
• ดูทรัพย์สิน ณ ส ำนักงำน ป.ป.ส. ถนนดินแดง  แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร ในวันเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 8.00 - 10.00 น.

วันเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. 
และเร่ิมกำรขำย   ตั้งแต่เวลำ 10.00 น.



รำยกำรที่ 1  

สร้อยคอทอง ลำยห่วงสลับ 
น้ ำหนักประมำณ 45.7 กรัม



รำยกำรที่ 2  

สร้อยคอทอง ลำยห่วงคู่สลับ 
น้ ำหนักประมำณ 45.5 กรัม



สร้อยคอทอง ลำยสุโขทัย ประดับอัญมณี 
น้ ำหนักประมำณ 45.6 กรัม

รำยกำรที่ 3  



รำยกำรที่ 4  

สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงูสลับตุ้ม 
น้ ำหนักประมำณ 30.4 กรัม



รำยกำรที่ 5  

สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงูเล็กสลับตุ้มหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม



รำยกำรที่ 6  

สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงูสลับตุ้มกลม 
น้ ำหนักประมำณ 45.6 กรัม 



รำยกำรที่ 7  

สร้อยคอทอง ลำยตุ้มกลม 
น้ ำหนักประมำณ 30.5 กรัม 



รำยกำรที่ 8  

สร้อยคอทอง ลำยปะค ำหัวมังกร 
น้ ำหนักประมำณ 87.3 กรัม



รำยกำรที่ 9  

สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู 
น้ ำหนักประมำณ 45.5 กรัม 



รำยกำรที่ 10  

สร้อยคอทอง ลำยกระดูกงู 
น้ ำหนักประมำณ 30.3 กรัม 



รำยกำรที่ 11  

สร้อยคอทอง ลำยห่วงสลับ 
น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม 



รำยกำรที่ 12  

สร้อยคอทอง ลำยสุโขทัย 
น้ ำหนักประมำณ 47.9 กรัม 



สร้อยคอทอง ลำยถักประดับอัญมณี 
น้ ำหนักประมำณ 46.5 กรัม 

รำยกำรที่ 13  



สร้อยคอทอง ลำยลูกตุ้มประดับอัญมณี 
พร้อมจี้ทอง รูปใบโพธิ์ ประดับอัญมณี 

น้ ำหนักประมำณ 25.8 กรัม 

รำยกำรที่ 14  



สร้อยคอทอง ลำยสุโขทัย คั่นตุ้มรูปหยดน้ ำ 
น้ ำหนักประมำณ 32.5 กรัม 

รำยกำรที่ 15  



สร้อยคอทอง ลำยสุโขทัย พร้อมจี้ทองรูปหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม 

รำยกำรที่ 16  



สร้อยคอทอง ลำยเชือก 
น้ ำหนักประมำณ 15.1 กรัม 

รำยกำรที่ 17  



สร้อยคอทอง ลำยเชือก 
น้ ำหนักประมำณ 30.3 กรัม 

รำยกำรที่ 18  



สร้อยคอทอง ลำยเชือก 
น้ ำหนักประมำณ 15.6 กรัม 

รำยกำรที่ 19  



สร้อยคอทอง ลำยโซ่ 
น้ ำหนักประมำณ 15.5 กรัม 

รำยกำรที่ 20  



สร้อยคอทอง ลำยสุโขทัย 
น้ ำหนักประมำณ 15.5 กรัม 

รำยกำรที่ 21  



สร้อยคอทอง ลำยเชือก 
น้ ำหนักประมำณ 76.4 กรัม 

รำยกำรที่ 22  



สร้อยคอทอง ลำยเชือก 
น้ ำหนักประมำณ 152.3 กรัม 

รำยกำรที่ 23  



สร้อยคอทอง ลำยบิดแบน พร้อมจี้ประดับอัญมณีสี 
น้ ำหนักรวมประมำณ 8.6 กรัม 

รำยกำรที่ 24  



สร้อยคอทอง ประดับอัญมณีสีแดง 19 เม็ด 
ล้อมอัญมณีสีขำว น้ ำหนักประมำณ 37.1 กรัม 

รำยกำรที่ 25  



สร้อยคอ ด้ำนหน้ำสีทอง ด้ำนหลังสีเงิน 
น้ ำหนักประมำณ  13.7 กรัม 

รำยกำรที่ 26  



สร้อยคอทองแดง 
น้ ำหนักประมำณ 11.4 กรัม 

รำยกำรที่ 27  



สร้อยข้อมือทอง ลำยห่วงสลับ 
น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม 

รำยกำรที่ 28  



สร้อยข้อมือทอง ลำยห่วงคู่สลับ พร้อมจี้ทองรูป
หัวใจ น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม

รำยกำรที่ 29  



สร้อยข้อมือทอง ลำยสุโขทัย ประดับอัญมณี 
น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม 

รำยกำรที่ 30  



สร้อยข้อมือทอง ลำยห่วงสลับตุ้ม พร้อมจี้ทองรูปหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 15.2 กรัม 

รำยกำรที่ 31  



สร้อยข้อมือทอง ลำยหัวใจสำยคู่ 
น้ ำหนักประมำณ  30.4 กรัม 

รำยกำรที่ 32  



สร้อยข้อมือทอง ลำยรวงผึ้งประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 33 กรัม 

รำยกำรที่ 33  



สร้อยข้อมือทอง ลำยโบว์ประดับอัญมณี 
น้ ำหนักประมำณ 27.5 กรัม  

รำยกำรที่ 34  



สร้อยข้อมือทอง ลำยรวงผึ้งประดับอัญมณี
สีขำว 3 แถว น้ ำหนักประมำณ 22.5 กรัม 

รำยกำรที่ 35  



สร้อยข้อมือทอง ลำยสุโขทัย คั่นตุ้มรูปหยดน้ ำ 
น้ ำหนักประมำณ 17.6 กรัม 

รำยกำรที่ 36  



สร้อยข้อมือทอง ประดับอัญมณีสีม่วง 
และอัญมณีสีขำว น้ ำหนักประมำณ 20 กรัม

รำยกำรที่ 37  



สร้อยข้อมือทอง ลำยเกลียว พร้อมตุ้มทองรูปหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 30.5 กรัม 

รำยกำรที่ 38  



สร้อยข้อมือทอง ลำยคดกริชคั่นตุ้มทองรูปหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 30.8 กรัม

รำยกำรที่ 39  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดงล้อมอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 15.3 กรัม

รำยกำรที่ 40  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีเขียว ล้อมอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 15.4 กรัม 

รำยกำรที่ 41  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีแดง ล้อมอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 12.1 กรัม 

รำยกำรที่ 42  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 11.3 กรัม 

รำยกำรที่ 43  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 9.4 กรัม 

รำยกำรที่ 44  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 9.5 กรัม  

รำยกำรที่ 45  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 5.3 กรัม 

รำยกำรที่ 46  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 6.1 กรัม 

รำยกำรที่ 47  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีเขียวแดงล้อมอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 6.2 กรัม 

รำยกำรที่ 48  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีเขียวและสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 3.1 กรัม 

รำยกำรที่ 49  



แหวนทอง รูปหัวใจ ประดับอัญมณีสีขำว 1 เม็ด 
น้ ำหนักประมำณ 3.3 กรัม 

รำยกำรที่ 50  



แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 2.2 กรัม   

รำยกำรที่ 51  



แหวนทอง รูปหัวใจ ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 2.9 กรัม  

รำยกำรที่ 52 



แหวนทอง สลักลำย 
น้ ำหนักประมำณ 15.4 กรัม 

รำยกำรที่ 53  



แหวนสีเงิน ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 12.3 กรัม   

รำยกำรที่ 54 



แหวนหยก ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 16.6 กรัม  

รำยกำรที่ 55  



แหวนเพทำยสีแดง ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 16.5 กรัม  

รำยกำรที่ 56  



แหวนโลหะ ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 7.3 กรัม  

รำยกำรที่ 57  



ก ำไลทอง 
น้ ำหนักประมำณ 15 กรัม  

รำยกำรที่ 58  



ก ำไลข้อมือทอง ลำยลวดถัก 
น้ ำหนักประมำณ 30.3 กรัม  

รำยกำรที่ 59  



ก ำไลข้อมือทอง ลำยไขว้ ประดับอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 24.7 กรัม  

รำยกำรที่ 60  



แหวนทอง รูปหัวใจ ประดับอัญมณีสีขำว 1 เม็ด 
น้ ำหนักประมำณ 3.3 กรัม 

รำยกำรที่ 61  



จี้ทอง รูปสัตว์ 
น้ ำหนักประมำณ 3.8 กรัม  

รำยกำรที่ 62  



จี้ทอง รูปตำชั่ง 
น้ ำหนักประมำณ 3.2 กรัม 

รำยกำรที่ 63 



จี้ทอง ประดับอัญมณีสีเขียวล้อมอัญมณีสีขำว 
น้ ำหนักประมำณ 2.5 กรัม 

รำยกำรที่ 64  



จี้ทอง รูปหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 7.6 กรัม  

รำยกำรที่ 65  



พระสมเด็จพระพุฒำจำรย์โต พร้อมกรอบทอง 
ประดับอัญมณีสีขำว น้ ำหนักประมำณ 18.3 กรัม 

รำยกำรที่ 66  



พระ พร้อมกรอบทอง 
น้ ำหนักประมำณ 5.2 กรัม  

รำยกำรที่ 67  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ ROLEX

รำยกำรที่ 68



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ GUY LAROCHE 
ตัวเรือนสีเงิน สำยโลหะสีเงินและสำยหนัง

รำยกำรที่ 69  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ GUY LAROCHE 
ตัวเรือนโลหะสีเงิน และสำยโลหะสีเงิน

รำยกำรที่ 70  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ GUY LAROCHE 
ตัวเรือนโลหะสีเงิน-ทอง และสำยโลหะสีเงิน-ทอง

รำยกำรที่ 71  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ GUY LAROCHE 
ตัวเรือนโลหะสีเงิน และสำยหนังสีด ำ

รำยกำรที่ 72  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ GUY LAROCHE 
ตัวเรือนโลหะสีทองประดับอัญมณสีีขำว 

และสำยเป็นโลหะสีทอง

รำยกำรที่ 73  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ ELLE 
ตัวเรือนสีเงิน และสำยโลหะสีเงิน

รำยกำรที่ 74  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ หน้ำปัดสีแดง 
ประดับอัญมณสีีแดง หมำยเลขสำย T1 62523H-D-18

รำยกำรที่ 75  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ หน้ำปัดสีด ำ 
ประดับอัญมณสีีขำว หมำยเลขสำย N7 62523H-D-18

รำยกำรที่ 76  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE 
สำยหนังสีด ำ 

รำยกำรที่ 77  



นำฬิกำข้อมือ สำยสีเงิน หน้ำปัดสีด ำ 
ประดับอัญมณีสีขำว หมำยเลขเครื่อง 482796 P

รำยกำรที่ 78  



นำฬิกำข้อมือ ยี่ห้อ GIRARD-PERREGAUX หน้ำปัดสีด ำ 
สำยลักษณะคล้ำยทองแดง 

ประดับอัญมณสีีขำว หมำยเลขเครื่อง REF.8040

รำยกำรที่ 79  



นำฬิกำข้อมือ แบบผู้ชำย เรือนทองหน้ำปัดสีด ำ สำยหนัง 
ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE หมำยเลขเครื่อง 3031327330/194

รำยกำรที่ 80  



นำฬิกำข้อมือ แบบผู้ชำย เรือนทอง สำยหนัง 
ยี่ห้อ LONGINES หมำยเลขเครื่อง 29558243

รำยกำรที่ 81  



ข้อต่อสำยนำฬิกำ ประดับอัญมณีสีขำว

รำยกำรที่ 82  



ต่ำงหูทองแดง รูปหัวใจ 
น้ ำหนักประมำณ 4.5 กรัม 

รำยกำรที่ 83  



ทองค ำแท่ง จ ำนวน 4 แท่ง 
น้ ำหนักแท่งละประมำณ 152.2 กรัม  

รำยกำรที่ 84  



ทองค ำแท่ง
น้ ำหนักประมำณ 186.8 กรัม  

รำยกำรที่ 85  



ทองค ำแท่ง
น้ ำหนักประมำณ 152.2 กรัม 

รำยกำรที่ 86  



ทองค ำแท่ง
น้ ำหนักประมำณ 152.2 กรัม  

รำยกำรที่ 87  



ทองค ำแท่ง 
น้ ำหนักประมำณ 152.2 กรัม 

รำยกำรที่ 88  



ทองค ำแท่ง 
น้ ำหนักประมำณ 76.1 กรัม  

รำยกำรที่ 89  



ทองค ำรูปเงินจีน 
น้ ำหนักประมำณ 30.3 กรัม

รำยกำรที่ 90  



ทองค ำรูปเงินจีน 
น้ ำหนักประมำณ 30.3 กรัม 

รำยกำรที่ 91  


