
0รายการทรัพย์สินขายทอดตลาด( ขายทรัพย์สินกองทุน )ครั้งที่ 2/ 2559 

ล าดับ
ที ่

รายการทรัพย์สิน รูป 

1 
สร้อยคอทอง ลายซีตรอง รูปหัวใจ
ด้านหน้า จ านวน 1 เส้น น้ าหนัก
ประมาณ 15.1 กรัม 

 

2 
สร้อยคอทอง ปล้องคั่นห่วง 
จ านวน 1 น้ าหนักประมาณ 30.4 
กรัม 

 

3 
สร้อยคอทอง ลายโซ่เรือตัน 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
15.1 กรัม 

 

4 
สร้อยคอทอง ลายซีตรองตันเม็ด
ข้าง พร้อมจี้ทอง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักรวมประมาณ 9.47 กรัม 

 

5 
แหวนทอง ลายโปร่งหัวใจตัดลาย 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
3.79 กรัม 

 



6 
แหวนทอง ลายโปร่งตัดลาย
ธรรมดา จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 1.89 กรัม 

 

7 
สร้อยคอทอง ลายซีตรองตัน 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม 
จ านวน 1 เส้น 

 

8 
สร้อยคอทอง ลายล้อแม็ก จ านวน 
1 เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 
กรัม 

 

9 
แหวนทองค า ลายโปร่งจิก 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
7.6 กรัม 

 

10 
สร้อยข้อมือทอง ลายเม็ดพริกไทย
คั่นหัวใจ จ านวน 1 เส้น นน.
ประมาณ 30.4 

 



11 
สร้อยคอทอง ลายเม็ดพริกไทย 
จ านวน 1 เส้น นน.ประมาณ 30.4 

 

12 
สร้อยคอทอง ลายแปดเสา 
จ านวน 1 เส้น นน.ประมาณ 30.4 
กรัม 

 

13 
สร้อยแขนเด็กทอง ลายผ่าหวาย 
จ านวน 1 เส้น นน.ประมาณ 1.9 
กรัม 

 

14 
แหวนทอง ลายปลอกมีดโปร่งตัด
ลาย จ านวน 1 วง นน.ประมาณ 
3.8 กรัม 

 

15 

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย 
หมายเลขเครื่อง 
358294/03/103605/3 จ านวน 
1 เครื่อง 

 



16 
สร้อยคอทอง ลายโซ่ จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

17 
พระ 25 ศตวรรษเนื้อผง พร้อม
กรอบทอง จ านวน 1 องค์  
น้ าหนักประมาณ 9 กรัม 

 

18 
สร้อยคอทอง ลายเกลียวเชีอก 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
15.2 กรัม 

 

19 
สร้อยข้อมือทอง ลายสามห่วง 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
3.8 กรัม 

 

20 
สร้อยคอทอง ลายทาโร่คู่คั่นมะรุม 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
7.6 กรัม 

 



21 
สร้อยข้อมือทอง ลายบิดโปร่ง
ทราย จ านวน 1 เส้น น้ าหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

22 
นาฬิกาข้อมือ ยี่ราโด้ เรือนทอง 
จ านวน 1 เรือน 

 

23 
สร้อยคอทอง ลายกระดูกงู 
จ านวน 1 เส้น  น้ าหนักประมาณ 
76 กรัม 

 

24 
แหวนทอง ลายมังกร จ านวน 1 
วง น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

25 
พระปิดตา พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
7.6 กรัม 

 



26 
เหรียญสองบาทพร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 อัน น้ าหนักประมาณ 
7.3 กรัม 

 

27 
พระพุทธโสธร พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
8.2 กรัม 

 

28 
สร้อยข้อมือทอง ลายหวายสลับ
โอ่ง จ านวน 1 เส้น นน.ประมาณ 
7.6 กรัม 

 

29 
แหวนทอง ลายมังกร จ านวน 1 
วง นน.ประมาณ 3.5 กรัม 

 

30 
แหวนทอง ลายเกลี้ยง จ านวน 1 
วง นน.ประมาณ 3.5 กรัม 

 



31 
สร้อยคอทอง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 7.2 กรัม 

 

32 
สร้อยข้อมือทอง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

33 
สร้อยคอทอง ลายทาโร่ จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 30.4 กรัม 

 

34 
แหวนทองลายมังกร น้ าหนัก
ประมาณ 14.4 กรัม 

 

35 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ DIPER 
หมายเลขตัวถัง 
L98B3E1F0C1000227 

 



36 
โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อพานาโซนิค 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

37 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อมิตซูบิชิ 
หมายเลขทะเบียน กค-1550 
ล าปาง 

 

38 

รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า
CB400 ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 
หมายเลขตัวรถ NC31-1101380 
หมายเลขเครื่อง NC28E-
1451380  

 

39 
สร้อยคอทอง ลายโซ่ น้ าหนกั
ประมาณ 135.9 กรัม 

 

40 
สร้อยคอทอง ลายปล้องหกเหลี่ยม 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
30.4 กรัม 

 



41 
สร้อยข้อมือทอง ลายปะหัวใจ 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
30.4 กรัม 

 

42 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 9 
กรัม 

 

43 
พระเนื้อเหล็ก พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์  น้ าหนักประมาณ 
20.4 กรัม 

 

44 
พระหลวงพ่อคูณ พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
16.8 กรัม 

 

45 นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อราโด  ไดสตาร์ 

 



46 
สร้อยคอทอง ลายถัก จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

47 
สร้อยคอทอง ลายถัก จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 85.2 กรัม 

 

48 
สร้อยคอทอง ลายสุโขทัย จ านวน 
1 เส้น น้ าหนักประมาณ  39 กรัม 

 

49 
สร้อยคอทอง ลายสุโขทัย จ านวน 
1 เส้น น้ าหนักประมาณ 75.6 
กรัม 

 

50 
สร้อยคอทอง ลายเม็ดมะยม 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
45.4 กรัม 

 



51 
สร้อยคอทอง ลายโซ่ จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 131.1 กรัม 

 

52 
สร้อยข้อมือทอง ลายโซ่ผสมก้าน
ไม้ขีดพร้อมจี้ จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ  7.5 กรัม 

 

53 
สร้อยข้อมือทอง ลายถัก อัญมณีสี
ขาว 5 เม็ด จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ 16.4 กรัม 

 

54 
สร้อยข้อมือทอง ลายกระดูกงู 
พร้อมจี้ 1 อัน น้ าหนักประมาณ 
33.9 กรัม 

 

55 
สร้อยข้อมือทอง ลายสุโขทัย 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
43.4 กรัม 

 



56 
สร้อยข้อมือทอง ลายถัก จ านวน 
1 เส้น น้ าหนักประมาณ 73.4 
กรัม 

 

57 
สร้อยข้อมือทอง ลายห่วงโซ่ 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
75.6 กรัม 

 

58 
แหวนทอง เกลี้ยง จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 1.8 กรัม 

 

59 
แหวนทอง เกลี้ยง จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 1.9 กรัม 

 

60 
แหวนทอง เกลี้ยง จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 1.9 กรัม 

 



61 
แหวนทอง เกลี้ยง จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 1.9 กรัม 

 

62 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว 4 
เม็ด จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 2.8 กรัม 

 

63 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีม่วง
ล้อมสีขาว จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 4.8 กรัม 

 

64 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว 5 
เม็ด จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 4.8 กรัม 

 

65 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง
ล้อมสีขาว จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 6.2 กรัม 

 



66 
แหวนทอง ลายถัก จ านวน 1 วง 
น้ าหนักประมาณ 7.1 กรัม 

 

67 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง
ล้อมสีขาว จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 7.1 กรัม 

 

68 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว
สลักตัวอักษร "ยศทวี" จ านวน 1 
วง น้ าหนักประมาณ 7.7 กรัม 

 

69 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีเขียว 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 8 
กรัม 

 

70 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีน้ าเงิน
ล้อมสีขาว น้ าหนักประมาณ 8.3 
กรัม 

 



71 
ต่างหูทอง ชนิดเส้น จ านวน 1 คู่ 
น้ าหนักประมาณ 1.9 กรัม 

 

72 
จี้ทอง รูปตะกร้า จ านวน 1 อัน 
น้ าหนักประมาณ 4.4 กรัม 

 

73 
ก าไลทอง ประดับอัญมณี จ านวน 
1 วง น้ าหนักประมาณ 22.7 กรัม 

 

74 
ตะขอทอง สร้อยข้อมือทอง 
จ านวน 1 อัน น้ าหนักประมาณ 
1.6 กรัม 

 

75 
ตะขอทอง สร้อยข้อมือทอง 
จ านวน 1 อัน น้ าหนักประมาณ 
2.8 กรัม 

 



76 
ตะกรุดทอง จ านวน 1 ดอก 
น้ าหนักประมาณ 5.1 กรัม 

 

77 
ตะกรุดทอง จ านวน 1 ดอก 
น้ าหนักประมาณ 7.7 กรัม 

 

78 
ทองรูปหนู จ านวน 1 อัน น้ าหนัก
ประมาณ 48.2 กรัม 

 

79 
เข็มขัดเงิน จ านวน 1 เส้น น้ าหนัก
ประมาณ 327.2 กรัม 

 

80 
พระรอดเม็ดมะขาม พร้อมกรอบ
ทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนัก
ประมาณ 3.6 กรัม 

 



81 
พระรอดหยก พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
4.6 กรัม 

 

82 
พระยอดธง พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
26.6 กรัม 

 

83 
พระหลวงปู่แหวน พร้อมกรอบ
ทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนัก
ประมาณ 20 กรัม 

 

84 
พระหลวงพ่อโต พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
22.4 กรัม 

 

85 
พระหลวงปู่เยี่ยม พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
46.9 กรัม 

 



86 
ตู้นิรภัย ย่ีห้อ เพรสซิเด้นท์ ขนาด
กว้าง 40 ซม. ยาว 49 ซม. สูง 37 
ซม. จ านวน 1 ตู้ 

 

87 
สร้อยคอทอง ลายผ่าหวายซีดีคั่น
ปล้อง จ านวน 1 เส้น 

 

88 

สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่ จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 151.1 กรัม 
และพระพร้อมกรอบทอง จ านวน 
5 องค์ น้ าหนักประมาณ 70.6 
กรัม  

 

89 

สร้อยคอทอง ลายปล้องอ้อย 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
45.5 กรัม พร้อมเหรียญหลวงพ่อ
คูณ พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 
องค์ น่ าหนักประมาณ 8.8 กรัม  

 

90 

สร้อยคอทอง ลายลูกโซ่ จ านวน 1 
เส้น น้ าหนักประมาณ 30 กรัม 
พร้อมเหรียญหลวงพ่อคูณ จ านวน 
1 องค์ น้ าหนักประมาณ 12.4 
กรัม  

 



91 
สร้อยข้อมือทอง จ านวน 1 เส้น 
น้ าหนักประมาณ  76 กรัม 

 

92 
สร้อยข้อมือทอง ลายห่วงคู่ 
จ านวน 1 เส้น น้ าหนักประมาณ 
45.7 กรัม 

 

93 
แหวนทอง จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 3.4 กรัม 

 

94 
แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสี
เขียว จ านวน 1 วง น้ าหนัก
ประมาณ 10.6 กรัม 

 

95 
แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสี
แดงล้อมอัญมณีสีขาว จ านวน 1 
วง น้ าหนักประมาณ 15.8 กรัม 

 



96 
ต่างหูทอง จ านวน 1 คู่ น้ าหนัก
ประมาณ 2.3 กรัม 

 

97 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย่ีห้อฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน กข-1395 น่าน 
(ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน) 

 

98 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว  
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
22.5 กรัม 

 

99 
แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว  
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
13.7 กรัม 

 

100 
พระ พร้อมกรอบทอง  จ านวน 1 
องค์ น้ าหนักประมาณ 46.8 กรัม 

 



101 
พระหลวงพ่อแพสีทอง  จ านวน 1 
องค์ น้ าหนักประมาณ 22.3 กรัม 

 

102 
พระพุทธโสธร พร้อมกรอบทอง
ปิดเพชร 

 

103 
พระหลวงพ่อเงิน พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ 

 

104 
พระพร้อมกรอบทอง จ านวน 1 
องค์ 

 

105 
พระปิดตา เนื้อผงสีขาว พร้อม
กรอบทอง จ านวน 1 องค์ น้ าหนัก
ประมาณ 7.1 กรัม 

 



106 
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ เนื้อผงสี
ขาว พร้อมกรอบทอง จ านวน 1 
องค์ 

 

107 
พระหลวงปู่ทวด เนื้อผงสีด า ลงรัก
ปิดทอง พร้อมกรอบทอง จ านวน 
1 องค์ 

 

108 
โทรทัศน์สี ย่ีห้อโซนี่ ขนาด 21 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

 

109 
แหวนทอง ประดับพลอยสีน้ าเงิน 
จ านวน 1 วง  น้ าหนักประมาณ 
12.5 กรัม 

 

110 
แหวนทอง ประดับหินสีม่วง 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
3.3 กรัม 

 



111 
แหวนทอง ประดับหินสีน้ าเงิน 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
4.3 กรัม 

 

112 
แหวนทอง ประดับหินสีม่วงด า 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
3.2 กรัม 

 

113 
แหวนทอง ยี่หร่า หัวพลอยสีน้ า
เงิน ประดับเพชร 10 เม็ด จ านวน 
1 วง น้ าหนักประมาณ 19 กรัม 

 

114 
พระพุทธชินราช พร้อมกรอบทอง 
จ านวน 1 องค์ น้ าหนักประมาณ 
5 กรัม 

 

115 
แหวนทองประดับอัญมณีสีด า 
จ านวน 1 วง น้ าหนักประมาณ 
5.4 กรัม 

 

 


