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ล ำดบั รำยละเอียด หมำยเหตุ
1 ชุดโต๊ะรับแขกไม้สีด ำ 1 ชุด รวมจ ำนวน 5 ชิ้น
2 ชุดโต๊ะอำหำรกลม 1 ชุด จ ำนวน 5 ชิ้น
3 สร้อยข้อมือทอง ลำยบดิโปร่งตรำม้ำทรำย จ ำนวน ๑ เส้น น้ ำหนกัประมำณ 14.9 กรัม
4 สร้อยคอทอง ลำยปล้องอ้อยกลม จ ำนวน ๑ เส้น น้ ำหนกัประมำณ 14.7 กรัม
5 พระพุทธโสธร พร้อมกรอบทอง จ ำนวน ๑ องค์ น้ ำหนกัประมำณ 3.8 กรัม
6 นำฬิกำข้อมือ เรือนทอง ยี่หอ้รำโด้ รุ่นไดสตำร์ จ ำนวน 1 เรือน 
7 นำฬิกำข้อมือ เรือนทอง ยี่หอ้โรเล็กซ์ รุ่นออย์สเตอร์ จ ำนวน 1 เรือน 

8
สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 70 กรัม 
พร้อมพระสมเด็จกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์

9 สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู หวัมังกร จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 151 กรัม
10 สร้อยคอทอง ลำยส่ีเสำตันลำย จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 151 กรัม 
11 สร้อยคอทอง ลำยดอกหมำก จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 76 กรัม 
12 สร้อยคอทอง ลำยปล้อง จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 76 กรัม 
13 สร้อยคอทอง ลำยบดิแบน จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 76 กรัม 
14 สร้อยคอทอง ลำยอัดเกลียว จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 30 กรัม 
15 สร้อยคอทอง ลำยเกลียวส่ีเสำ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 30 กรัม 
16 สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 30 กรัม 
17 สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
18 สร้อยคอทอง ลำยดิสโก้ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
19 สร้อยคอทอง ลำยผ่ำหวำยค่ันปล้อง จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
20 สร้อยคอทอง ลำยโซ่ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 14.6 กรัม 
21 สร้อยคอ สีขำว ลำยปะค ำลำย จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 45 กรัม 
22 สร้อยคอ สีขำว ลำยปะค ำลำย จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 34 กรัม 
23 สร้อยคอ สีขำว พร้อมจี้ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 7 กรัม 
24 สร้อยข้อมือทอง ลำยบดิโปร่ง พร้อมจี้ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 83 กรัม 
25 สร้อยข้อมือทอง ลำยปล้องเกลียว จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
26 สร้อยข้อมือ สีขำว ลำยบดิโปร่ง พร้อมจี้ทอง จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 19 กรัม 
27 สร้อยข้อมือ สีขำวบำงส่วน ลำยปะค ำ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
28 สร้อยข้อมือ สีขำว ประดับอัญมณี จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 9 กรัม
29 ก ำไลทอง ประดับอัญมณีขำว จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 26 กรัม 

บัญชแีนบท้ำย ประกำศคณะกรรมกำรขำยทอดตลำด
เรื่อง ขำยทอดตลำดทรัพย์สินกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพตดิ จ ำนวน 105 รำยกำร

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกำยน 2560
ณ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพตดิ ภำค 2
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30 ก ำไลทอง จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
31 ก ำไลทอง จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 15 กรัม 
32 แหวนประดับอัญมณีขำว จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 3 กรัม 
33 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 9 กรัม 
34 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 3 กรัม 
35 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 6 กรัม 
36 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว สลัก "วำรักดี" จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 6 กรัม 
37 ต่ำงหทูอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 คู่ น้ ำหนกัประมำณ 3 กรัม 
38 ตะขอทอง จ ำนวน 2 อัน น้ ำหนกัประมำณ 4 กรัม 
39 จี้ทอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 3 กรัม 
40 พระสมเด็จ พร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 16 กรัม 
41 พระหลวงปูท่วด พร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 20 กรัม 
42 พระสมเด็จ พร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 30.2 กรัม 
43 พระเคร่ืองหลวงพ่อพรหม จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 24.6 กรัม
44 พระสมเด็จพำยเรือ จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 24.6 กรัม
45 พระเคร่ืองหลวงปูทิ่ม จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 23.6 กรัม
46 พระเคร่ืองปดิตำ จ ำนวน 1 องค์ น ำหนกัประมำณ 21.5 กรัม
47 พระเคร่ืองหลวงปูท่วด จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 9 กรัม
48 พระเคร่ืองพระพุทธชินรำช จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 27.9 กรัม
49 พระเคร่ืองพระกร่ิง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 33.3 กรัม
50 พระเคร่ืองเหรียญหลวงพ่อเดิม จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 11.3 กรัม
51 พระเคร่ืองเหรียญหลวงพ่อเงินจอบเล็ก จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 4.2 กรัม
52 พระเคร่ืองเหรียญหลวงพ่อแดง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 14.9 กรัม
53 พระเคร่ืองหลวงปูท่วดเนือ้ว่ำน จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 5.8 กรัม
54 พระเคร่ืองหลวงพ่อเดิม จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 16.6 กรัม
55 พระเคร่ืองหลวงพ่อรอด จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 2.4 กรัม
56 พระเคร่ืองรูปหล่อหลวงพ่อเดิม จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 18.5 กรัม
57 ตะกรุดตะกั่ว พร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 7.4 กรัม
58 ตะกรุดหนงัเสือ จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 55.8 กรัม
59 สร้อยคอคล้ำยทอง ลำยปล้อง จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 7.5 กรัม 
60 แหวนทอง จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 3.7 กรัม
61 แหวนทอง จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 1.8 กรัม
62 พระพร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 1.1 กรัม
63 สร้อยคอทอง ลำยโปร่งแบน จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15.2 กรัม 
64 แหวนทอง ลำยมังกร จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 1.9 กรัม 
65 แหวนทอง ลำยมังกร จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 1.9 กรัม



66 แหวนทอง ลำยแกะลำย จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 1.9 กรัม
67 แหวนทอง ลำยเกล้ียง จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 15.1 กรัม
68 สร้อยคอทอง ลำยโซ่ จ ำนวน 1 เส้น พร้อมรูปกรอบทอง น้ ำหนกัรวมประมำณ 36.7 กรัม
69 นำฬิกำข้อมือ ยี่หอ้ไซโก้ รุ่น BOOM จ ำนวน ๑ เรือน
70 สร้อยคอทอง พร้อมพระเล่ียมทอง จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 28.8 กรัม 
71 พระโสธรพร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 4.56 กรัม 
72 สร้อยคอทอง ลำยส่ีเสำร์ขั้นปล้อง จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15.2 กรัม 
73 สร้อยคอทอง ลำยบดิแบน น้ ำหนกัประมำณ 15.1 กรัม จ ำนวน 1 เส้น 
74 สร้อยคอทอง ลำยโซ่ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 15.2 กรัม 
75 แหวนทอง สลักลำย จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 7.6 กรัม
76 พระพร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 6.0 กรัม 
77 แหวนทอง สลักลำย จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 7.6 กรัม 
78 สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 42.9 กรัม 
79 สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 30.3 กรัม
80 สร้อยข้อมือทอง ลำยบดิเกลียวลงยำ จ ำนวน 1 เส้น น้ ำหนกัประมำณ 30.2 กรัม
81 แหวนทอง สลักลำย จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 7.4 กรัม
82 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 วง น้ ำหนกัประมำณ 2.9 กรัม
83 จี้รูปเสือ ล้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 อัน น้ ำหนกัประมำณ 16 กรัม
84 จี้รูปสมเด็จรัชกำรท่ี 5 พร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 1.8 กรัม
85 จี้เจ้ำแม่กวนอิม พร้อมกรอบทอง จ ำนวน 1 องค์ น้ ำหนกัประมำณ 0.8 กรัม
86 นำฬิกำข้อมือ ยี่หอ้คำซิโอ้ รุ่น LTP-1129 จ ำนวน 1 เรือน 
87 รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล ยี่หอ้ฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบยีน ษต 4769 ชลบรีุ
88 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้โนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง
89 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้โนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง
90 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้โนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง
91 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้ไอโมบำย จ ำนวน 1 เคร่ือง
92 รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบยีน ฬรว 881 กรุงเทพมหำนคร
93 โทรศัพท์มือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง
94 โทรศัพท์มือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง
95 รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ยำมำฮ่ำ หมำยเลขทะเบยีน ขคฉ 146 ฉะเชิงเทรำ
96 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้โนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง
97 รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล ยี่หอ้ฮุนได หมำยเลขทะเบยีน กข 9340 ฉะเชิงเทรำ
98 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้เวลคัม จ ำนวน 1 เคร่ือง 
99 รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบยีน ขคน 811 ฉะเชิงเทรำ
100 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้จีเนต จ ำนวน 1 เคร่ือง
101 รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ยำมำฮ่ำ หมำยเลขตัวรถ 4D0-713139



102 รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ซูซูกิ หมำยเลขทะเบยีน กบม 495 จันทบรีุ
103 โทรศัพท์มือถือ ยี่หอ้ซัมซุง จ ำนวน 1 เคร่ือง
104 รถจักรยำนยนต์ ยี่หอ้ฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบยีน ขทษ 40 กำญจนบรีุ
105 รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล ยี่หอ้โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบยีน 6ฐ 7603 กรุงเทพมหำนคร

                                                                                 ประธำนกรรมกำรขำยทอดตลำด
                                                                                 ( นำงนนัทวรรณ วิโนทัย )



1. ชดุโต๊ะรับแขกไม้สีด ำ 1 ชดุ รวมจ ำนวน 5 ช้ิน 



2. ชดุโต๊ะอำหำรกลม 1 ชดุ จ ำนวน 5 ช้ิน 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. สร้อยข้อมือทอง ลำยบิดโปร่งตรำม้ำทรำย น ้ำหนักประมำณ 14.9 กรัม 



4. สร้อยคอทอง ลำยปล้องอ้อยกลม น ้ำหนักประมำณ 14.7 กรัม 



5. พระพุทธโสธร พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 3.8 กรัม 



6. นำฬกิำข้อมือ เรือนทอง ย่ีห้อ RADO รุ่น DIASTAR  

 



7. นำฬกิำข้อมือ เรือนทอง  

        ย่ีห้อ Rolex รุ่น Oyster 
 



8. สร้อยคอทอง ลำยกระดกูง ูน ้ำหนักประมำณ 70 กรัม พร้อมพระสมเด็จกรอบทอง 

 



9. สร้อยคอทอง ลำยกระดกูง ูหัวมังกร น ้ำหนักประมำณ 151 กรัม  

 



10. สร้อยคอทอง ลำยส่ีเสำตันลำย น ้ำหนักประมำณ 151 กรัม  

 



11. สร้อยคอทอง ลำยดอกหมำก น ้ำหนักประมำณ 76 กรัม  

 



12. สร้อยคอทอง ลำยปล้อง น ้ำหนักประมำณ 76 กรัม  

 



13. สร้อยคอทอง ลำยบิดแบน น ้ำหนักประมำณ 76 กรัม  

 



14. สร้อยคอทอง ลำยอัดเกลียว น ้ำหนักประมำณ 30 กรัม  

 



15. สร้อยคอทอง ลำยเกลียวส่ีเสำ น ้ำหนักประมำณ 30 กรัม  

 



16. สร้อยคอทอง ลำยกระดกูง ูน ้ำหนักประมำณ 30 กรัม  

 



17. สร้อยคอทอง ลำยกระดกูง ูน ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



18. สร้อยคอทอง ลำยดิสโก้ จ ำนวน 1 เส้น น ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



19. สร้อยคอทอง ลำยผำ่หวำยค่ันปล้อง น ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



20. สร้อยคอทอง ลำยโซ่ น ้ำหนักประมำณ 14.6 กรัม  

 



21. สร้อยคอ สีขำว ลำยปะค ำลำย น ้ำหนักประมำณ 45 กรัม  

 



22. สร้อยคอ สีขำว ลำยปะค ำลำย น ้ำหนักประมำณ 34 กรัม  

 



23. สร้อยคอ สีขำว พร้อมจ้ีประดับอัญมณีสีขำว น ้ำหนักประมำณ 7 กรัม  

 



24. สร้อยข้อมือทอง ลำยบิดโปร่ง พร้อมจ้ี น ้ำหนักประมำณ 83 กรัม  

 



25. สร้อยข้อมือทอง ลำยปล้องเกลียว น ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



26. สร้อยข้อมือ สีขำว ลำยบิดโปร่ง พร้อมจ้ีทอง น ้ำหนักประมำณ 19 กรัม 

 



27. สร้อยข้อมือ สีขำวบำงส่วน ลำยปะค ำ น ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



28. สร้อยข้อมือ สีขำว ประดับอัญมณี น ้ำหนักประมำณ 9 กรัม 

 



29. ก ำไลทอง ประดับอัญมณีขำว น ้ำหนักประมำณ 26 กรัม  

 



30. ก ำไลทอง น ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



31. ก ำไลทอง น ้ำหนักประมำณ 15 กรัม  

 



32. แหวนประดับอัญมณีขำว น ้ำหนักประมำณ 3 กรัม  

 



33. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว น ้ำหนักประมำณ 9 กรัม  

 



34. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว น ้ำหนักประมำณ 3 กรัม  

 



35. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว น ้ำหนักประมำณ 6 กรัม  

 



36. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว สลัก "วำรักดี“  น ้ำหนักประมำณ 6 กรัม 

 



37. ต่ำงหทูอง ประดับอัญมณีสีขำว จ ำนวน 1 คู่ น  ้ำหนักประมำณ 3 กรัม  

 



38. ตะขอทอง จ ำนวน 2 อัน น ้ำหนักประมำณ 4 กรัม  

 



39. จ้ีทอง ประดับอัญมณีสีขำว น ้ำหนักประมำณ 3 กรัม  

 



40. พระสมเด็จ พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 16 กรัม  

 



41. พระหลวงปู่ทวด พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 20 กรัม  

 



42. พระสมเด็จ พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 30.2 กรัม  

 



43. พระเคร่ืองหลวงพอ่พรหม น ้ำหนักประมำณ 24.6 กรัม 

 



44. พระสมเด็จพำยเรือ น ้ำหนักประมำณ 24.6 กรัม 

 



45. พระเคร่ืองหลวงปู่ทิม น ้ำหนักประมำณ 23.6 กรัม 

 



46. พระเคร่ืองปิดตำ น ้ำหนักประมำณ 21.5 กรัม 

 



47. พระเคร่ืองหลวงปู่ทวด น ้ำหนักประมำณ 9 กรัม 

 



48. พระเคร่ืองพระพุทธชินรำช น ้ำหนักประมำณ 27.9 กรัม 

 



49. พระเคร่ืองพระกร่ิง น ้ำหนักประมำณ 33.3 กรัม 

 



50. พระเคร่ืองเหรียญหลวงพอ่เดิม น ้ำหนักประมำณ 11.3 กรัม 

 



51. พระเคร่ืองเหรียญหลวงพอ่เงินจอบเล็ก น ้ำหนักประมำณ 4.2 กรัม 

 



52. พระเคร่ืองเหรียญหลวงพอ่แดง น ้ำหนักประมำณ 14.9 กรัม 

 



53. พระเคร่ืองหลวงปู่ทวดเน้ือว่ำน น ้ำหนักประมำณ 5.8 กรัม 

 



54. พระเคร่ืองหลวงพอ่เดิม น ้ำหนักประมำณ 16.6 กรัม 

 



55.พระเคร่ืองหลวงพอ่รอด น ้ำหนักประมำณ 2.4 กรัม 

 



56. พระเคร่ืองรปูหล่อหลวงพอ่เดิม น ้ำหนักประมำณ 18.5 กรัม 

 



57. ตะกรดุตะก่ัว พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 7.4 กรัม 

 



58. ตะกรดุหนังเสือ น ้ำหนักประมำณ 55.8 กรัม 

 



59. สร้อยคอคล้ำยทอง ลำยปล้อง น ้ำหนักประมำณ 7.5 กรัม  

 



60. แหวนทอง น ้ำหนักประมำณ 3.7 กรัม 

 



61. แหวนทอง น ้ำหนักประมำณ 1.8 กรัม 

 



62. พระพร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 1.1 กรัม 

 



63. สร้อยคอทอง ลำยโปร่งแบน น ้ำหนักประมำณ 15.2 กรัม  

 



64. แหวนทอง ลำยมังกร น ้ำหนักประมำณ 1.9 กรัม  

 



65. แหวนทอง ลำยมังกร น ้ำหนักประมำณ 1.9 กรัม  

 



66. แหวนทอง ลำยแกะลำย น ้ำหนักประมำณ 1.9 กรัม 

 



67. แหวนทอง ลำยเกล้ียง น ้ำหนักประมำณ 15.1 กรัม 

 



68. สร้อยคอทอง ลำยโซ่ พร้อมรปูกรอบทอง น ้ำหนักรวมประมำณ 36.7 กรัม 

 



69. นำฬกิำข้อมือ ย่ีห้อ SEIKO รุ่น BOOM 

 



70. สร้อยคอทอง พร้อมพระเล่ียมทอง น ้ำหนักประมำณ 28.8 กรัม  

 



71. พระโสธรพร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 4.56 กรัม  

 



72. สร้อยคอทอง ลำยส่ีเสำร์ข้ันปล้อง น ้ำหนักประมำณ 15.2 กรัม  

 



73. สร้อยคอทอง ลำยบิดแบน น ้ำหนักประมำณ 15.1 กรัม 

 



74. สร้อยคอทอง ลำยโซ่ น ้ำหนักประมำณ 15.2 กรัม  

 



75. แหวนทอง สลักลำย น ้ำหนักประมำณ 7.6 กรัม 

 



76. พระพร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 6.0 กรัม  

 



77. แหวนทอง สลักลำย น ้ำหนักประมำณ 7.6 กรัม  

 



78. สร้อยคอทอง ลำยกระดกูง ูน ้ำหนักประมำณ 42.9 กรัม  

 



79. สร้อยคอทอง ลำยกระดกูง ูน ้ำหนักประมำณ 30.3 กรัม 

 



80. สร้อยข้อมือทอง ลำยบิดเกลียวลงยำ น ้ำหนักประมำณ 30.2 กรัม 

 



81. แหวนทอง สลักลำย น ้ำหนักประมำณ 7.4 กรัม 

 



82. แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว น ้ำหนักประมำณ 2.9 กรัม 

 



83. จ้ีรปูเสือ ล้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 16 กรัม 

 



84. จ้ีรปูสมเด็จรัชกำรท่ี 5 พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 1.8 กรัม 

 



85. จ้ีเจ้ำแม่กวนอิม พร้อมกรอบทอง น ้ำหนักประมำณ 0.8 กรัม 

 



86. นำฬกิำข้อมือ ย่ีห้อ Casio รุ่น LTP-1129 
 



87. รถยนต์น่ังส่วนบคุคล ย่ีห้อฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบียน ษต 4769 ชลบรีุ 

 



88. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อโนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



89. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อโนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



90. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อโนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



91. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อไอโมบำย 

 



92. รถจักรยำนยนต์ ย่ีห้อฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบียน ฬรว 881 กรุงเทพมหำนคร 

 



93. โทรศัพท์มือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



94. โทรศัพท์มือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



95. รถจักรยำนยนต์ ย่ีห้อยำมำฮ่ำ หมำยเลขทะเบียน ขคฉ 146 ฉะเชิงเทรำ 

 



96. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อโนเกีย จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



97. รถยนต์น่ังส่วนบคุคล ย่ีห้อฮุนได หมำยเลขทะเบียน กข 9340 ฉะเชิงเทรำ 

 



98. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อเวลคัม จ ำนวน 1 เคร่ือง  

 



99. รถจักรยำนยนต์ ย่ีห้อฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบียน ขคน 811 ฉะเชิงเทรำ 

 



100. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อจีเนต จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



101. รถจักรยำนยนต์ ย่ีห้อยำมำฮ่ำ หมำยเลขตัวรถ 4D0-713139 

 



102. รถจักรยำนยนต์ ย่ีห้อซซูกิู หมำยเลขทะเบียน กบม 495 จันทบรีุ 

 



103. โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อซัมซุง จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 



104. รถจักรยำนยนต์ ย่ีห้อฮอนด้ำ หมำยเลขทะเบียน ขทษ 40 กำญจนบรีุ 

 



105. รถยนต์น่ังส่วนบคุคล ย่ีห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน 6ฐ 7603 กรงุเทพมหำนคร 

 


	ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนฯ 3-60
	ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนฯ 3
	แนบเตรียมเสนอขาย 105 รายการ

	รูปภาพทรัพย์สินฯ



