 2499 บริษัทซีโนบริติช (สยาม) จํากัด     

  (โดยนายเจมส ริชารด โฮลท)
หลวงวิชานยนตกรรม

79 79/2499 5 มิถุนายน 2499 บริษัทซีโนบริติช (สยาม) จํากัด     
  (โดยนายเจมส ริชารด โฮลท)

นายที. เอช. โอเบนไฮน

80 80/2499 5 มิถุนายน 2499 บริษัทซีโนบริติช (สยาม) จํากัด นายยี. ฮัลเล
81 81/2499 5 มิถุนายน 2499 นายหลง  วองศิริ นายอังลิ่ม  แซอัง
82 82/2499 5 มิถุนายน 2499 นายฝาก  มิตรภักดี                    

 (โดยนายวิชัย  เทพเฉลิม)
นายเอกพจน  วานิช

83 83/2499 5 มิถุนายน 2499 นายสุธัม  ปรีชาพงษ นายสุริยา  ณ ระนอง
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84 84/2499 7 มิถุนายน 2499 บริษัทอีสเตินสเมลติง จํากัด นายเฟรเดอริก ยอหน สเต็กกัสลส ,

 นายโนเอล  วิลเฟรด กริฟฟน ,    
   นายยอหน นอรมัน คูดี

85 85/2499 8 มิถุนายน 2499 นายหลีเฉงน่ํา ขุนธํารงพันธภักดี
86 86/2499 14 มิถุนายน 2499 นายพยุง  คารวานนท นายสัมฤทธิ ์ โกมุข
87 87/2499 14 มิถุนายน 2499 บริษัททายชางทินลิมิเต็ด              

 (โดยนายปญญา  งานทวี)
นายชัยสิน  งานทวี

88 88/2499 22 มิถุนายน 2499 นายเม๊ียะทู  ตาวากุล                  
 (โดยนางมาลินี  เฉลิมสุข)

นายฮง  แซโคว

89 89/2499 30 มิถุนายน 2499 นายอี. เบอรเก็นส นายชวลิต  โกมลรุจินันท
90 90/2499 4 กรกฎาคม 2499 นายพร้ิง  กลีบบัว นายอุดม  ชาตบุตร
91 91/2499 5 กรกฎาคม 2499 นายกว ี จิตตกูล นายประยูร  คณารักษ
92 92/2499 5 กรกฎาคม 2499 นายนาว  ศิลปรัศมี นายประวัต ิ ประจิตตานนท
93 93/2499 5 กรกฎาคม 2499 นายวิชัย  เทพเฉลิม นายเอกพจน  วานิช
94 94/2499 5 กรกฎาคม 2499 นายอุยหยวน  แซหาน นายออน  แซคิว
95 95/2499 10 กรกฎาคม 2499 นายชัยยศ  งานทวี นายติลก  ถาวรวงษื
96 96/2499 11 กรกฎาคม 2499 นายวองฟอน นายตันเก็งซัน
97 97/2499 14 กรกฎาคม 2499 บริษัทโทรมาลปรอสเปกติงลิมิเต็ด 

(โดยนายอาเทอร ฮิว ไมลส)
นายยอช  เพตัน ปากเกอร

98 98/2499 19 กรกฎาคม 2499 บริษัทอิสเติลสเมลติง จํากัด นายเฟรเดอริก ยอหน สเต็กกัลส
99 99/2499 19 กรกฎาคม 2499 นายเกษม  พูนสวัสดิ์ นายสวาง  วราลักษณ
100 100/2499 26 กรกฎาคม 2499 นายนิคม  หรรษากุล นายไพศาล  เอ๋ียวพิพัฒน
101 101/2499 30 กรกฎาคม 2499 นายสุเชียร  เทียนประภา นายวอง  วงษศรี
102 102/2499 30 กรกฎาคม 2499 นายศุกรีย  จงวัฒนา นายวอง  วงษศรี
103 103/2499 30 กรกฎาคม 2499 นายอรุณ  แสงสวางวัฒนะ นายเทียม  ศิริพงษ
104 104/2499 30 กรกฎาคม 2499 นายไพรฑูริย  วิริยศิริ นายเทียม  ศิริพงษ
105 105/2499 1 สิงหาคม 2499 นางหม่ืน  จองทุน นายบะแหลง  จองทุน
106 106/2499 2 สิงหาคม 2499 บริษัท เหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด 

(โดยนายทาคาโยชิ  ฟูรูโช  ในนาม
กรรมการผูจัดการ)

นายสงวน  สิทธิอํานวย (ในนาม
ประธานกรรมการบริษัทเหมืองแร   
 นิวเฉียงพรา จํากัด)

107 107/2499 2 สิงหาคม 2499 บริษัท เหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด 
(โดยนายสงวน  สิทธิอํานวย  ใน
นามประธานกรรมการ)

นายสงวน  สิทธิอํานวย (ในนาม
ประธานกรรมการบริษัทเหมืองแร   
 นิวเฉียงพรา จํากัด)

108 108/2499 2 สิงหาคม 2499 บริษัท  เหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด นายสนั่น  เดชทัน
109 109/2499 9 สิงหาคม 2499 รอยตรี สมจิตต  เสตะพันธุ นายจํารัส  นกเล็ก
110 110/2499 16 สิงหาคม 2499 นายประจวบ  ลิมพะสุต นายสมัคร  อวยชัย
111 111/2499 16 สิงหาคม 2499 นายอัมพร  รัศสุวรรณ นายสมัคร  อวยชัย
112 112/2499 21 สิงหาคม 2499 บริษัท อูทองไทย จํากัด นายไพโรจน  คุณูปถัมภ



หนาท่ี 5 จาก 6158
ป 2499 = 158 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
113 113/2499 29 สิงหาคม 2499 นางสาวผิว  โพโพน นายเลี่ยม  โกละกะ
114 114/2499 29 สิงหาคม 2499 บริษัท นานาอุดมภัณฑ จํากัด นายสาคร  มิตรกุล
115 115/2499 30 สิงหาคม 2499 นางแถมสุข  ทัพวงศ นายดามพ  ทิวทอง
116 116/2499 3 กันยายน 2499 นายอุดม  เพ็ชรชู นายชม  เพ็ชรชู
117 117/2499 3 กันยายน 2499 นายจุฬา  ชาติอาษา นายศิลา  ชาติอาษา
118 118/2499 5 กันยายน 2499 บริษัท งานทวีพี่นอง ขํากัด นายเขียว  ไอยะรา
119 119/2499 5 กันยายน 2499 บริษัท หลวงประกาศและบุตร จํากัด นายศิลป  ทองตัน
120 120/2499 5 กันยายน 2499 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นายธวัช  ณ ระนอง
121 121/2499 17 กันยายน 2499 เจาพงศอินทร  ณ เชียงใหม นางสิริวัลย  ม่ิงขวัญ
122 122/2499 19 กันยายน 2499 นายลองฮวย  แซลอง นายประยุทธิ ์ ลองสกุล
123 123/2499 19 กันยายน 2499 นายประสาท  เลี่ยวชวลิต นายเตกเคี้ยว  แซอ้ึง
124 124/2499 20 กันยายน 2499 นายโสภี  พิมพจันทา นายนวล  วีระไพศาลย
125 125/2499 24 กันยายน 2499 นางหม่ิน  จองทุน นายฮง  แซโคว
126 126/2499 26 กันยายน 2499 นายโชต ิ เชื้อไทย นายอุทัย  โฮสกุล
127 127/2499 29 กันยายน 2499 นายบรรจง  พิศาลบุตร นายยงยุทธ  ลิมปานนท
128 128/2499 29 กันยายน 2499 นางสาวสมบูรณ  จุละจาริตต นายยงยุทธ  ลิมปานนท
129 129/2499 2 ตุลาคม 2499 นายชวลิต  โกมลรุจินันท นายโอวเตียวเชง
130 130/2499 3 ตุลาคม 2499 กรมโลหกิจ โลหกิจ จังหวัดสงขลา
131 131/2499 5 ตุลาคม 2499 นายทองปอนด  ภีมะโยธิน นายเกษม  พูลสวัสดิ์
132 132/2499 8 ตุลาคม 2499 บริษัท พิธานแร จํากัด นายซุนเต็ก  จรรโลงบุตร
133 133/2499 16 ตุลาคม 2499 นายสําราญ  บัวบน นายสิริ  สมบัติสิริ
134 134/2499 26 ตุลาคม 2499 นายซิวเอ็ก  พึ่งประเสริฐ นายดิเรก  คณานุรักษ
135 135/2499 3 พฤศจิกายน 2499 นายสง  ศรียานงค นายโสภณ  ศรียานงค
136 136/2499 5 พฤศจิกายน 2499 บริษัท นิปปอนโกเอ กาบูชิกิ จํากัด นายฮิซาชิ  กาโมโน
137 137/2499 5 พฤศจิกายน 2499 นายนิวัชน  ท่ังตระกูล นายเต็กเคี้ยว  แซอ้ึง
138 138/2499 6 พฤศจิกายน 2499 นางเทียนมณ ี ศิริวงศ นายวินัย  เลขะกุล
139 139/2499 13 พฤศจิกายน 2499 นายสนั่น  ปวัฒนกุล นายเรียม  นวลวัฒน
140 140/2499 13 พฤศจิกายน 2499 นายนุกูล  เวียงวีระ นายยง  สวัสดิสิงห
141 141/2499 14 พฤศจิกายน 2499 นายบุญเลิศ  สกุลเทพ นายเอก  ทวีผล
142 142/2499 15 พฤศจิกายน 2499 บริษัท ตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดย่ิง

จํากัด(โดยนายG.C.H.McCallum)
นายเปอรซี  วารเรน

143 143/2499 15 พฤศจิกายน 2499 บริษัท ตะก่ัวปาแวลเลย ทินเดรดย่ิง
จํากัด(โดยนายG.C.H.McCallum)

นายวิลเลี่ยม  เคท ยัง

144 144/2499 16 พฤศจิกายน 2499 บริษัท ปตตาน ีทิน ลิมิเต็ด           
 (โดยนายอัลเบิรต  ไลแมน)

นายวิจิตร เพียรพันธุ

145 145/2499 26 พฤศจิกายน 2499 บริษัท ยูไนเต็ดมินเนอรัล จํากัด     
 (โดยนายกุศะ  ปนยารชุน)

นายวิชัย  ธีระชาติ

146 146/2499 26 พฤศจิกายน 2499 นายพร้ิง  กลีบบัว นายสมัคร  อวยชัย
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
147 147/2499 27 พฤศจิกายน 2499 นายเกรียง  ลินพิศาล นายเธียร  ลินพิศาล
148 148/2499 27 พฤศจิกายน 2499 นายสมจิตต  พิมพิสุทธิ์ นายนวล  วีระไพศาล
149 149/2499 28 พฤศจิกายน 2499 บริษัท เหมืองแรโอภาศ จํากัด นายวงษ  จรรยแสง
150 150/2499 28 พฤศจิกายน 2499 บริษัท เหมืองแรสมมะนาวตะก่ัวปา 

จํากัด
นายวงษ  จรรยแสง

151 151/2499 3 ธันวาคม 2499 นายจุลเทพ  กิติบุตร นายพงษพันธุ  อินทะเคหะ
152 152/2499 3 ธันวาคม 2499 บริษัท กํามะราทิน เดรดย่ิง ลิมิเต็ด 

จํากัด (โดยบริษัทลุนเส็ง ทิน ไมนส
 จํากัด

บริษัท เหมืองแรกํามะรา จํากัด

153 153/2499 6 ธันวาคม 2499 นายวงศ  จามรมาน นายแสวง  ทองคํา
154 154/2499 7 ธันวาคม 2499 บริษัท พังงาทิน เดรดยิงลิมิต็ด

จํากัด(โดยนายวิเลียม เชสนัต )
นายวิลเลียม แอดดิซัน แอชเวิท ฟรี
แมน

155 155/2499 19 ธันวาคม 2499 นายเกลื่อน  พิณแกว นายประวัต ิ ชาญวิทย
156 156/2499 21 ธันวาคม 2499 บริษัท มิตซุยยิมไมนิ่ง จํากัด บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
157 157/2499 22 ธันวาคม 2499 นายตันหง่ิมเสง นายอุทัย  ใจบุญ
158 158/2499 24 ธันวาคม 2499 ขุนชินสถานพิทักษ นายประชา  ตัณฑวณิช
159 159/2499 26 ธันวาคม 2499 นายวิสุทธ ิ นิมานันท นายเฉลิม  ปทมพงศ
160 160/2499 27 ธันวาคม 2499 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นายกมร  เบญจโศภิษฐ
161 161/2499 27 ธันวาคม 2499 บริษัท ไซมิส ทิน ซิดิเกต ลิมิเต็ด 

จํากัด (โดยนายนอรแมน  แพรต)
นายอลีส  มูน


