
หนาท่ี 1 จาก 5127
ป 2500 = 127 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2500 3 มกราคม 2500 นายวงศ  จามรมาน นางศจี  จามรมาน
2 2/2500 11 มกราคม 2500 นายทองด ี จังกาจิตต นายชวลิต  โกมลรุจินันท
3 3/2500 14 มกราคม 2500 นายบุญชิน  สุพัฒนกุล นายมาโนช  สุพัฒนกุล
4 4/2500 17 มกราคม 2500 นายเต็กอ้ิน  ผลประสาร นายพินิจ  เจือทอง
5 5/2500 22 มกราคม 2500 บริษัท กะทู ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 

จํากัด (ภูเก็ต)
นายเคนเนท  เคนเนด ียอรจ

6 6/2500 22 มกราคม 2500 บริษัท เบอรมา-มาลายา ทินลิมิเต็ด
 จํากัด

นายทอมมัส เอ็ดเวอรด ไมลส

7 7/2500 22 มกราคม 2500 บริษัท ระนองคอนโซลิเดเต็ด จํากัด นายทอมมัส เอ็ดเวอรด ไมลส
8 8/2500 4 กุมภาพันธ 2500 บริษัท เพนนิสุลา ทิน โนโลเอบิลิตี้ 

จํากัด (โดยนายเออรเนส อาเทอร 
โรส)

นายเดวิด มารค มอรรีส

9 9/2500 4 กุมภาพันธ 2500 นายเค ไว เหล็ง นายสุชาติ  ผลเลิศ
10 10/2500 4 กุมภาพันธ 2500 นายตันเก็งซัน นายฉ่ัวซี่ก้ือ
11 11/2500 4 กุมภาพันธ 2500 บริษัท เหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด 

(โดยนายสงวน  สิทธิอํานวย 
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ)

นายปต ิ สิทธิอํานวย

12 12/2500 4 กุมภาพันธ 2500 นายสง  ศรียานงค นายโสภณ  ศรียานงค
13 13/2500 5 กุมภาพันธ 2500 บริษัท ไทยแลนด ทินไมนส จํากัด นายวอรเรน โยนาธาน ปาสันส
14 14/2500 5 กุมภาพันธ 2500 บริษัท ยะลาไมนส จํากัด นายวอรเรน โยนาธาน ปาสันส
15 15/2500 6 กุมภาพันธ 2500 บริษัท ไทยแลนด ทินไมนส จํากัด 

(โดยนายวอรเรน โยนาธาน ปาสันส)
นายจ้ินไหล  ตัณติวิทย

16 16/2500 16 กุมภาพันธ 2500 นางสาวราวรรณ  ท่ังตระกูล นายเต็กเคี้ยว  แซอ้ึง
17 17/2500 17 กุมภาพันธ 2500 บริษัท เหมืองแรไทย จํากัด นายแดง  ไวยวุทธิ์
18 18/2500 5 มีนาคม 2500 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นายกมร  เบญจโศภิษฐ
19 19/2500 5 มีนาคม 2500 บริษัท งานทวีพี่นอง จํากัด นายปรารพ  ไอยะรา
20 20/2500 5 มีนาคม 2500 บริษัท ทายชาง ทิน ลิมิเต็ด จํากัด 

(โดยนายปญญา  งานทวี)
นายเบงซวน  อองสกุล

21 21/2500 5 มีนาคม 2500 นายเฉลิม  วรชาติ นายมันฮอน
22 22/2500 5 มีนาคม 2500 นายจินหลาย  ตันติวิท นายพายัพ  อินทรฉัตร
23 23/2500 5 มีนาคม 2500 นายขํานง  สฤษดิศุข นายปราโมทย  สฤษดิศุข
24 24/2500 7 มีนาคม 2500 นางอรุณ  ขอจิตตเมตต นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
25 25/2500 12 มีนาคม 2500 บริษัท ไทยยิบซั่ม จํากัด นางบุญชู  กัมปนาทแสนยากร
26 26/2500 13 มีนาคม 2500 นายหลีเกงกุน นายบัญญัติ  แซหลี
27 27/2500 13 มีนาคม 2500 นายสวัสดิ ์ กนกวิจิตร นายแดง  ไวยวุทธิ์
28 28/2500 14 มีนาคม 2500 บริษัท อาสาสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

จํากัด (โดยนายสงวน  สิทธิอํานวย)
นายปต ิ สิทธิอํานวย



หนาท่ี 2 จาก 5127
ป 2500 = 127 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
29 29/2500 14 มีนาคม 2500 นายสงวน  สิทธิอํานวย นายปต ิ สิทธิอํานวย
30 30/2500 14 มีนาคม 2500 คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุนทร นายเหมาะโชค  อรรถกระวีสุนทร
31 31/2500 25 มีนาคม 2500 บริษัท เก้ียนหงวน จํากัด นายนุย  สอสกุล
32 32/2500 8 เมษายน 2500 นายสงวน  ลิมปานนท นายยงยุทธ  ลิมปานนท
33 33/2500 8 เมษายน 2500 นายยงยุทธ  ลิมปานนท นายสงวน  ลิมปานนท
34 34/2500 8 เมษายน 2500 นายฮูโมย  จุย่ี นางฉุนลั่น  จุย่ี
35 35/2500 8 เมษายน 2500 บริษัท โทรมาล ปรอสเปกติ้ง จํากัด 

(โดยนายยอช เพตัน ปากเกอร 
ผูรับมอบชวงจากนายอาเทอร ฮิว 
ไมลส)

นายเคนเน็ท ไมเกอร คาเรบรูสแบงค

36 36/2500 10 เมษายน 2500 นายอุน ณ ระนอง นายสุริยา ณ ระนอง
37 37/2500 10 เมษายน 2500 บริษัท งานทวีพี่นอง จํากัด นายบันหาญ  พรทวี
38 38/2500 11 เมษายน 2500 นายเกษม  พูนสวัสดิ์ นายทองปอนด  ภีมะโยธิน
39 39/2500 16 เมษายน 2500 นางจุรี  จันทรประเสริฐ นายจิวอิวเตง
40 40/2500 16 เมษายน 2500 บริษัท ประสงควัฒนา จํากัด นายกิจจา  วัฒนาลัย
41 41/2500 29 เมษายน 2500 นายกาโซ  โอบา นายมาซามิ  ทากาดา
42 42/2500 29 เมษายน 2500 นายผดุง  ตันสกุล นายกว ี เอกศิลป
43 43/2500 29 เมษายน 2500 บริษัท เคี่ยนหงวน จํากัด             

  (โดย ดร. รูดอรฟ  เทนเนอร)
นายกระจาง  รักษบํารุง               
 (บริษัท เคี่ยนหงวน จํากัด

44 44/2500 10 พฤษภาคม 2500 บริษัท ภูเก็ต ทิน เดรดย่ิง จํากัด นายเดวิด ดูกาล วิทเลย
45 45/2500 10 พฤษภาคม 2500 บริษัท ยะลาไมนส จํากัด              

 (โดยนายยบคินฉอย)
นายลู  จินเหง่ียน

46 46/2500 15 พฤษภาคม 2500 นายจันตะ  ตาวากุล                   
  (โดยนายวัลลภ  ทองสวัสดิ)์

นางสาวเรขา  ทองสวัสดิ์

47 47/2500 15 พฤษภาคม 2500 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด              
 (โดยนายฉันท  ลายเลิศ)

บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด

48 48/2500 20 พฤษภาคม 2500 หมอมอภินพร  รัตนวงษศา นายเลิศ  อุณหะนันทน
49 49/2500 20 พฤษภาคม 2500 บริษัท เพนนินซูลา ทิน โนไล เอบิ

ลิตี้ จํากัด (โดยนายเออเนส.เอ.โรส
นายแยพ คินซอย หรือ                
    นายพายัพ  อินทรฉัตร

50 50/2500 22 พฤษภาคม 2500 นายสุเมธ  องคสกุล นายเอกศักดิ์  องคสกุล
51 51/2500 23 พฤษภาคม 2500 นายศิลป  พิชญางกูร ขุนนิเวศภูมิวิภัชน
52 52/2500 27 พฤษภาคม 2500 นายรัตน  ตันทอง นายฟูสูสบก
53 53/2500 31 พฤษภาคม 2500 นายเสาร  พุมพวง นายเมา  วุฒิมานะ
54 54/2500 7 มิถุนายน 2500 บริษัท เพนนินซูลา ทิน โนไลเอบิลิตี้

 จํากัด
นายอัลเบิรต ไลแมน และ/หรือ     
 นายโรแลนด บี. เปเรรา              
  (ท้ังสองคนหรือคนใดคนหนึ่ง)

55 55/2500 7 มิถุนายน 2500 บริษัท เพนนินซูลา ทิน โน ไล เอบิ
ลิตี้ จํากัด (โดยนายอัลเบิรต ไล
แมน)

นายแยพ คินซอย หรือ                
     นายพายัพ  อินทรฉัตร



หนาท่ี 3 จาก 5127
ป 2500 = 127 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
56 56/2500 8 มิถุนายน 2500 นายสง  ศรียานงค                     

     (โดยนายโสภณ  ศรียานงค)
นายมิตร  ชวงลุง

57 57/2500 14 มิถุนายน 2500 นายดํารงค  สุทธิสุวรรณ นายรังษี  ปจจักขภัติ
58 58/2500 15 มิถุนายน 2500 นายอ่ึงเองซัน นายกอง  เอกวานิช
59 59/2500 19 มิถุนายน 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายชิลัยค  สุวรรณสาร
60 60/2500 19 มิถุนายน 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายกลิ่น  สุชาตานนท
61 61/2500 22 มิถุนายน 2500 บริษัท กะทู ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 

จํากัด (ภูเก็ต) (โดยนายเคนเนท   
 เคเนดี ยอรจ)

บริษัท อนุภาษและบุตร จํากัด 
(ภูเก็ต)

62 62/2500 22 มิถุนายน 2500 นายหลีเกงกุน นายเกรียงศักดิ์  ตัณฑวณิช
63 63/2500 22 มิถุนายน 2500 บริษัท ทุงคาคอมเปานด จํากัด 

(โดยนายยอหน อาริชิบอลด         
  แม็คอินไทร)

นายปญญา  งานทวี

64 64/2500 26 มิถุนายน 2500 นายทัต  สิโรรส นายฮง  แซโคว
65 65/2500 28 มิถุนายน 2500 นายโกวิท  สุจริตกุล นายอักษร  สินธุประมา
66 66/2500 1 กรกฎาคม 2500 นายอาทร  อิทธิเกษม นายประวัต ิ ประจิตตานนท
67 67/2500 6 กรกฎาคม 2500 บริษัท อารเยอรเวง (รามัน) ดิเวล  

 ลอปเมนทจํากัด(โดยนายลําไว
เกียว)

นายลียิวยวน

68 68/2500 6 กรกฎาคม 2500 บริษัท ทินเลย ลิมิเต็ด จํากัด         
  (โดยนายทอมมัส มิทเชล)

นายเคนเน็ท ไมเกอร คาเรบรูสแบงค

69 69/2500 6 มิถุนายน 2500 บริษัท เพนนินซูลา ทิน โน ไลเอบิ
ลิตี้ จํากัด

นายหลิ่มเม่ียวเหง่ียน  แซหลิ่ม

70 70/2500 17 กรกฎาคม 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายชิต  วิริยะสมบัติ
71 71/2500 17 กรกฎาคม 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายฉาวฉุน  แซเหย่ียม
72 72/2500 17 กรกฎาคม 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายทวีลาภ  โอสถานนท
73 73/2500 17 กรกฎาคม 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายสิทธิ  อจลากุล
74 74/2500 24 กรกฎาคม 2500 บริษัท ทินเลย ลิมิเต็ด จํากัด        

(โดยนายทอมมัส มิทเชล)
นายเดวิด ดูกอลล วีทเลย

75 75/2500 24 กรกฎาคม 2500 นายเชวง  เชื้อทองฮัว นายดิเรก  เชื้อทองฮัว
76 76/2500 24 กรกฎาคม 2500 นายเกียรต ิ ตันตระกูล บริษัท นานาอุดมภัณฑ จํากัด
77 77/2500 26 กรกฎาคม 2500 นายเจริญ  จารุพัฒน รอยตํารวจโทวิมล  ถ่ินสุวรรณ
78 78/2500 29 กรกฎาคม 2500 นายกํ่า  หายโศรก นายจํารัส  นกเล็ก
79 79/2500 2 สิงหาคม 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายสราง  เย่ียมพานิช
80 80/2500 16 สิงหาคม 2500 นายเกษม  พูนสวัสดิ์ นายสินธุ  พรประภา
81 81/2500 17 สิงหาคม 2500 นายพวย  เพิ่มทรัพย นายสมทรง  จินดาพล



หนาท่ี 4 จาก 5127
ป 2500 = 127 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
82 82/2500 17 สิงหาคม 2500 บริษัท ออสตรัล มาเลย ทิน ลิมิเต็ด

 จํากัด  (ไตปง รัฐเปรัค  สหพันธรัฐ
   มะลายู  โดยนายเอ็ดเวอรด โร
เบิรต เทอรนเนอร และนายเลสลีย 
ชาลล แมทเชลล)

นายวิลเลียม  เอ็ดดิสัน แอสวอทธ  
 ฟรีแมน(ไตปง รัฐเปรัคสหพันธรัฐ 
  มะลายู)

83 83/2500 20 สิงหาคม 2500 ขุนวิเศษนุกูลกิจ นายโปปน  อุดมทรัพย (เปลี่ยนชื่อ
เปน ประชา)

84 84/2500 20 สิงหาคม 2500 ขุนวิเศษนุกูลกิจ นายอภิชาต ิ(โปกก)  อุดมทรัพย
85 85/2500 20 สิงหาคม 2500 นายศุกรีย  จงวัฒนา นายไพรัช  มลิวรรรณ
86 86/2500 22 สิงหาคม 2500 บริษัท เหมืองแรบูรพาเศรษฐกิจ 

จํากัด
นายเปา  ขําอุไร

87 87/2500 3 กันยายน 2500 บริษัท อาวขาม ทิน ลิมิเต็ด จํากัด นายยอรช เพตัน บากเกอร
88 88/2500 3 กันยายน 2500 บริษัท อาวขาม ทิน ลิมิเต็ด จํากัด นายยอรช เพตัน บากเกอร
89 89/2500 5 กันยายน 2500 นายศิริ  พยัคฆ นายสมพงษ  นครศรี
90 90/2500 23 กันยายน 2500 กรมโลหกิจ (โดยขุนวิจารณโลห

ศาสตร    รองอธิบดีกรมโลหกิจ-
รักษาการแทนอธิบดีกรมโลหกิจ)

นายสําเริง  นารถศิลป (ใน
ตําแหนงนายชางอํานวยการ 
องคการพลังงานไฟฟาลิกไนท)

91 91/2500 25 กันยายน 2500 บริษัท งานทวีพี่นอง จํากัด นายจายตี่  งานทวี
92 92/2500 25 กันยายน 2500 นายเกษม  อุดมพันธ นายเต็กเคี้ยว  แซอ้ึง
93 93/2500 27 กันยายน 2500 นายหลง  วองศิริ นายสิ้วฮง   แซออง
94 94/2500 27 กันยายน 2500 บริษัท เหมืองแรเขาสูง จํากัด นายเกียรติ  พานิชกุล
95 95/2500 28 กันยายน 2500 นายเจียร  วานิช บริษัท เหมืองแรบูรพาเศรษฐกิจ 

จํากัด
96 96/2500 28 กันยายน 2500 บริษัท เหมืองแรกํามะรา จํากัด นายอมร  เชื้อชูวงศ
97 97/2500 3 ตุลาคม 2500 นายประสาร  ชูธง นายสุนทร  ภักดี
98 98/2500 9 ตุลาคม 2500 บริษัท สินแรสยาม จํากัด นายสวาง  วราลักษณ
99 99/2500 10 ตุลาคม 2500 นายบรรจง  บุณยะโหตระ นายวิบูลย  บุณยะโหตระ
100 100/2500 10 ตุลาคม 2500 นายวองฟอน นายวองฟุกหลง
101 101/2500 16 ตุลาคม 2500 กรมประชาสงเคราะห                 

 (โดยนายปกรณ  อังสุสิงห           
  อธิบดีกรมประชาสงเคราะห)

นายเฉลิมศักดิ์  อินทศิริ

102 102/2500 18 ตุลาคม 2500 นางฟน  นิลนนท นายสมพงษ  นครศรี
103 103/2500 25 ตุลาคม 2500 บริษัท เหมืองแรลุนเส็ง จํากัด นายโกศล  โปฎก
104 104/2500 25 ตุลาคม 2500 บริษัท อนุภาษและบุตร จํากัด       

 (โดยนายมนูญ  หงษหยก)
นายเสียง  เชาวนจินดา

105 105/2500 25 ตุลาคม 2500 นางฟูหยุง นายวินเท่ียง  แซออ
106 106/2500 28 ตุลาคม 2500 นางปราณ ี กอบสมบัติ นายคลอง  ฤทธิไกร
107 107/2500 4 พฤศจิกายน 2500 นางนวลลออง  สิโรรส นายประสบ  เตมิยาจล



หนาท่ี 5 จาก 5127
ป 2500 = 127 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
108 108/2500 22 พฤศจิกายน 2500 บริษัท ปตตาน ีทิน จํากัด            

 (โดยนายสุชาติ  ผลเลิศ)
นายจ่ี  โกยสมบูรณ

109 109/2500 22 พฤศจิกายน 2500 นายประสิทธิ ์ กุลวานิช นายจรูญ  โกยสมบูรณ
110 110/2500 22 พฤศจิกายน 2500 นายทัต  สิโรรส นายคําดวง  ชนะนนท
111 111/2500 22 พฤศจิกายน 2500 นายจุฬา  ชาติอาษา นายตนเลงซัน
112 112/2500 28 พฤศจิกายน 2500 นายอมร  พรหมพงศ นายบวร  กุลวานิช
113 113/2500 3 ธันวาคม 2500 นายประวัต ิ แซอ่ึง นายศุภชัย  แซอ่ึง
114 114/2500 3 ธันวาคม 2500 นายฟูคุนหลอง นายโอก่ินโฮ
115 115/2500 3 ธันวาคม 2500 นายโอก่ินโฮ นายฟูคุนหลอง
116 116/2500 7 ธันวาคม 2500 บริษัท ไซมีส ทิน ซินดิเกรด จํากัด 

(โดยนายทอมมัส เอ็ดเวอรด ไมลส)
นายยอฟเฟร โฮลสเวอรท

117 117/2500 7 ธันวาคม 2500 บริษัท บางร้ิน ทิน เดรดย่ิง จํากัด 
(โดยนายทอมมัส เอ็ดเวอรดไมลส)

นายยอฟเฟร โฮลสเวอรท

118 118/2500 7 ธันวาคม 2500 บริษัท ระนองคอนโซลิเดเต็ด ทินฯ 
 (โดยนายทอมมัส เอ็ดเวอรดไมลส)

นายยอฟเฟร โฮลสเวอรท

119 119/2500 7 ธันวาคม 2500 บริษัท เบอรมา-มาเลย ทิน จํากัด 
(โดยนายทอมมัส เอ็ดเวอรดไมลส)

นายยอฟเฟร โฮลสเวอรท

120 120/2500 12 ธันวาคม 2500 นายฮูโมย  จุย่ี นายวิจิตร  จุย่ี
121 121/2500 16 ธันวาคม 2500 บริษัท เรือขุดแรบางมวง จํากัด หลวงพิเศษโลหศิสป
122 122/2500 16 ธันวาคม 2500 นายภิญโญ  พัฒนสิงห นายสุจิต  เก้ือวงศ
123 123/2500 17 ธันวาคม 2500 บริษัท มิตซุยยิบไมนิ่ง จํากัด นายกมร  เบญจโศภิษฐ
124 124/2500 19 ธันวาคม 2500 บริษัท สเตรดส คอนโซลิเดเต็ด ทิน

 ไมนส ลิมิเต็ด
นายเรจิเนลด อาเธอร สเตรดฟอรด

125 125/2500 21 ธันวาคม 2500 นายสง  ศรียานงค                     
   (โดยนายโสภณ  ศรียานงค)

นายหลีสม  แซหลี

126 126/2500 24 ธันวาคม 2500 บริษัท จํารัสและเพื่อน จํากัด         
 (โดยหลวงสมบูรณโลหการ)

นายบุรี  กลัมพะสุต

127 127/2500 24 ธันวาคม 2500 บริษัท เหมืองแรสมบูรณ จํากัด     
 (โดยหลวงสมบูรณโลหการ)

นายบุรี  กลัมพะสุต


