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701

(6 Units) Printer (4), microwave "Samsung" (1), projector (1)/ เครื%องปริน
* เตอร์ ไมโครเวฟ เครื%องฉายภาพ

702

ิ เวอร์ อะไหล่
(1 Lot) Storagework, HP compaq pro, CPU, keyboard / ซีพียู คีย์บ อร์ด เซฟ

703

(4 Units) Wood desk, refregerator ''Toshiba'', UPS, water dispenser/ โต๊ะไม ้ ตู ้เย็น ยูพีเอส, เครื%องกดนํ*าร ้อน-เย็น - อย่างละ 1

704

(26 Units) TV 'Sony" (1), Toners (24), office chair (broken)/ ทีวี เก ้าอี*สํานักงาน (ไม่สมบูรณ์ ตลับ หมึกพิมพ์

705

ิ เวอร์ และทีวี
(6 Units) CPU (3), monitors (2), server (1), TV (1)/ ซีพียู จอคอมพิวเตอร์ เซฟ

706

(35 Units) Laptop ''Dell'' (29) ''Lenovo'' (1), laption bags (5)/ โน๊ตบุ๊ค และ กระเป๋ า

707

(36 Units) CPU/ ซีพียู

708

(27 Units) CPU/ ซีพียู

709

(38 Units) CPU (37), computer monitor (1)/ ซีพียู จอคอมพิวเตอร์

710

(26 Units) CPU/ ซีพียู

711

(10 Units) Computer monitors/ จอคอมพิวเตอร์

712

(9 Units) Computer monitors/ จอคอมพิวเตอร์

713

(9 Units) Computer monitors/ จอคอมพิวเตอร์

714

(19 Units) Computer monitors/ จอคอมพิวเตอร์

715

(16 Units) Notebook "HP'' (2), ''Dell''(6), notebook bag (8), cellphone (no battery)/ โน๊ตบุ๊ค, กระเป๋ าโน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์โนเกีย
(ไม่มีแบต)

716

(8 Units) Printers (3), lab equipment (1), microwave (1), paper shredder (1), digital disk recorder (1) keyboard, mouse(1) /
เครื%องปริน
* เตอร์, เครื%องวิจัยทางวิท ยาศาสตร์, ไมโครเวฟ, เครื%องทําลายเอกสาร, เครื%อบันท ก
ึ กล ้องวงจรปิ ด, คีย์บ อร์ด, เมาส์

717

(1 Lot) Notebook "HP"/ โน๊ตบุ๊ค, สายไฟ กระเป๋ า คีย์บ อร์ด

718

ิ เวอร์,
(1 Lot) Network switch, rounter, stading desk, microphone, server, scanner, projector, card scan, deskjett/ เซฟ
กล่องกระจายสัญญาณ, เครื%องฉายภาพ, เครื%องสแกน, ยูพีเอส, ชุดไมโครโฟนพร ้อมกระเป๋ า, ขาตัง* จอ

719

(2 Units) Scanner "Fujitsu''/ เครื%องสแกน

720

(1 Lot) CPU, computer monitor, docking station, cellphone 'Samsung" USB "Dell", lab equipment/ ซีพีย,ู จอคอมพิวเตอร์,
กล่องกระจายสัญญาณ, มือถือยี%ห ้อ, ยูเอสบี

721

(5 Units) Printer (2), camera (2), microwave "Sharp" (1) /เครื%องปริน
* เตอร์, กล ้องถ่ายรูป , ไมโครเวฟยี%ห ้อ

722

(17 Units) Compuswitch, CPU switch/ กล่องกระจายสัญญาณ

723

(14 Units) UPS (14), 1 box spare part/ยูพีเอส

724

(12 Units) Audio (1), CPU, UPS/ ยูพีเอส ซีพียู เครื%องเล่นซีดี

725

(8 Units) Computer monitor (4), printer (2), camera "Cannon" (1), fingerprint (1)/จอคอมพิวเตอร์, เครื%องปริน
* เตอร์, กล ้อง
ถ่ายรูป , เครื%องสแกนนิว* มือ

726

(1 Lot) Battery-charge/ แบตเตอรี%, แท่นชาร์จแบตเตอรี%

727

(12 Units) CPU (5), printer (4), scanner (2), computer (1)/ ซีพีย,ู เครื%องปริน
* เตอร์, สแกนเนอร์

728

(9 Units) Printer, laser "HP''/ เครื%องถ่ายเอกสาร

729

ิ เวอร์
(8 Units) UPS (2), control boxes (4) Server (2) / ตู ้ไฟ, ยูพีเอส, เซฟ

730

(1 Lot) Misc IT, decoration thing / คีย์บ อร์ด, แบตเตอรี%, อะไหล่คอมพิวเตอร์, เครื%องสแกนนิว* , ลําโพง, ต ้นไม ้ปลอมสําหรับ ตกแต่ง
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731

(1 Lot) Router, card reader, dvd cam/ แบตเตอรี%, กล่องกระจายสัญญาณ, เมาส์, คีย์บ อร์ด, สายไฟคอมพิวเตอร์

732

(1 Lot) Keyboard, speaker/ คีย์บ อร์ด, ลําโพง

733

(1 Unit) Lab equip - Centrifuge beckman/ เครื%องปั% นเหวี%ยง

734

(2 Units) Lab equip - Cytometer flow becton/ เครื%องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณเซล

735

ิ เวอร์, ซีพีย,ู ยูพีเอส
(1 Lot) Server, CPU, UPS, magnitic tape/ เซฟ

736

(1 Unit) Printer color laser ''HP"/ เครื%องปริน
* เตอร์

737

(1 Unit) AIR Cooler "S2P''/ พัดลมไอเย็น

738

(2 Units) Lab equip. Autoclave, refrigerator "National''/ หม ้อนึง% , ตู ้เย็น

739

้
(1 Lot) Microplate, camera, thermometor-digital/ เครื%องแยกและเพิม
% DNA เครื%องแยก DNA และ RNAโดยใช เจล

740

(1 Lot) Printer, hard drive, scanner, shredder/ เครื%องปริน
* เตอร์ เครื%องสแกน, เครื%องทําลายเอกสาร, ไฟแฟลช

741

(1 Lot) Kettle, microwave "TOSHIBA'', glass tube, plate, jar, scroller saw, cbd reader/ กาต ้มนํ*าร ้อนไฟฟ้ า, ขวดโหลแก ้ว,
หลอดตวงแก ้ว, เครื%องตัด, เลื%อยไฟฟ้ า, เครื%องไสไม ้, ไมโครเวฟ

742
743

(1 Lot) Speaker, microphoen, lens, projector, radio (handie-talkie), flash unit/ ลําโพง, เครื%องฉายภาพ, เครื%องควบคุมเสียง,
เลนส์กล ้อง, ขาตัง* กล ้อง
(1 Lot) Lap equip. Analyer, water bath, temperture monitor, themometer, heating block, hot plate, centrifuge/ เครื%องมือ
ห ้องแลป - เครื%องวิเคราห์ เครื%องวัดความร ้อน แผงควบคุมความร ้อน เครื%องปั% นเหวี%ยง อ่างนํ*า เครื%องเพิม
% จํานวนDNA เครื%องช ั%ง
นํ*าหนัก

744

(1 Lot) Lap equip. Thermometer, tachometer, water bath, centrifuge, pump, analyzer, monitor, heat pump / เครื%องมือ
ห ้องแลป - เครื%องวัดอุณหภูม,ิ เครื%องวัดความเร็ว, อ่างนํ*า, เครื%องปั% นเหวี%ยง, เครื%องวิเคราะห์, ปัW มสุญญากาศ

745

(5 Units) Dehumidifer "Frigidaiare" (4), vacuum cleaner ""Dmachine" (1)/ เครื%องฟอกอากาศ, เครื%องดูดฝุ่น

746

(12 Units) UPS (11), power supply (1)/ ยูพีเอส, แบตเตอรี%

747

(1 Lot) Vacuum pump, thermal cycler-DNA, meter, cooling unit, laptop, power supply, printer, water bath, validator/
เครื%องมือห ้องแลป ปัW มสูญญากาศ, เครื%องวัดหน่วยทําความเย็น, อ่างนํ*าควบคุมอุณหภูม ิ เครื%องส่องเจล เครื%องวัดอุณหภูม ิ ปั *ม
สุญญากาศ

748

(35 Units) Monitor (8), CPU (18), notebook "Del''(6) ''Lenovo'' (2) "Ausu" (1) จอคอมพิวเตอร์, ซีพีย,ู โน๊ตบุ๊ค

749

(1 Lot) Submersible pump, case filter, float value/ ปัW มนํ*า (ลูกลอย), รางไฟ

750

(21 Units) Emergency light (10), exhaust fans (9), typewiter ''Olympia'' (1), electric oven ''Electrolux'' (1)/ ไฟฉุกเฉิน,
เครื%องพิมพ์ดีด, เตาอบ

751

(1 Lot) Light fixture, fan wall, water heater/ เครื%องทํานํ*าร ้อนแบบถังเก็บ , หลอดไฟ

752

(1 Lot) Air con/ แอร์ยี%ห ้อ CENTRALAIR, แอร์ยี%ห ้อ YORK 12,000 BTU, แอร์ยี%ห ้อ YORK 30,000 BTU

753

(7 Units) Chairs/ เก ้าอี*สํานักงาน

754

(1 Lot) Partition, office furniture/ โต๊ะไม ้ประกอบ, พาท ช
ิ ั%น, ตู ้เหล็กแบบแขวน, ตู ้ไม ้มีล ้อ, ประตู, กระจก

755

(12 Units) Rotary charis/ เก ้าอี*สํานักงาน

756

(1 Lot) Monitor, microwave, cabinet, printer, projector, map, pole, shield / จอคอมพิวเตอร์, เครื%องปริน
* เตอร์, ไมโครเวฟ,
บอร์ดแบบแขวน, โต๊ะไม ้, โต๊ะกลม, คีย์บ อร์ด, เครื%องช ั%งไฟฟ้ า, แผนที% โปรเจคเตอร์
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757

(23 Units) Chairs/ เก ้าอี*สํานักงานแบบมีล ้อ

758

(1 Lot) Curtains/ ม่านพร ้อมราว

759

(1 Lot) Air con - inverter/ แอร์ 9 ชุด

760

(13 Units) Chairs/ เก ้าอี*สํานักงานแบบมีล ้อ

761

(1 Lot) Training gear (red man suit)/ อุป กรณ์เซฟตี*สําหรับ การต่อสู ้

762

(4 Units) Refrigerator "GE" (1), Water cooler (2), cabinet (1)/ ตู ้เย็น, ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น, ตู ้เหล็ก

763

(1 Lot) Wooden desk, cabinet, chair, tube icubator,loop burner/ ตู ้ไม ้, โต๊ะไม ้, ตู ้เหล็ก, เก ้าอี*ไม ้, เครื%องปั% นเหวี%ยง

764

(1 Lot) Plywood, wood frames, locker cabinet/ ตู ้เหล็ก, แผ่นไม ้, กรอบไม ้

765

(1 Lot) Side desk, office work station, partition, picture with frame/ โต๊ะไม ้, ตู ้เหล็ก, พาท ช
ิ ั%น, รูป ภาพแบบแขวน, แผ่นไม ้

766

(1 Unit) Freezer, laboratory "THERMO SCIENTIFIC"/ ตู ้แช ่

767

(1 Unit) Freezer, laboratory "THERMO SCIENTIFIC" upright/ ตู ้แช ่

768

(1 Unit) Freezer, laboratory "THERMO SCIENTIFIC" upright/ ตู ้แช ่

769

(1 Unit) Medical cloth bin/ เครื%องลับ ขี%เลื%อยให ้หนู

770

(1 Unit) Freezer, laboratory "THERMO SCIENTIFIC"/ ตู ้แช ่

771

(1 Unit) Freezer, laboratory "THERMO SCIENTIFIC" upright/ ตู ้แช ่

772

* สแตนเลสแบบมีล ้อ
(1 Unit) Cabinet/ Stainless steel rooling shelf / ช ัน

773

(1 Unit) Automation systerm, laboratory "Qiagen''/ เครื%องวิเคราะห์ DNA

774

(1 Lot) Rack of freezer/ กล่องสแตนเลส

775

(1 Unit) Chamber/ ตู ้ปลอดเช ื*อ (เอาไว ้อนุบ าลสัตว์เล็ก)

776

(6 Units) Washer "Electrolux''(2) ''Frigidaire''(1), Dryer ''Frigidaire'' (3)/ เครื%องซักผ ้า, เครื%องอบผ ้า

777

(6 Units) Washer ''Eletrolux'', washer "Frigidaire", dryer 'Frigidaire' / เครื%องซักผ ้า, เครื%องอบผ ้า

778

(5 Units) Dryer ''Speed Queen" เครื%องอบผ ้า

779

(6 Units) Dryer "Speed Queen" (5) "Maytag" (1)/ เครื%องอบผ ้า

780

(6 Units) Dryer "Speed Queen" (3), "GE" (1), "Maytag" (1), washer "Electrolux" (1)/ เครื%องซักผ ้า, เครื%องอบผ ้า

781

(5 Units) Dryer ''Speed Queen" (4), "GE" (1)/ เครื%องอบผ ้า, เครื%องอบผ ้า

782

(5 Units) Dryer "GE" (3), "Speed Queen" (1), "Maytag" (1)/ เครื%องอบผ ้า

783

(5 Units) Dryer "Speen Queen"/ เครื%องอบผ ้า

784

(5 Units) Dryer "Speen Queen"/ เครื%องอบผ ้า

785

(5 Units) Dryer "Speen Queen"/ เครื%องอบผ ้า
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786

(5 Units) Dryer "Speen Queen" (4), "GE" (1)/ เครื%องอบผ ้า

787

(5 Units) Dryer "Speen Queen"/ เครื%องอบผ ้า

788

(5 Units) Dryer "Speen Queen" (4), "GE" (1)/ เครื%องอบผ ้า

789

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

790

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

791

(1 Unit) Range, gas "GE"/ เตาแก๊ส 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

792

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

793

(1 Unit) Range, gas "GE"/ เตาแก๊ส 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

794

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

795

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

796

(1 Unit) Range, gas "GE"/ เตาแก๊ส 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

797

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

798

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

799

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

800

(1 Unit) Range, electric "GE"/ เตาไฟฟ้ า 4 หัวพร ้อมตู ้อบ

801

(1 Unit) Refrigerator "Whirlpool'/ ตู ้เย็น 20 คิว

802

(1 Unit) Refrigerator "Whirlpool'/ ตู ้เย็น 20 คิว

803

(6 Units) Water heater (4), Atomizer (1), Fan (1) พัดลมไอเย็น, เครื%องทํานํ*าอุ่น, เครื%องฉีดนํ*าแรงดันสูง

804

(1 Unit) Freezer "Whirlpool"/ ตู ้แช ่

805

(1 Unit) Refrigerator ''GE''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

806

(1 Unit) Refrigerator ''GE''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

807

(1 Unit) Refrigerator ''Whirlpool''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

808

(1 Unit) Refrigerator ''GE''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

809

(1 Unit) Refrigerator ''GE''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

810

(1 Unit) Refrigerator ''Whirlpool''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

811

(1 Unit) Refrigerator ''Whirlpool''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

812

(1 Unit) Refrigerator ''Whirlpool''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

813

(1 Unit) Refrigerator ''GE''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

814

(1 Unit) Refrigerator ''Whiter-westinghouse/ ตู ้เย็น 2 ประตู
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815

(1 Unit) Refrigerator ''GE''/ ตู ้เย็น 2 ประตู

816

(6 Units) Water cooler/ ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น

817

(10 Units) Water cooler/ ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น

818

(10 Units) Water cooler/ ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น

819

(10 Units) Water cooler/ ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น

820

(4 Units) Water cooler/ ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น

821

(2 Units) Dehumidifier/ เครื%องดูดความช ื*น

822

(14 Units) Headboard, twin/ หัวเตียงไม ้

823

(14 Units) Headboard, twin/ หัวเตียงไม ้

824

(24 Units) Headboard, twin/ หัวเตียงไม ้

825

(12 Units) Headboard, queen/ หัวเตียงไม ้

826

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

827

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

828

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

829

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

830

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

831

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

832

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

833

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

834

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

835

(2 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

836

(3 Units) Wood bookcse/ ตู ้หนังสือไม ้

837

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

838

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

839

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

840

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

841

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

842

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

843

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด
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844

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

845

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

846

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

847

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

848

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

849

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

850

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

851

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ต่อขยาย 2 บานเปิ ด

852

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

853

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

854

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

855

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

856

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

857

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

858

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

859

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

860

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

861

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

862

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

863

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

864

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

865

(1 Unit) Wood chest/ ตู ้ไม ้ 5 ลิน
* ช ัก

866

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

867

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

868

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

869

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

870

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

871

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

872

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก
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873

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

874

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

875

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

876

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

877

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

878

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

879

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

880

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

881

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

882

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

883

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

884

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

885

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

886

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

887

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

888

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

889

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

890

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

891

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

892

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

893

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

894

(1 Unit) Dresser/ ตู ้ไม ้ 7 ลิน
* ช ัก

895

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด

896

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด

897

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด

898

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด

899

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

900

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด

901

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด
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902

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 5 ลิน
* ช ัก 1 บานเปิ ด

903

(1 Unit) Desk/ โต๊ะทํางานไม ้ 9 ลิน
* ช ัก

904

*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช ัน

905

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

906

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

907

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

908

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

909

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

910

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

911

*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช ัน

912

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

913

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

914

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

915

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

916

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

917

*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช ัน

918

*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช ัน

919

ั*
(2 Units) Bookcase/ ตู ้ไม ้พร ้อมช น

920

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

921

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

922

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

923

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

924

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

925

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

926

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

927

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

928

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

929

(1 Unit) Wood cabinet/ ตู ้ไม ้ 4 บานเปิ ด

930

(2 Units) Shoe cabinet/ ตู ้ไม ้ ใส่รองเท ้า
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931

(2 Units) Shoe cabinet/ ตู ้ไม ้ ใส่รองเท ้า

932

(2 Units) Shoe cabinet/ ตู ้ไม ้ ใส่รองเท ้า

933

(2 Units) Shoe cabinet/ ตู ้ไม ้ ใส่รองเท ้า

934

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

935

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

936

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

937

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

938

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

939

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

940

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

941

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

942

(2 Units) Coffee table/โต๊ะไม ้เตี*ย

943

(1 Unit) TV cabinet/ ตู ้ไม ้วางทีวี 2 บานเปิ ด

944

(1 Unit) TV cabinet/ ตู ้ไม ้วางทีวี 2 บานเปิ ด

945

(1 Unit) TV cabinet/ ตู ้ไม ้วางทีวี 2 บานเปิ ด

946

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

947

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

948

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

949

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

950

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

951

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

952

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

953

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

954

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

955

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

956

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

957

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

958

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

959

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด
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960

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

961

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

962

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

963

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

964

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

965

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

966

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

967

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

968

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

969

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

970

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

971

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

972

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

973

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

974

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

975

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

976

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

977

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

978

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

979

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

980

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

981

(2 Units) Night stand/ ตู ้ไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก 2 บานเปิ ด

982

(7 Units) Assorted chair/ เก ้าอี*ไม ้คละแบบ

983

(10 Units) Chairs/ เก ้าอี*สํานักงานแบบมีล ้อ

984

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

985

(9 Units) Dinning table (1), dinning chairs (8)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

986

(7 Units) Dinning table (1), dinning chairs (6)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

987

(11 Units) โต๊ะกินข ้าวไม ้ต่อขยาย(1), เก ้าอี*ไม ้(10)

988

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้
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989

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

990

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

991

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

992

(9 Units) Dinning table (1), dinning chairs (8)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

993

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

994

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

995

(11 Units) Dinning table (1), dinning chairs (10)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

996

(9 Units) Dinning table (1), dinning chairs (8)/ โต๊ะทานอาหารแบบต่อขยาย, เก ้าอี*ไม ้

997

(15 Units) Chair/ เก ้าอี*ไม ้

998

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

999

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1000

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1001

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1002

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1003

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1004

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1005

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1006

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1007

(10 Units) Mattress twin and box spring/ ที%นอนไซส์เล็ก(5), ฐานรองที%นอนไซส์เล็ก(5)

1008

(14 Units) Mattress queen and box spring/ ที%นอนไซส์กลาง(7), ฐานที%นอนไซส์กลาง(7)

1009

(15 Units) Mattress queen and box spring/ ที%นอนไซส์กลาง(7), ฐานที%นอนไซส์กลาง(8)

1010

(11 Units) Mattress queen and box spirng/ ที%นอนไซส์กลาง(6), ฐานรองทีนอนไซส์กลาง(5)

1011

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1012

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1013

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1014

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1015

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1016

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1017

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง
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1018

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1019

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1020

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1021

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1022

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1023

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1024

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1025

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1026

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 3 ที%นั%ง

1027

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1028

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1029

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1030

(2 Units) Sofa with foot rest/ โซฟา 1 ที%นั%งพร ้อมเบาะวางเท ้า

1031

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1032

(1 Unit) โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1033

(1 Unit) โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1034

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1035

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1036

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1037

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1038

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1039

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1040

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1041

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1042

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1043

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1044

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1045

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1046

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง
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1047

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1048

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1049

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1050

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1051

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1052

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1053

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 2 ที%นั%ง

1054

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1055

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1056

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1057

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1058

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1059

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1060

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1061

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1062

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1063

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1064

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1065

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1066

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1067

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1068

(2 Units) Sofa / โซฟา 1 ที%นั%ง

1069

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1070

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1071

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1072

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1073

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1074

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1075

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้
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1076

(1 Unit) Recliner/ โซฟา 1 ที%นั%ง ปรับ เอนได ้

1077

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1078

(1 Unit) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1079

(2 Units) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1080

(2 Units) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1081

(2 Units) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1082

(2 Units) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1083

(2 Units) Sofa/ โซฟา 1 ที%นั%ง

1084

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1085

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1086

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1087

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1088

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1089

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1090

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1091

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1092

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1093

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1094

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1095

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1096

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1097

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1098

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1099

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1100

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1101

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1102

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1103

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1104

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้
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1105

(2 Units) Wood chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1106

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1107

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1108

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1109

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1110

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1111

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1112

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1113

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1114

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1115

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1116

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1117

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1118

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1119

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1120

(5 Units) Patio - alloy, w/chairs/ โต๊ะสนาม(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1121

(5 Units) Patio - alloy (broken), w/chairs/โต๊ะสนามช ํารุด(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1122

(5 Units) Patio - alloy (broken), w/chairs/โต๊ะสนามช ํารุด(1), เก ้าอี*สนาม(4)

1123

(4 Units) Steel cabinet/ ตู ้เหล็ก 2 บานเปิ ด (3), ทีวี (1)

1124

(1 Lot) Under lay/ ที%รองพรม

1125

(1 Lot) Carpet/ พรม 9*12', 6*9', 12*15'

1126

(13 Units) Wood table (3), chairs (10)/ โต๊ะไม ้, เก ้าอี*ไม ้

1127

(2 Units) Filing cabinet/ ตู ้ไม ้ 2 บานเปิ ด 2 ลิน
* ช ัก

1128

(2 Units) Filing cabinet/ ตู ้ไม ้ 2 บานเปิ ด 2 ลิน
* ช ัก

1129

(1 Unit) Display cabinet/ ตู ้โชว์ไม ้

1130

(1 Unit) Display cabinet/ ตู ้โชว์ไม ้

1131

(6 Units) Wood pedistals (5), coffee table (1)/ ตู ้ไม ้มีล ้อ 2 ลิน
* ช ัก, โต๊ะไม ้กลม

1132

(6 Units) Wood cabient / ตู ้ไม ้ 2 ลิน
* ช ัก(5), ตู ้ไม ้ 2 บานเปิ ด(1)

1133

(8 Units) Wood desk (2), sofa (1), wood chair (3) office chair (2)/ โต๊ะไม ้, โซฟา 1 ที%นั%ง, เก ้าอี*ไม ้, เก ้าอี*สํานักงานมีล ้อ
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1134

(8 Units) Chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1135

(7 Units) Chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1136

(8 Units) Chairs/ เก ้าอี*ไม ้

1137

(2 Units) Chair (1), foot rest (1)/ เก ้าอี*ไม ้, ที%วางเท ้า

1138

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1139

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1140

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1141

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1142

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1143

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1144

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1145

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1146

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1147

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1148

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1149

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1150

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1151

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1152

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1153

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1154

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1155

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1156

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1157

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1158

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1159

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1160

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1161

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1162

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก
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1163

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1164

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1165

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1166

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1167

(2 Units) End table/ โต๊ะไม ้หัวเตียง 1 ลิน
* ช ัก

1168

(3 Units) โต๊ะไม ้หัวเตียง(2), โต๊ะกลม(1)

1169

(2 Units) Round table/ โต๊ะไม ้กลม

1170

(2 Units) Round table/ โต๊ะไม ้กลม

1171

(2 Units) Round table/ โต๊ะไม ้กลม

1172

(2 Units) Round table/ โต๊ะไม ้กลม

1173

(4 Units) Office chair (2), table (2)/ โต๊ะไม ้, เก ้าอี*สํานักงาน

1174

(1 Unit) Office desk/โต๊ะสํานักงาน

1175

(5 Units) Wood cabinet slide door/ ตู ้ไม ้บานเลื%อนสีขาว (3), โต๊ะสํานักงาน (2)

1176

ิ
(1 Lot) Desk, steel cabinet, white board, books/โต๊ะสํานักงาน, ตู ้เหล็ก, ตู ้ไม ้, ไวท์บ อร์ด, นาฬ กาแขวน,
หนังสือ

1177

(2 Units) Steel cabinet (1), water dispenser (1)/ ตู ้เหล็ก, ตู ้กดนํ*าร ้อน-เย็น

1178

(10 Units) Door sheet (5), office chairs (3), hanging cabinet (1), water dispenser (1) ประตู ้ไม ้, เก ้าอี*สํานักงาน, ตู ้แขวน, ตู ้กด
นํ*าร ้อน-เย็น

1179

(1 Lot) Office chairs, smart board, folding table, partition/ เก ้าอี*สํานักงาน, สมาทบอร์ด, โต๊ะพับ , พาท ช
ิ ั%น

1180

(2 Units) Digital scale (1), plastic band packing machine (1)/ เครื%องช ั%ง, เครื%องรัดกล่อง

1181

(1 Unit) Lap equipt/ ตู ้แช ่ท บ
ึ

1182

(2 Units) Condensing, prossore tanks/ แอร์ยี%ห ้อ TRANE 18,000 BTU(1), ถังแรงดัน(1)

1183

ั * สแตนเลส
(2 Units) Stainless steel shelve/ ช น

1184

(20 Units) Floor lamp/ โคมไฟตัง* พื*น

1185

(9 Units) Mirror/ กระจกพร ้อมกรอบไม ้

1186

(15 Units) Table lamp/ โคมไฟตัง* โต๊ะขนาดใหญ่

1187

(16 Units) Table lamp/ โคมไฟตัง* โต๊ะขนาดใหญ่

1188

(16 Units) Table lamp/ โคมไฟตัง* โต๊ะขนาดกลาง (14) และ ขนาดใหญ่ (2)

1189

(23 Units) Table lamp/ โคมไฟตัง* โต๊ะขนาดเล็ก

1190

(23 Units) Table lamp/ โคมไฟตัง* โต๊ะขนาดเล็ก

1191

(24 Units) Table lamp/ โคมไฟตัง* โต๊ะขนาดเล็ก
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1192

(12 Units) Vacuum cleaner "Hitachi"/ เครื%องดูดฝุ่นยี%ห ้อ

1193

(11 Units) Vacuum cleaner "Hitachi"/ เครื%องดูดฝุ่นยี%ห ้อ

1194

(30 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1195

(29 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1196

(31 Units) Transformer 1500W / หม ้อแปลงไฟ

1197

(30 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1198

(30 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1199

(28 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1200

(30 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1201

(30 Units) Transformer 1500W/ หม ้อแปลงไฟ

1202

(4 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1203

(4 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1204

(4 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1205

(4 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1206

(5 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1207

(5 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1208

(5 Units) Microwave/ ไมโครเวฟ

1209

(1 Lot) Electic stove, hood / เตาไฟฟ้ า, ที%ดูดควัน

1210

(1 Lot) Tonner/ หมึกยี%ห ้อ HP

1211

(1 Unit) Oven/ ตู ้อบสแตนเลส

1212

(1 Unit) Oven/ ตู ้อบสแตนเลส

1213

(1 Unit) Wood planing machine / เครื%องขัด SCM SANDYA 1 S

1220

BLANK LOT

1221

BLANK LOT

1222

BLANK LOT

1223

BLANK LOT

1224

BLANK LOT
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1225

(1 Unit) "TOYOTA FORTUNER", 4 Cylinders, 2694 CC, Gasoline, Engine Number: 2TR-7118232, VIN NUMBER:
MR0ZX69G200103654, Black Colour, Mileage: 79,968 km. Year 2011 / รถยนต์ TOYOTA FORTUNER เครื%องยนต์ 4 สูบ 2694
ิ , เลขเครื%องยนต์ 2TR-7118232, เลขตัวรถ MR0ZX69G200103654, สีดํา เลขไมล์ 79,968 รุ่นปี 2554 (พ
ซีซี เช ื*อเพลิง เบนซน
86-1055)

1226

(1 Unit) "ISUZU FRR90NZL TRUCK", 4 Cylinders, Diesel, Engine Number: 4HK1040742, VIN NUMBER:
MP1FRR90NAT000486, White Colour, Mileage: 58,162 km. Year 2012 / รถยนต์ ISUZU FRR90NZL TRUCK เครื%องยนต์ 4 สูบ ,
เช ื*อเพลิง ดีเซล, เลขเครื%องยนต์ 4HK1040742, เลขตัวรถ MP1FRR90NAT000486, สีขาว เลขไมล์ 58,162 รุ่นปี 2555 (พ86-1071)

1227

(1 Unit) "HONDA CLICK I", 1 Cylinder, 108 CC, Gasoline, Engine Number: NC110BME-0032258, VIN NUMBER:
NC110BM-0032258, Red Black Colour, Mileage: 8,037 km. Year 2008 / รถยนต์ HONDA CLICK I เครื%องยนต์ 1 สูบ 108 ซีซี
ิ , เลขเครื%องยนต์ NC110BME-0032258, เลขตัวรถ NC110BM-0032258, สีแดง ดํา เลขไมล์ 8,037 รุ่นปี 2551
เช ื*อเพลิง เบนซน
(พ86-1175)

1228

(1 Unit) "NISSAN PATROL STATION WAGON", 6 Cylinders, 4800 CC, Gasoline, Engine Number: TR48075932, VIN
NUMBER: JN1TFSY61Z0568652, Black Colour, Mileage: 42,443 km. Year 2013 / รถยนต์ NISSAN PATROL STATION WAGON
ิ , เลขเครื%องยนต์ TR48075932, เลขตัวรถ JN1TFSY61Z0568652, ดํา เลขไมล์
เครื%องยนต์ 6 สูบ 4800 ซีซี เช ื*อเพลิง เบนซน
42,443 รุ่นปี 2556 (ท86-1079)

1229

(1 Unit) "LAND ROVER FREELANDER", 4 Cylinders, 2200 CC, Gasoline, Engine Number: 070612191719204PT, VIN
NUMBER: SALFA2AG9DH327804, Black Colour, Mileage: 64,774 km. Year 2013 / รถยนต์ LAND ROVER FREELANDER
ิ , เลขเครื%องยนต์ 070612191719204PT, เลขตัวรถ SALFA2AG9DH327804, ดํา
เครื%องยนต์ 4 สูบ 2200 ซีซี เช ื*อเพลิง เบนซน
เลขไมล์ 64,774 รุ่นปี 2556 (ท86-1120)
** Thank you and see you again at the next auction **

***Please note that it is strongly recommended that buyers inspect each lot that they wish to bid on. The sale transaction is not based on
accuracy of the above descriptions. Although information has been obtained from sources deemed reliable, ASTOCA and the owner make
warranty or guarantee, expressed or implied, as to the state of the asset, it's fitness for use or for the accuracy of the information contain
herein.

ิ ค ้าจริงที%ต ้องการประมูลในแต่ละล๊อตด ้วยตนเอง ไม่ให ้ใช ข้ ้อมูลในแคตตาล็อกเพื%อนํามาอ ้างอิงการใดทัง* สน
ิ*
หมายเหตุสําคัญ : ผู ้ซื*อต ้องตรวจสอบสน
ิ ไม่ขอรับ ผ ด
ว่าข ้อมูลในแคตตาล็อก และข ้อความโฆษณา จะมาจากแหล่งที%เช ื%อถือได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัท แอสโทก ้า และเจ ้าของทรัพย์สน
ิ ชอบ
ิ ใดๆ
ความผ ด
ิ พลาดหรือแก ้ไข เพิม
% เติมรายละเอียด และไม่รับ รองคุณภาพของทรัพย์สน
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