




















































































































58. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน กวษ-847 ฉะเชิงเทรา

หมายเลขตัวรถ 4D0-269560 หมายเลขเครื่องยนต์ 4D0-269560



59 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขตัวรถ JYARN15E86A007571 (ไม่ออกชุดโอน)



60. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 2กค-3756 กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ MLHKF1289D5121809 หมายเลขเครื่องยนต์ KF128E-0121809 



61. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 4กม-1474 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHJA1448F5774798 หมายเลขเครื่องยนต์ 74318809 



62. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน 2กง-5803 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ 4YS-002304 หมายเลขเครื่องยนต์ 4YS-002304



63. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน สยป-988 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLEKE148111026517 หมายเลขเครื่องยนต์ E3G5E-026517 



64. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน 5กล-71 กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ JYARJ16YX9A002283 หมายเลขเครื่องยนต์ J516E-015927



65. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 3กถ-7619 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ JH2SC73T3EK200078 หมายเลขเครื่องยนต์ SC73E5100079 



66. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 3กม-4682 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHJA2113E5263434 หมายเลขเครื่องยนต์ JA211E-0263434



67. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 3กฮ-9438 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHJA2113E5273316 หมายเลขเครื่องยนต์ JA211E-0273316



68. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน ปยก-99 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ FS125M-0007065 หมายเลขเครื่องยนต์ FS125M-0007065 



69. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน ขฉง-795 ลพบุรี

หมายเลขตัวรถ KT110C-0031229 หมายเลขเครื่องยนต์  KT110C-0031229 



70. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ดูคาติ
หมายเลขทะเบียน อตม-888 กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ ZDMM506AABB042909 หมายเลขเครื่องยนต์ ZDM796A2B004983



71. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน 5กฬ-3053 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ 4D0-119118 หมายเลขเครื่องยนต์ 4D0-119118



72. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ
หมายเลขทะเบียน ฬลม-290 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ JKAKL110CCDA19589 หมายเลขเครื่องยนต์ KL110CEA19589



73. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 1กค-2872 อ่างทอง 

หมายเลขตัวรถ NF125P-0353350 หมายเลขเครื่องยนต์ NF125P-0353350 



74. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 3กฎ-1226 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHKF2088E5020836 หมายเลขเครื่องยนต์ KF20E-4020836



75. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ สตาเลียน
หมายเลขทะเบียน 2กฮ-7733 กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 125SMA-F150509 หมายเลขเครื่องยนต์ 125SMA-E150509



76. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน 2กฎ-9470 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ 5WR-826619 หมายเลขเครื่องยนต์ 5WR-826619 



77. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ดูคาติ
หมายเลขทะเบียน 1กฒ-9913 สมุทรสาคร

หมายเลขตัวรถ ML0M101ABET006406 หมายเลขเครื่องยนต์ ZDM796A2C006247



78. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน 1กฉ-1064 นครสวรรค์

หมายเลขตัวรถ 5WR-353687 หมายเลขเครื่องยนต์ 5WR-353687 



79. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 4กศ-5796 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHKF2081G5303159 หมายเลขเครื่องยนต์ KF20E-4303159



80. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน อมฉ-74 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHJF3524C5045218 หมายเลขเครื่องยนต์ JF352E-0045218



81. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียน 5กน-7332 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ 1P7-052040 หมายเลขเครื่องยนต์ 1P7-052040



82. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 7กก-7609 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHKF2086H5442589 หมายเลขเครื่องยนต์ KF20E-4442589



83. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 1กข-2989 สิงห์บุรี

หมายเลขตัวรถ NS150SP-0005571 หมายเลขเครื่องยนต์ NS150SPE-0005571 



84. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 1กก-1280 สิงห์บุรี

หมายเลขตัวรถ MLHJF3632C5174226 หมายเลขเครื่องยนต์ JF363E-0174226



85. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน 2กส-3848 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ MLHKF2089E5009019 หมายเลขเครื่องยนต์ KF20E-4009019



86. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ
หมายเลขทะเบียน 2กภ-4597 กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขตัวรถ JKAER650EFDA07067 หมายเลขเครื่องยนต์ ER650AEAD3289


