
รายการทรัพยสินขายทอดตลาด( ขายทรัพยสินกองทุน )ครั้งท่ี 5/ 2559 
ลําดับท่ี รายการทรัพยสิน รูป หมายเหตุ 
1 กําไลขอมือทอง จํานวน 1 อัน 

น้ําหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

 

2 แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสีขาว 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 5.5 
กรัม 

 

 

3 แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสีขาว 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 2.5 
กรัม 

 

 

4 สรอยคอทองคําขาว ลายอิตาลีคั่น 
พรอมจี้รูปหัวใจประดับอัญมณีสี
ขาว จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 4.3 กรัม 

 

 

5 เงินแทง จํานวน 3 แทง นนรวม
ประมาณ 1,105 กรัม 

 

 



6 สรอยคอทองลายปลองคั้นปาด
เพชร จํานวน 1 เสน พรอมจี้ นน.
ประมาณ 32.2 กรัม 

 

 

7 สรอยคอทองลาย ดิสโก จํานวน 1 
เสน นน.3.7 

 

 

8 สรอยคอทองลายกระดูกงู จํานวน 
1 เสน พรอมจี้ นน.ประมาณ 15.1 
กรัม 

 

 

9 สรอยคอทอง ลายโชวตะกรอ นน.
3.7 กรัม 

 

 

10 สรอยคอทอง ลายหกเสาโปรง
หัวใจทราย นน.7.5 กรัม 

 

 

11 พระเนื้อดิน พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค 

 

 



12 สรอยคอทอง ลายเกล็ดดาวแตง
ปลาย จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.1 กรัม 

 

 

13 แหวนทอง ลายโปรงแฟนซี 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 3.7 
กรัม 

 

 

14 แหวนทอง ลายฉลุดอกไม จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 3.7 กรัม 

 

 

15 นาฬิกา ย่ีหอ คาสิโอ จํานวน 1 
เรือน 

 

 

16 สรอยคอทอง ลายระยาทาโร 
พรอมจี้รูปหัวใจ จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 30.3 กรัม 

 

 

17 สรอยคอทอง ลายเกลียวลาย 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
7.5 กรัม 

 

 



18 สรอยคอทอง ลายซีตรอง จํานวน 
1 เสน น้ําหนักประมาณ 76 กรัม 

 

 

19 สรอยคอทอง ลายโซ จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 60.8 กรัม 

 

 

20 สรอยขอมือทอง ลายสะพานโคง 
จํานวน 1 เสนน้ําหนักประมาณ76 
กรัม 

 

 

21 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีมวง
ลอมสีขาว 16 เม็ด  จํานวน 1 วง 

น้ําหนักประมาณ 8.6 กรัม 

 

 

22 นาฬิกาขอมือสีทอง ย่ีหอ 
WASTER จํานวน 1 เรือน 

 

 

23 แหวนทอง ลายปลอกมีดโปรงตัด
ลาย จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.7 กรัม 

 

 



24 แหวนทอง ลายมังกร จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

25 สรอยคอทอง ลายซีตรองหัวจาย 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
15.2 กรัม 

 

 

26 สรอยขอมือทอง ลายส่ีเสาเม็ด 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
7.5 กรัม 

 

 

27 แหวนทอง ลายส่ีเหล่ียมผืนผา 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 7.5 
กรัม 

 

 

28 สรอยคอทอง ลายกระดูกมังกร
โปรงทราย จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

 

29 สรอยคอทอง ลายสายซีตัน 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
152 กรัม 

 

 



30 แหวนทอง ประดับอัญมณสีีเหลือง 
1 เม็ด ลอมอัญมณีสีขาว 4 เม็ด 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 10 
กรัม 

 

 

31 หลวงพอเอ่ียม พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค  น้ําหนักประมาณ 
13 กรัม 

 

 

32 หลวงพอเจ็ก พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค น้ําหนักประมาณ 
15.7 กรัม 

 

 

33 เหรียญรัชกาลท่ี ๕ พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 21.6 กรัม 

 

 

34 หลวงพอรุงเงิน พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค น้ําหนักประมาณ 
23 กรัม 

 

 

35 สรอยคอทอง ลายซีตรองตัน 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
15.2 กรัม 

 

 



36 แหวนทอง ลายโปรงหัวใจ จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 1.8 กรัม 

 

 

37 สรอยคอทอง ลายซีตรองระยา
โลมา จํานวน 1 เสน พรอมจี้ทอง
รูปปลาโลมา จํานวน 1 อัน 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

38 สรอยขอมือทอง ลายเกล็ดดาว
หัวใจ จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

39 พระหลวงพอเกษม พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 4.5 กรัม 

 

 

40 สรอยคอทอง ลายหวงคูคั่นปลอง
โปรง จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

41 สรอยคอทอง ลายเกลียวคั่นเม็ด
โปรง พรอมจี้ทองหุมหัวพลอย 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักรวม
ประมาณ 15.6 กรัม 

 

 



42 สรอยคอทอง ลายโซโปรง จํานวน 
1 เสน นน.ประมาณ 13.6 กรัม 

 

 

43 สรอยขอมือทอง ลายดอกพิกุล 
จํานวน 1 เสน นน.ประมาณ 15.1 
กรัม 

 

 

44 แหวนทอง ลายปลอกมีด จํานวน 
1 วง นน.ประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

45 แหวนทอง ลายมังกร จํานวน 1 วง 
นน.ประมาณ 3.79 กรัม 

 

 

46 สรอยคอทอง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

47 แหวนทอง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 7.6 กรัม 

 

 



48 สรอยคอทอง ลายซีตรองโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
30.4 กรัม 

 

 

49 สรอยคอทอง ลายถักเปย จํานวน 
1 เสน นน.ประมาณ 106.4 กรัม 

 

 

50 สรอยคอทอง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 45 กรัม และพระ
พรอมกรอบทอง จํานวน 1 องค 

 

 

51 สรอยขอมือทอง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักรวมประมาณ 75 กรัม 

 

 

52 แหวนทอง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
รวมประมาณ 3.5 กรัม 

 

 

53 แหวนทอง สลักอักษร "บางแกว" 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 3.5 
กรัม 

 

 



54 สรอยคอทอง ลายหวงคูโปรง 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
15.2 กรัม 

 

 

55 สรอยคอทอง ลายหวงโซ จํานวน 
1 เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

56 สรอยคอทอง ลายระยา จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

57 แหวนทอง ลายเรียบ จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

58 สรอยคอทอง ลายเชือก จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 30.3 กรัม 

 

 

59 สรอยคอทอง ลายเชือก จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 



60 แหวนทอง หัวสลักลายดอกจันทร 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 7.6 
กรัม 

 

 

61 แหวนทอง หัวสลักลายกากบาท 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 7.6 
กรัม 

 

 

62 แหวนทอง สลักลายดอกจันทรรอ
บวง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.7 กรัม 

 

 

63 แหวนทอง สลักลายดอกจันทรรอ
บวง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 1.9 กรัม 

 

 

64 แหวนทอง สลักลายดอกจันทร
ใบไมรอบวง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 1.9 กรัม 

 

 

65 แหวนทอง สลักลายกากบาท 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 1.9 
กรัม 

 

 



66 แหวนทอง สลักลายมังกร จํานวน 
1 วง น้ําหนักประมาณ 1.9 กรัม 

 

 

67 สรอยคอทอง ลายหวงปลองคั่น 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
13.2 กรัม 

 

 

68 สรอยคอทอง ลายหวง จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

 

69 แหวนทอง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

70 สรอยคอทอง ลายกระดูกงูตัน 
จํานวน 1 เสน พรอมจี้พระ 
น้ําหนักรวมประมาณ 8.5 กรัม 

 

 

71 สรอยคอกะลาคั่นทอง จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

เฉพาะสรอย 



72 แหวนทอง ลายเกล้ียง จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

73 พระเนื้อดินกรอบทอง นน.
ประมาณ 32.3 กรัม จํานวน 1 
องค 

 

 

74 พระครูอดุลยเนื้อโลหะกรอบ
ทองนน.ประมาณ 13.5 กรัม 
จํานวน 1 องค 

 

 

75 เหรียญหลวงพอเกษมเขมโกกรอบ
ทอง นน.ประมาณ 12.5 กรัม 
จํานวน 1 องค 

 

 

76 หลวงพอโสธรเนื้อโลหะกรอบทอง 
นน.ประมาณ 14.6 กรัม จํานวน 1 
องค 

 

 

77 หลวงพอเงินเนื้อโลหะกรอบทอง 
นน.ประมาณ 22.4 กรัม จํานวน 1 
องค 

 

 



78 นาฬิกาขอมือ ย่ีหอราโด จํานวน 1 
เรือน 

 

 

79 นาฬิกาขอมือ ย่ีหอราโด จํานวน 1 
เรือน 

 

 

80 สรอยคอทอง ลายไขปลาหมึก 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
3.8 กรัม 

 

 

81 ตางหูทอง ลายรูปหัวใจประดับอัญ
มณี จํานวน 1 คู น้ําหนักประมาณ 
3.2 กรัม 

 

 

82 พระผงสมเด็จดานหลังรูปเหมือน
หลวงพอบุญมี พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค น้ําหนักประมาณ 
18 กรัม 

 

 

83 สรอยคอทอง ลายหางกระรอก
โปรง จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 60.6 กรัม 

 

 



84 สรอยคอทอง ลายผาหวายคู 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
3.8 กรัม 

 

 

85 สรอยคอทอง ลายผาหวาย จํานวน 
1 เสน น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

86 แหวนทองลายโปรง จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

87 สรอยคอทอง ลายหวายทรายสลับ
ปลอง จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 30.4 กรัม 

 

 

88 สรอยขอมือทอง กึ่งกําไล รูปหัวใจ 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
15.2 กรัม 

 

 

89 แหวนทองเกล้ียง จํานวน 2 วง 
น้ําหนักวงละ 1.9 กรัม น้ําหนักรวม
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

 



90 แหวนทองเนื้อทราย จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

91 สรอยคอทอง ลายหวายซีดี จํานวน 
1 เสน น้ําหนักประมาณ 15.1 กรัม 

 

 

92 สรอยคอทอง ลายหวง จํานวน 1 
เสน น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 
และพระหลวงพอเกษม พรอม
กรอบทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 20 กรัม 

 

 

93 แหวนทอง ลายเกล้ียง จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 7.5 กรัม 

 

 

94 สรอยคอทอง ลายเกลียว พรอมจี้
ทองรูปหัวใจ จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

95 สรอยขอมือทอง ลายปลองสลับ 
พรอมจี้ทองรูปดาว จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 



96 สรอยขอมือทอง ลายโซ พรอมจี้
ทองรูปหัวใจ จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 7.6 

 

 

97 สรอยคอทอง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

98 สรอยคอทอง จํานวน 1 เสน 
น้ําหนักประมาณ 30.4 กรัม 

 

 

99 แหวนทอง ทรงส่ีเหล่ียม จํานวน 1 
วง น้ําหนักประมาณ 7.6 กรัม 

 

 

100 แหวนทอง รูปหัวใจ จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

101 แหวนทอง สลักนามสกุล สาธุภาพ 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 4 
กรัม 

 

 



102 แหวนทอง ทรงกลม จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

103 แหวนทอง หัวประดับอัญมณี 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 2 
กรัม 

 

 

104 นาฬิกาขอมือ ย่ีหอ RADO จํานวน 
2 เรือน - เรือนทองประดับอัญมณี 
- เรือนเงินประดับอัญมณี 

 

 

105 แหวนทอง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

106 แหวนทอง จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 3.8 กรัม 

 

 

107 สรอยคอทอง ลายหวงผาหวายตัด
ลาย จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

 



108 สรอยคอทอง ลายหวงผาหวาย
จัมโบ จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 15.2 กรัม 

 

 

109 สรอยคอทอง ลายผาหวาย จํานวน 
1 เสน น้ําหนักประมาณ 30.4 กรัม 
และพระพรอมกรอบทอง จํานวน 
1 องค น้ําหนักเฉพาะกรบทอง
ประมาณ 7 กรัม 

 

 

110 แหวนทอง ลายโปรง จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 15.6 กรัม 

 

 

111 แหวนทอง ลายโปรง จํานวน 1 วง 
น้ําหนักประมาณ 1.8 กรัม 

 

 

112 สรอยคอทอง ลายหวงคั่นปลอง
โปรง จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 76 กรัม 

 

 

113 สรอยขอมือทอง ลายบิดนูน 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
30.2 กรัม 

 

 



114 แหวนทอง หัวประดับอัญมณีและ
พันเชือก จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 16.9 กรัม 

 

 

115 พระรวงยืน พรอมกรอบทอง 
จํานวน 1 องค น้ําหนักประมาณ 
24.2 กรัม 

 

 

116 เหรียญรัขกาลท่ี 5 พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 26.4 กรัม 

 

 

117 เหรียญหลวงพอคูณ พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 17.8 กรัม 

 

 

118 สรอยคอทอง ลายกระดูกมังกร 
จํานวน 1 เสน น้ําหนักประมาณ 
30.3 กรัม 

 

 

119 แหวนทอง ลายปลอกมีดทราย 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 7.5 
กรัม 

 

 



120 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว 
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 9 
กรัม 

 

 

121 สรอยขอมือทอง ลายถัก อัญมณีสี
ขาว 5 เม็ด จํานวน 1 เสน น้ําหนัก
ประมาณ 16.4 กรัม 

 

 

122 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีมวง
ลอมสีขาว จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 4.8 กรัม 

 

 

123 แหวนทอง ประดับอัญมณสีีขาว 5 
เม็ด จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 4.8 กรัม 

 

 

124 พระรอดเม็ดมะขาม พรอมกรอบ
ทอง จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 3.6 กรัม 

 

 

125 แหวนทอง หัวประดับอัญมณีสี
เขียว จํานวน 1 วง น้ําหนัก
ประมาณ 10.6 กรัม 

 

 



126 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว  
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 
22.5 กรัม 

 

 

127 แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาว  
จํานวน 1 วง น้ําหนักประมาณ 
13.7 กรัม 

 

 

128 พระหลวงพอแพสีทอง  จํานวน 1 
องค น้ําหนักประมาณ 22.3 กรัม 

 

 

129 พระพุทธโสธร พรอมกรอบทองปด
เพชร  จํานวน 1 องค น้ําหนัก
ประมาณ 28.1 กรัม 

 

 

130 แหวนทอง ประดับพลอยสีน้ําเงิน 
จํานวน 1 วง  น้ําหนักประมาณ 
12.5กรัม 

 

 

131 เหรียญพระเจาตากสินเนื้อทองชุบ 
จํานวน 1 องค 

 

 



132 หลวงพอทวด เนื้อทองแดง จํานวน 
1 องค 

 

 

133 พระสมเด็จวัดพระบาทวงตอง เนื้อ
ผง จํานวน 1 องค 

 

 

134 พระสมเด็จหลวงพอทันใจ เนื้อผง 
จํานวน 1 องค 

 

 

135 เหรียญพระราชวัชราภรณ จํานวน 
1 องค 

 

 

136 เหรียญพระราชวัชราภรณ เนื้อ
ทองชุบ จํานวน 1 องค 

 

 

137 เหรียญพระราชวัชราภรณ เนื้อ
ทองแดง จํานวน 1 องค 

 

 



138 เหรียญหลวงพอผาง เนื้อทองแดง 
จํานวน 1 องค 

 

 

139 พระหลวงพอผาง เนื้อทองแดง 
จํานวน 1 องค 

 

 

140 เหรียญหลวงพอผาง เนื้อทองแดง 
จํานวน 3 องค 

 

 

141 รูปหลอหลวงปูแหวน จํานวน 1 
องค 

 

 

142 พระไพรีพินาศ (วัดบวรนิเวศ) เนื้อ
ผง จํานวน 2 องค 

 

 

143 พระเม็ดขนุน เนื้อดิน กรอบ
พลาสติก จํานวน 1 องค 

 

 



144 พระปดตา พิษณุโลก เนื้อผง 
จํานวน 1 องค 

 

 

145 พระเนื้อผง 25 ศตวรรษ จํานวน 1 
องค 

 

 

146 พระไมทราบช่ือ จํานวน 3 องค 

 

 

147 พระหลวงพอแพร เนื้อผง จํานวน 
1 องค 

 

 

148 เหรียญครูบาสรอย เนื้อทองแดง 
จํานวน 1 องค 

 

 

149 เหรียญเทพประกายเพชร เนื้อ
ทองแดง จํานวน 1 องค 

 

 



150 เหรียญพระครูอุชุกรญาณ เนื้อ
ทองแดง จํานวน 1 องค 

 

 

151 โตะไมกระยาเลย ยาว 2 เมตร 
กวาง 90 ซม. หนา 3 นิ้ว จํานวน 
1 ตัว 

 

 

152 รถจักรยานยนต ย่ีหอ GPX 
หมายเลขตัวรถ 
L08YGJEG581001839 หมายเลข
เครื่องยนต 154FMIBK081680 

 

 

153 รถจักรยานยนต ย่ีหอยามาฮา 
หมายเลขตัวถัง 4G0-054602 
หมายเลขเครื่อง 011-040-4HM48 

 

 

154 รถจักรยานยนต  ย่ีหอยามาฮา 
หมายเลขทะเบียน 1กข-8404 
นาน 

 

 

155 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอนิส
สัน หมายเลขทะเบียน บจ-8554 
เชียงราย  

 

ทรัพยสินฝากเก็บ
รักษา (จอดท่ี สภ.สอง 
จ.แพร) 



156 โทรศัพทมือถือ ย่ีหอโนเกีย 

 

 

157 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอโต
โยตา หมายเลขทะเบียน น-8731 
อางทอง 

 

 

158 รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ย่ีหอดัท
สัน หมายเลขทะเบียน น-8470 
อุตรดิตถ 

 

 

159 รถยนตนั่งสวนบุคคล ย่ีหอ อีซูซุ 
หมายเลขทะเบียน กว-8698 
เชียงใหม 

 

 

 

    

 


