
หนาท่ี 1 จาก 4104
ป 2503 = 104 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
1 1/2503 21 มกราคม 2503 นายอุน  ณ ระนอง ขุนเลิศโภคารักษ
2 2/2503 21 มกราคม 2503 นายวองฟอน นายเติมศักดิ์  ฟองศรีสิน
3 3/2503 21 มกราคม 2503 นายอรุณ  เพ็ชรชู นายบูรณะสุข  ขอจิตตเมตต
4 4/2503 26 มกราคม 2503 นายอันโผ  ลิ่มอรุณ นายมนัส  ธรร มารักษ
5 5/2503 27 มกราคม 2503 นางกิมซอน  ลิมปยะกุล นายไลฟู
6 6/2503 2 กุมภาพันธ 2503 บริษัทแรสยาม (2502) จํากัด      

 (โดย ร.ต.สมัคร นภากร)
พ.ต.อ.วิชิต  รัตนภานุ

7 7/2503 8 กุมภาพันธ 2503 นางจารุพงษ  พหลเวชช นางสงบ  อุทัยทวี
8 8/2503 8 กุมภาพันธ 2503 นายเจียว  รัตนนาคินทร นายเสถียร  ณ ระนอง
9 9/2503 11 กุมภาพันธ 2503 นายสนธ ิ ลิขิตสวัสดิ์ นายพายัพ  อินทรฉัตร
10 10/2503 11 กุมภาพันธ 2503 นายพายัพ  อินทรฉัตร นายสมพงษ  ชัยวนิช
11 11/2503 22 กุมภาพันธ 2503 บริษัทอาวขามทิน ลิมิเต็ด นายอิริสคอนนอท เบิรน
12 12/2503 24 กุมภาพันธ 2503 นายประสิทธิ ์ กุสุมภ นายแพทยสวัสดิ์  กุสุมภ
13 13/2503 25 กุมภาพันธ 2503 นายเย้ือง  แซเลี๊ยบ นายจิระยุทธ  เลนะพันธ
14 14/2503 2 มีนาคม 2503 บริษัทไทยเซฟวิ่งกทรัสต จํากัด      

 (โดยนายสหัท มหาคุณ   และ      
 นางสุนีรัตน เตลาน กรรมการ)

นางสุนียรัตน  เตลาน

15 15/2503 4 มีนาคม 2503 นายสมบัต ิ นุชสนธิ นายประสาร  ชูธง
16 16/2503 4 มีนาคม 2503 นายสมบัต ิ นุชสนธิ นายสนิท  บุญเกิด
17 17/2503 7 มีนาคม 2503 นายเอียบกีปด นายกิตต ิ ประเสริฐสิน
18 18/2503 7 มีนาคม 2503 นายณรงค  เพื่องเกียรติ นายเย.เอ็ม. ยอหนสัน
19 19/2503 9 มีนาคม 2509 บริษัทไทยเซฟวิ่งก็ทรัสต จํากัด      

(โดยนางสุนีรัตน  เตลาน)
นายสมบูรณ  จันทรากุล

20 20/2503 10 มีนาคม 2503 นายอุน  ณ ระนอง นายสุริยะ  ณ ระนอง
21 21/2503 10 มีนาคม 2503 นายวองเข้ียนก่ี นายเติมศักดิ์  ฟองศรีสิน
22 22/2503 11 มีนาคม 2503 นายสมบัต ิ นุชสนธิ นายเฉลิมศักดิ์  สุวรรณรัฐ
23 23/2503 16 มีนาคม 2503 บริษัทกะทูทินเดร็ดยิงลิมิเต็ด นายยอรซเฟย โฮลตสเวอทร
24 24/2503 25 มีนาคม 2503 บริษัททุงคาคอมเปานด NO4        

โนไลเอบิลิตี้
นายเลสลี คาลทัน คุต

25 25/2503 25 มีนาคม 2503 บริษัทสะตูปูโล โนไลอะบิลิตี้ นายเลสลี คาลทัน คุต
26 26/2503 25 มีนาคม 2503 บริษัทรอนพิบูลย ทินโบไลอะบิลิตี้ นายแอลเบอรท รอเบอรทวิลเลียม 

เร็ดฟอร็ด
27 27/2503 8 เมษายน 2503 นายหลีสม นายหลีเคง
28 28/2503 11 เมษายน 2503 นายเกียรต ิ ศุภผล นายฉ่ัวซี่ก้ือ
29 29/2503 18 เมษายน 2503 นายอรุณ  ตัณฑศรี นายจรูญ  โกยสมบูรณ
30 30/2503 19 เมษายน 2503 นายฉ่ัวซี่ก้ือ นายดวน  ชูจิตร
31 31/2503 21 เมษายน 2503 นายทว ี อุทัยเทวี นางสงบ  อุทัยทวี



หนาท่ี 2 จาก 4104
ป 2503 = 104 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
32 32/2503 22 เมษายน 2503 บริษัทยิบอินซอย จํากัด               

 (โดยนายฉันท  ลายเลิศ)
นายกว ี จิตตกูล

33 33/2503 28 มีนาคม 2503 บริษัทแรสยาม (2502) จํากัด      
 (โดย ร.ต.สมัคร นภากร)

พ.ต.อ.วิชิต  รัตนภานุ

34 34/2503 3 พฤษภาคม 2503 พ.ต.ขุนทะยานรานรอน นายสุเมธ  เทพินทรกุล
35 35/2503 4 พฤษภาคม 2503 นายแยม  เหมะวรรณ นายวิเชียร  ลินพิศาล
36 36/2503 6 พฤษภาคม 2503 นายประสาร  ชูธง นายบรรจง  นอยนิยม
37 37/2503 11 พฤษภาคม 2503 บริษัทสเตร็ดคอนโซลิคเต็ด นายมงคล  วัฒนายากร
38 38/2503 26 พฤษภาคม 2503 นายเชตต  วีรวานิช นายก้ี  แซจ่ัน
39 39/2503 6 มิถุนายน 2503 นายปต ิ สิทธิอํานวย นายกัมพล  ฉ่ัวสกุล
40 40/2503 6 มิถุนายน 2503 บริษัทอาเยอรเวง (รามัน) ดีเวลอป

เมนท แอนดพรอสเพ็กติง จํากัด
บริษัท วอลเลนไตนคัมมและ        
 แอสโซิเอตส

41 41/2503 15 มิถุนายน 2503 บริษัทสหแรไทยภาคใต จํากัด นายเสถียร  ณ ระนอง
42 42/2503 17 มิถุนายน 2503 นางกิมซอน  ลิมปยะกุล นายกวั้ง  ลิมปยะกุล
43 43/2503 23 มิถุนายน 2503 บริษัทโทรมาลปรอสเปกติ้ง จํากัด นายปเตอร  ออดเลย                  

 นายจอห็น เฮนร่ี ปอลเกลส
นายเฮอเบิรท เดลตัน บราน
นายวิลเลี่ยม อีวารต แคปปตัล 
แทนนายเบนจามินฮูเปอร
และผูจัดการปจจุบันของบริษัท     
 คือนาย อี.ซี.เบิรน
รวมกันหรือแตละคนจะกระทําการ
เปนผูรับมอบก็ได(เปลี่ยนผูจัดการ
เปน นายที.ไอ.ไมเนอร)

44 44/2503 23 มิถุนายน 2503 บริษัทสเตร็ดคอนโซลิคเต็ดทิน
ไมนส จํากัด

นายสารัตน  วัฒนายากร

45 45/2503 29 มิถุนายน 2503 นายชม  วงศคลัง นายสราง  จันทรกระจาง
46 46/2503 30 มิถุนายน 2503 บริษัททินเลย ลิมิเต็ด (โดยนายเคน

  เน็ท ไบเกอรคาเร บรูคสแบงค
นายจอหน  แม็คโดเนลดมาติน

47 47/2503 30 มิถุนายน 2503 บริษัทภูเก็ตทินเดร็ดยิงลิมิเต็ด 
(โดยนายเคนเน็ทไมเกอรคาเรบรูค
แบงค

นายจอหน แม็คโดเนลดมาติน

48 48/2503 6 กรกฎาคม 2503 นางอีด  ฮ้ันสกุล นางอุดม  ฮ้ันสกุล
49 49/2503 20 กรกฎาคม 2503 บริษัทรอนพิบูลย ทินโบไลอะบิลิตี ้

โดยนายแอลเบอรท  รอเบรอทวิล
เลียม เร็ดฟอร็ด

นายชัยสิน  งานทวี

50 50/2503 20 กรกฎาคม 2503 นายเลื่อน  มัธยัสต นายตวน  เต็มสวัสดิ์
51 51/2503 1 สิงหาคม 2503 นายสองเมือง  กันขรักษา นายพร  กาญจนสุต
52 52/2503 1 สิงหาคม 2503 นายสมบัต ิ นุชสนธิ นายปรีชา  ศิวะโกเศศ



หนาท่ี 3 จาก 4104
ป 2503 = 104 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
53 53/2503 5 สิงหาคม 2503 หางหุนสวนสามัญเหมืองแรแมลามา

(โดยนายสุชาติ  สุจริตกุล 
กรรมการผูจัดการท่ัวไป)

นายบุญเทียม  จันทรโรจน

54 54/2503 10 สิงหาคม 2503 นางลัดดา  พันธาภา นายชุนท  รัตนวิเชียร
55 55/2503 16 สิงหาคม 2503 นายชม  เพ็ชรชู นายอุดม  เพ็ชรชู
56 56/2503 18 สิงหาคม 2503 บริษัทยิบอินซอย จํากัด               

 (โดยนายฉันท  ลายเลิศ)
นายปต ิ สิทธิอํานวย

57 57/2503 19 สิงหาคม 2503 บริษัททินสงขลาโนไลเอบิลิตี้ โรงหลอกวงไทหลี
58 58/2503 24 สิงหาคม 2503 บริษัทรอนพิบูลยทินโนไลเอบิลิตี้ 

(โดยนายชัยสิน  งานทวี  )
นายจายตี่  งานทวี

59 59/2503 24 สิงหาคม 2503 นายถัต  จารุจารีตร นายอรุณ  จารุจารีตร
60 60/2503 24 สิงหาคม 2503 บริษัทแรไทย จํากัด (โดยนายเอสที

เทลา)
นางซิงโห  แซหวอง

61 61/2503 24 สิงหาคม 2503 บริษัทเหมืองแรสมบัติ จํากัด นางอรุณี  อุณหจักร
62 62/2503 2 กันยายน 2503 บริษัทเหมืองแรนิวเฉียงพรา จํากัด

(โดยนายปต ิ สิทธิอํานวย)
นายกัมพล  ฉ่ัวสกุล

63 63/2503 2 กันยายน 2503 บริษัทอาสาสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
จํากัด (โดยนายปต ิ สิทธิอํานวย)

นายกัมพล  ฉ่ัวสกุล

64 64/2503 2 กันยายน 2503 นายสงวน  สิทธิอํานวย               
  (โดยนายปต ิ สิทธิอํานวย)

นายกัมพล  ฉ่ัวสกุล

65 65/2503 2 กันยายน 2503 นายฮวยเต็ก  เอกวานิช นายวิวิทย  ปนฉิม
66 66/2503 2 กันยายน 2503 นายบุญอุน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายเกษม  ธีระจามร
67 67/2503 2 กันยายน 2503 นางละออง  เจงสีน้ํา นายตอศักดิ์  ตันติวิวัฒน
68 68/2503 7 กันยายน 2503 นายดวน  ชูจิตร นายอรรถ  ชูจิตร
69 69/2503 7 กันยายน 2503 นายสาย  ชวยทอง นายอรรถ  ชูจิตร
70 70/2503 8 กันยายน 2503 นายฟด  ฉัยยากุล นายประสบ  วิริยะสมบัติ
71 71/2503 8 กันยายน 2503 นายจําเริญ  ลิมปชาติ นายวิศาล  กังษะวิบูลย
72 72/2503 14 กันยายน 2503 นายอุดม  เพชรชู นายอุดร  เพชรชู
73 73/2503 14 กันยายน 2503 บริษัทเรือขุดแรในทะเล จํากัด นายสั้น  เอกวานิช
74 74/2503 16 กันยายน 2503 นายประสงค  เจริญพิบูลยย นายสนั่น  บุณยปรรณานนท
75 75/2503 19 กันยายน 2503 บริษัททุงคาฮาเบอรทิน จํากัด นายมิลเลอร ทอรเบอรนฟฟ         

 แคลแลนด
76 76/2503 21 กันยายน 2503 นายตอ  สัจกุล นางจุรี  จันทรประเสริฐ
77 77/2503 4 ตุลาคม 2503 นายชิต  เทศพิทักษ นางพรอมพรรณ  บุณยกุล
78 78/2503 20 ตุลาคม 2503 นางอุษา  พรประภา นายชูจิตต  สุนทรศรณี
79 79/2503 20 ตุลาคม 2503 ร.อ.หิรัญ  สมัครเสวี นายชูจิตต  สุนทรศรณี
80 80/2503 20 ตุลาคม 2503 ร.ต.ปณิธาน  เลิศฤทธิ์ นายชูจิตต  สุนทรศรณี
81 81/2503 24 ตุลาคม 2503 นายปต ิ สิทธิอํานวย นายสงวน  สิทธิอํานวย



หนาท่ี 4 จาก 4104
ป 2503 = 104 ราย รวมป 2463 - 2524 = 9150 ราย

ลําดับ เลขที่ วัน เดือน ป ผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ หมายเหตุ
82 82/2503 25 ตุลาคม 2503 บริษัทเหมืองแรจรูญ จํากัด นายอุดม  เสียมหาญ
83 83/2503 25 ตุลาคม 2503 นายสุม  หนูงาม นายสมนึก  แซเจ่ีย
84 84/2503 28 ตุลาคม 2503 นายหลีสม นายทามโปย  แซหลี
85 85/2503 31 ตุลาคม 2503 นายธเนศร  นภาวรรณ นายศักดิ์ชัย  นภาวรรณ
86 86/2503 31 ตุลาคม 2503 นายภู  ภูไท นายชาลี  บุรโยธิน
87 87/2503 2 พฤศจิกายน 2503 นายบุญเลิศ  สกุลเทพ บริษัทเขงหงวน จํากัด
88 88/2503 2 พฤศจิกายน 2503 นายกุยท้ัง  ตันสกุล นายกว ี เอกศิลป
89 89/2503 4 พฤศจิกายน 2503 นายสุย  บุณยวัฒน นายเสริมศักดิ์  บุณยวัฒน
90 90/2503 8 พฤศจิกายน 2503 นายโสมนัส  จันทบูรณ นายปรีชา  ศิวะโกเศศ
91 91/2503 22 พฤศจิกายน 2503 นางกุยท้ัว  ตันสกุล นายเชงของ  โฮสกุล
92 92/2503 25 พฤศจิกายน 2503 บริษัทอาวขามทิน ลิมิเต็ด            

(โดยนายอิริส คอนนอทเฟรน)
นายเจมส ฮารวี เฮอรเบิรต วิเวียน

93 93/2503 28 พฤศจิกายน 2503 บริษัทอุตสาหกรรมเหมืองไทยจํากัด นายฟูคุณหลอง
94 94/2503 8 ธันวาคม 2503 บริษัทเหมืองแรลุนเส็ง จํากัด นายเทียน  ตันสุชัญลักษณ
95 95/2503 8 ธันวาคม 2503 บริษัทสตูปูโล โนไลเอบิลิตี้           

 (โดยนายเลสลี่ คาลทันคุด)
นายโนเอล ไมลส คลีมินสัน

96 96/2503 8 ธันวาคม 2503 บริษัทสตูปูโล โนไลเอบิลิตี้           
 (โดยนายเลสลี่ คาลทันคุด)

นายเจมส  ปรินเกิล

97 97/2503 15 ธันวาคม 2503 นายจําลอง  สฤษดิศุข บริษัทเหมืองแรจรูญ จํากัด           
 (โดยนายจรูญ โกยสมบูรณ)

98 98/2503 19 ธันวาคม 2503 นายโกมล  แซจ่ัน นายจ่ันลิ่ม  แซจ่ัน
99 99/2503 22 ธันวาคม 2503 นางพิทักษ  ชินประชา                

 (อองสิวก้ิน ตัณฑวณิช)
นายจรูญ  โกยสมบูรณ

100 100/2503 22 ธันวาคม 2503 ขุนชินสถานพิทักษ นายจรูญ  โกยสมบูรณ
101 101/2503 23 ธันวาคม 2503 นายชิน  วงศภูวรักษ นายชื่น  สุทธิกลัด
102 102/2503 28 ธันวาคม 2503 นางร้ิว  ทีวารีเจริญ นางทองสุข  ธรรมสโรจน
103 103/2503 28 ธันวาคม 2503 นางเต็ง  แซลิ้ม นางกิมซอน  ลิมปยะกุล
104 104/2503 28 ธันวาคม 2503 นายอมร  เชื้อชูวงศ นายอนันต  เชื้อชูวงศ


