
หนาท่ี 1 จาก 5109
ป 2501 = 109 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2501 6 มกราคม 2501 นายวีระ  เอ้ียนเหล็ง นายฉ่ัวซีก้ือ
2 2/2501 6 มกราคม 2501 นายเปลว  แซลือ นายไสว  สุธรรมาภินันท
3 3/2501 7 มกราคม 2501 บริษัท พายัพ จํากัด นายลู  จินเหง่ียน
4 4/2501 7 มกราคม 2501 บริษัท พายัพ จํากัด นายสนธิ  ลิขิตสวัสดิ์
5 5/2501 13 มกราคม 2501 นายเทพ  สุวงศสินธุ นายฉันท  ศาลิคุปต
6 6/2501 13 มกราคม 2501 นายออน  แซคิว นางซานหมอย  แซคิว
7 7/2501 15 มกราคม 2501 บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดย่ิง 

จํากัด
นายฟลอยด  มอรแกน

8 8/2501 15 มกราคม 2501 ขุนประเทศจีนนิกร นายปญญา  งานทวี
9 9/2501 17 มกราคม 2501 นายนิพนธ  จรัญวาศน นายสวาง วราลักษณ
10 10/2501 20 มกราคม 2501 นายเจียม  ศรีวัฒนะ นายเทิน  เพงสุข
11 11/2501 23 มกราคม 2501 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด นายเช็งฮ้ัว  แซซี
12 12/2501 24 มกราคม 2501 นายกลั่น  แกวทอง นายเสรี  เธียรเงิน
13 13/2501 31 มกราคม 2501 นายประกอบ  ประจวบเหมาะ นายจิวอ๋ิวเตง
14 14/2501 3 กุมภาพันธ 2501 บริษัท แสงทองพาณิชย จํากัด       

 (โดยนายสวาง   รักชื่อ)
นายยาว  ตันเถียร

15 15/2501 3 กุมภาพันธ 2501 นางสิวโงย  ลิ่มตั้ง บริษัท แสงทองพาณิชย จํากัด
16 16/2501 3 กุมภาพันธ 2501 บริษัท งานทวีพี่นอง จํากัด นายบวร  กุลวานิช
17 17/2501 5 กุมภาพันธ 2501 นายศุกรีย  จงวัฒนา นางอุบล  มลิวรรณ
18 18/2501 10 กุมภาพันธ 2501 บริษัท ทุงคาคัมปาวนดจํากัด(โดย

นายยอหนอารชิบอลดแม็กอินไทร)
นายเรจิเนลด ทอมมัส บีคตัน

19 19/2501 15 กุมภาพันธ 2501 นายทัต  สิโรรส นายประสบ  เตมิยาจล
20 20/2501 19 กุมภาพันธ 2501 นายเจริญ  ลิ่มถ่ิน นายจ้ิน  แซตัน
21 21/2501 19 กุมภาพันธ 2501 บริษัท หลวงประเทศและบุตร จํากัด นายกวนห้ิน  แซขอ
22 22/2501 19 กุมภาพันธ 2501 บริษัท เหมืองแรสมมะนาว ตะก่ัวปา

จํากัด
นายสุวัจน  ตัณฑวณิช

23 23/2501 19 กุมภาพันธ 2501 นายไพโรจน  สุวรรณพฤกษ นายวั้นเทียด  ก้ิมฮวน
24 24/2501 19 กุมภาพันธ 2501 นายอุทัย  โฮสกุล นายเชงของ  โฮสกุล
25 25/2501 19 กุมภาพันธ 2501 นายดํารงค  อองคณา ขุนชินสถานพิทักษ
26 26/2501 20 กุมภาพันธ 2501 บริษัท ธนเหมืองแร จํากัด           

 (โดยนางแผว  ธนโกเศศ)
นายประพร  พลอยมีคา

27 27/2501 25 กุมภาพันธ 2501 นายวิม  มติธรรม นายพิทักษ  ทวีทอง
28 28/2501 3 มีนาคม 2501 นายหลีฟุงยิว    แซหลี นายประกอบ  ตันสกุล
29 29/2501 3 มีนาคม 2501 นายมงคล  ไทยพันธ บริษัท พายัพ จํากัด
30 30/2501 4 มีนาคม 2501 ขุนวิเศษนุกูลกิจ นายเปรม  อุดมทรัพย
31 31/2501 4 มีนาคม 2501 บริษัท เลี่ยงเง๊ียบ จํากัด นายเจียว  แซโอว
32 32/2501 6 มีนาคม 2501 นายประพิน  วัฒกีเจริญ นายเนื่อง ธรรมวณิช
33 33/2501 19 มีนาคม 2501 บริษัท พายัพ จํากัด นายกาลัน  อรรถกร



หนาท่ี 2 จาก 5109
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
34 34/2501 25 มีนาคม 2501 นายอาทร  อิทธิเกษม นายอําพล  อิทธิเกษม
35 35/2501 25 มีนาคม 2501 นายอาทร  อิทธิเกษม นายเย่ียม  แสงจันทร
36 36/2501 2 เมษายน 2501 บริษัท เหมืองแรเชียงคาน จํากัด นายกุมุท  จันทรเรือง
37 37/2501 2 เมษายน 2501 บริษัท เหมืองแรเชียงคาน จํากัด นางสาหรี  แพทยกุล
38 38/2501 4 เมษายน 2501 นางพยุง  คารวานนท นายกระจาง  นพมาศ
39 39/2501 4 เมษายน 2501 นางเลี่ยนก้ิน  ปนฉิม นายวิวิทย  ปนฉิม
40 40/2501 4 เมษายน 2501 นายจ่ันลิ่ม นายจ่ันเห้ียนก้ี
41 41/2501 24 เมษายน 2501 นายกวางบุน  แซอ่ึง นายเจียว  แซโอว
42 42/2501 29 เมษายน 2501 นายเชื้อ  ดํารงสกุล นางบุญรือน  โมนยะกุล
43 43/2501 9 พฤษภาคม 2501 นายเกียรต ิ ศุภผล บริษัท เหมืองแรเขาสูง จํากัด
44 44/2501 12 พฤษภาคม 2501 นายประทิน  วัฒกีเจริญ นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
45 45/2501 27 พฤษภาคม 2501 นายชาญ  ศิริพงษ นายสุรพล  อนุสารสุนทร
46 46/2501 27 พฤษภาคม 2501 นายเทียม  ศิริพงษ นายสุรพล  อนุสารสุนทร
47 47/2501 27 พฤษภาคม 2501 นายไพฑูรย  วิริยศิริ นายสุรพล  อนุสารสุนทร
48 48/2501 29 พฤษภาคม 2501 บริษัท อาวขาม ทิน จํากัด            

 (โดยนายยอรช แพตัน บากเกอร)
นายนอรแมน ซีดริช ไวสเลย

49 49/2501 12 มิถุนายน 2501 บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด นายอาทิตย  สุวรรณกูฏิ
50 50/2501 23 มิถุนายน 2501 บริษัท ทุงคาฮารเบอร เดรดย่ิง      

 ลิมิเต็ด
นายฟลอยด  มอรแกน

51 51/2501 23 มิถุนายน 2501 บริษัท ทุงคาฮารเบอร เดรดย่ิง      
 ลิมิเต็ด

นายไมเก้ิล  กรีน

52 52/2501 1 กรกฎาคม 2501 บริษัท ตะก่ัวปา เวลเลย ทิน เดรด
ย่ิง ลิมิเต็ด    (โดยนายยอรช แคม
เบล ฮารวี แม็คคอลบ )

นายชาลส เฟรดเดอริค ซิดเด็นแฮม

53 53/2501 7 กรกฎาคม 2501 นายประสิทธิ ์ กุลวานิช               
  (โดยนายจรูญ  โกยสมบูรณ)

นายสุพรรณ  อรุณพันธุ

54 54/2501 15 กรกฎาคม 2501 นายกุมุท  จันทรเรือง นางสาวสุรีย  ย้ิมศิริ
55 55/2501 15 กรกฎาคม 2501 นายชม  เพ็ชรชู นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
56 56/2501 15 กรกฎาคม 2501 นายยงยุทธ เทพบุตร รอยตรี สุทิน  เทพบุตร
57 57/2501 15 กรกฎาคม 2501 นายหลีสม บริษัท เหมืองแรลําแพะ จํากัด
58 58/2501 22 กรกฎาคม 2501 บริษัท ทายชาง ทิน ลิมิเต็ด นายเดนนิส ปาตริค เมอรฟ
59 59/2501 26 กรกฎาคม 2501 นางมณฑา  เอกศิลป นายกว ี เอกศิลป
60 60/2501 29 กรกฎาคม 2501 นายบุญศรี  จังสกุล นายสงา  จังสกุล
61 61/2501 29 กรกฎาคม 2501 หางหุนสวนบุญศรีและบุตร นายสงา  จังสกุล
62 ไมมี



หนาท่ี 3 จาก 5109
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ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
63 63/2501 30 กรกฎาคม 2501 บริษัท โทรมาลปรอสแปกติ้ง จํากัด 1. นายปเตอร ออดเลอ               

 2. นายจอหน เฮนร่ี ปอลเก็ลส     
 3. นายเฮอเบิรท เดลตัน เบราน   
 4. นายเจมส เบนจามิน ฮูเปอร

64 64/2501 7 สิงหาคม 2501 บริษัท บานหงวนตินไมนิง จํากัด นายสุริยะ  อุปติศฤงค
65 65/2501 7 สิงหาคม 2501 บริษัท บานหงวนตินไมนิง จํากัด นายวิสันต  อุปติศฤงค
66 66/2501 11 สิงหาคม 2501 นายพายัพ  อินทรฉัตร นายหลิ่มเม่ียวเหง่ียน
67 67/2501 11 สิงหาคม 2501 บริษัท ไซมิส ทิน ซินดิเกต ลิมิเต็ด 

 (โดยนายมอรีส โคลิน เคน)
นายเลสลี่ เรมอนด โรส

68 68/2501 15 สิงหาคม 2501 นายอรุณ  เชื้อชูวงศ นายอมร  เชื้อชูวงศ
69 69/2501 19 สิงหาคม 2501 บริษัท นิพัทธและบุตร จํากัด นายยงยุทธ  จิระนคร
70 70/2501 19 สิงหาคม 2501 บริษัท นิพัทธและบุตร จํากัด นายดุษฎี  จิระนคร (เปลี่ยนชื่อใหม

เปนนายกอง  จิระนคร)
71 71/2501 21 สิงหาคม 2501 บริษัท เซาเทิน คินตา คอนโชลิเด

เต็ด (โดยบริษัทแองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายอุน  ณ ระนอง

72 72/2501 22 สิงหาคม 2501 นายเทียม  ศิริพงษ นายนําศิริ  วุฒิชาติ
73 73/2501 23 สิงหาคม 2501 นายบวร  กุลวานิช นายจรูญ  โกยสมบูรณ
74 74/2501 25 สิงหาคม 2501 บริษัท พังงา ทิน เดร็ดยิง ลิมิเต็ด นายเลสเล  เฮอรเบอต คราก
75 75/2501 25 สิงหาคม 2501 บริษัท เหมืองแรบูรพาเศรษฐกิจ 

จํากัด
นายสุพจน  หิรัญพฤกษ

76 76/2501 26 สิงหาคม 2501 บริษัท โทรโนท ไมนส จํากัด 1. นายจอหน เฮนร่ี ปอลเก็ลส      
 2. นายวิลเลี่ยม แม็คมีแลนแม
คออด3. นายเจมส เบนจามิน ฮู
เปอร  และผูจัดการปจจุบันของ
บริษัท       โทรโนท ไมนส จํากัด

77 77/2501 26 สิงหาคม 2501 บริษัท โทรโนท ไมนส จํากัด 1. นายจอหน เฮนร่ี ปอลเก็ลส      
 2. นายวิลเลี่ยม แม็คมีแลนแม
คออด3. นายเจมส เบนจามิน ฮู
เปอร  และผูจัดการปจจุบันของ
บริษัท       โทรโนท ไมนส จํากัด

78 78/2501 28 สิงหาคม 2501 บริษัท สเตรดคอนโซลิเดเต็ด ทิน 
ไมนส ลิมิเต็ด

นายคีรินทร  กาญจนภูมิ

79 79/2501 10 กันยายน 2501 นายจรูญ  โกยสมบูรณ นายจ้ินเสง  โกยสมบูรณ
80 80/2501 10 กันยายน 2501 บริษัท เหมืองแรแปะเลงเทา จํากัด นายบุญ  หลีสกุล
81 81/2501 11 กันยายน 2501 นายพลอย  กูลณรงค นายดํารงค  วงษพานิช
82 82/2501 11 กันยายน 2501 บริษัท ดิทแฮลม จํากัด นายดับลิว  แชรเรอร
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83 83/2501 23 กันยายน 2501 กรมโลหกิจ (โดยนายวิชาเศรษฐ

บุตร  อธิบดีกรมโลหกิจ)
นายพายัพ  อิทรฉัตร

84 84/2501 24 กันยายน 2501 นางฉายอ่ิม  จิรายุส นายวีระ  จิรายุส
85 85/2501 1 ตุลาคม 2501 บริษัท เหมืองแรบูรพาเศรษฐกิจ 

จํากัด
นายเจียร  วานิช

86 86/2501 2 ตุลาคม 2501 บริษัท ไซมิส ทิน ซินดิเกต ลิมิเต็ด 
 (โดยนายมอรีส โคลิน เคน)

นายฮาโรลด  นอรแมน สวิฟท

87 87/2501 7 ตุลาคม 2501 นายสุวรรณ  แจงอักษร นายเนื่อง ธรรมวณิช
88 88/2501 8 ตุลาคม 2501 บริษัท ทายชาง ทิน ลิมิเต็ด           

  (โดยนายดี.พี. เมอรฟ)
นายปญญา  งานทวี

89 89/2501 8 ตุลาคม 2501 บริษัท ทายชาง ทิน ลิมิเต็ด           
  (โดยนายดี.พี. เมอรฟ)

นายชัยสิน  งานทวี

90 90/2501 8 ตุลาคม 2501 บริษัท ทายชาง ทิน ลิมิเต็ด           
  (โดยนายดี.พี. เมอรฟ)

นายเปงสูน  อองสกุล

91 91/2501 8 ตุลาคม 2501 บริษัท ภูเก็ต ทิน เดรดยิง จํากัด     
 (โดยนายเดวิด ดูกาล วิทเลย)

นายเคนเน็ท ไมเกอร คาเร บรูค
สแบงค

92 92/2501 15 ตุลาคม 2501 บริษัท กระโสม ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด
 (โดยนายปญญา  งานทวี)

นายชัยสิน  งานทวี

93 93/2501 27 ตุลาคม 2501 นายพายัพ  อินทรฉัตร นายหลิ่มเม่ียวเหง่ียน
94 94/2501 27 ตุลาคม 2501 นายเจริญ  กุลวานิช นายจรูญ  โกยสมบูรณ
95 95/2501 31 ตุลาคม 2501 บริษัท ทุงคาฮารเบอร เดรดยิง       

 ลิมิเต็ด
นายราชัน  กาญจนวณิชย

96 96/2501 31 ตุลาคม 2501 บริษัท เซาเทิน คินตา คอนโชลิเด
เต็ด(โดยบริษัทแองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด)

นายราชัน  กาญจนวณิชย

97 97/2501 31 ตุลาคม 2501 บริษัท กํามุนติง ทิน เดรดยิง ลิมิ
เต็ด(โดยบริษัท แองโกล-โอเรียล
แตล (มาลายา) จํากัด

นายราชัน  กาญจนวณิชย

98 98/2501 5 พฤศจิกายน 2501 บริษัท ตะก่ัวปา เวลเลย ทิน เดรด
ย่ิง ลิมิเต็ด    (โดยนายยอรช แคม
เบล ฮารวี แม็คคอลบ )

นายวิลเลียม ชาลส คีส

99 99/2501 10 พฤศจิกายน 2501 นายดํารงค  อองคณา นายจรูญ  โกยสมบูรณ
100 100/2501 13 พฤศจิกายน 2501 หางหุนสวนเหมืองแรฮกหลวง นายฮูโมย  จุย่ี
101 101/2501 24 พฤศจิกายน 2501 บริษัท เหมืองแรปนเยาะ จํากัด นายคี่เอ่ียน  วงศเกียรติ
102 102/2501 24 พฤศจิกายน 2501 นายบรรหาร  งานทวี นายหาญ  หิโตปกรณ
103 103/2501 24 พฤศจิกายน 2501 นางละแมน  จงก่ีเหง นายสวาง  สงเคราะห
104 104/2501 8 ธันวาคม 2501 นายโกเศส  ทะละวงศ นายทัต  สิโรรส



หนาท่ี 5 จาก 5109
ป 2501 = 109 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
105 105/2501 12 ธันวาคม 2501 บริษัท ทิน สงขลา โนไล เอบิลิตี้     

 (นายยอนอารดิบอลด แม็คอินไทร)
โรงหลอ กวงไทหลี

106 106/2501 12 ธันวาคม 2501 นายลิ้มยิวแซะ นายซูฮอง  แซจิว
107 107/2501 12 ธันวาคม 2501 นายลิ้มยิวแซะ นายไลฟู
108 108/2501 19 ธันวาคม 2501 นายประสงค  กิตติสุนทร รอยเอก เจือ  วังแกว
109 109/2501 23 ธันวาคม 2501 นายกุมุท  จันทรเรือง นางชัชวาลย  จันทรเรือง
110 110/2501 25 ธันวาคม 2501 บริษัท นิพัทธและบุตร จํากัด นายกิตต ิ จิระนคร


