
รายการ ล าดบั ว/ด/ป ช่ือ-สกลุ รายละเอียดทรัพย์สนิ / สถานที่ที่เก็บได้ ผู้ รับแจ้ง
ที่ ทรัพย์สนิ ที่รับแจ้ง
1 59 01-ก.พ.-62 น.ส.วรุณรัตน์  ทองศิริวรานันท์ เก็บเงินสดได้      บาท บนทางเดินระหวา่งอาคาร 24 และ 25  เวลา 17.10 น. อ.วลยัพรฯ
2 61 02-ก.พ.-62 นายภราดร  เลขลกัษณ์  เก็บพวงมาลยัเงินสด เป็นธนบตัรใบละ100 บาท จ านวน    ใบ ใสใ่นซองพลาสติกเยบ็ติดกนั  รวมเงินทัง้สิน้ อ.อภิชาติฯ

        บาท เก็บได้ที่ข้างร้านสยามสเต็ก หลงัอาคาร 1 เวลา 09.55 น
3 77 04-ก.พ.-62 คณุปฏิพทัธ์ิ  บญุพนัธ์ เก็บกระเป๋าผ้าสใีบตอง สายสขีาวมีชอ่ดอกไม้ 6 ชอ่ พวงมาลยั ใบ 20 (   ใบ) รวม     บาท  สายชาร์ต อ.อภิชาติฯ

1 เส้น หฟัูง 1 เส้น Power Bankยี่ห้อ Cloop ได้ที่บริเวณป้อมยามประตหูน้า วนัที่ 3 ก.พ. 62  เวลา 18.00 น. 
4 91 08-ก.พ.-62 คณุโกศล  พงัตะคุ เก็บกระเป๋าผ้าใบเลก็ๆ สดี าลายขาว บรรจสุายชาร์ตโทรศพัท์มือถือ เก็บได้ที่สนามหญ้าหน้าอาคาร 3 อ.วลยัพรฯ

 เวลา 12.00 น.
5 97 09-ก.พ.-62 คณุพนอ  สงิห์เหม็น เก็บถงุพลาสติกบรรจคุรีม Skin  Brightener จ านวน 4 หลอด ไม้แขวนเสือ้ 1 อนั ได้ที่โต๊ะสนามหน้าอาคาร 1 อ.วลยัพรฯ

เวลา 11.25 น.
6 104 11-ก.พ.-62 คณุสมหญิง  อดทน เก็บกระติกน า้ร้อนแบบพกพา สชีมพทูอง ได้ที่หน้าห้องส านักทะเบียนฯ เม่ือวนัที่ 4 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น. อ.อภิชาติฯ
7 106 11-ก.พ.-62 คณุกญัญารัตน์  พนัธุ์งาม เก็บกญุแจรถจกัรยานยนต์ Honda ได้ที่ห้อง 21401  เวลา 15.50 น. อ.ธนนท์กาญจน์ฯ
8 107 11-ก.พ.-62 คณุสานเสน่ห์  โถตนัค า เก็บเข็มขดั หวัมกค. 2 เส้น  สร้อย มกุ 1 เส้น แวน่ตากนัแดด  สดี า 1 คนั  เก็บได้ที่ใต้อาคาร 3  เวลา 22.00 น. อ.อภิชาติฯ
9 109 12-ก.พ.-62 คณุอ านวย  พิพฒัน์ เก็บบตัร ATM ธ.ไทยพาณิชย์  ของ น.ส.ภณัฑิราฯ ได้ที่ตู้  ATM  อาคาร 10 ชัน้ 1 เวลา 13.20 น. อ.อภิชาติฯ
10 124 21-ก.พ.-62 คณุประจิตร์  สงัข์มีสขุ เก็บถงุ มีเสือ้นศ. หญิงและเสือ้ยดื มีกระดาษโปสเตอร์รายงาน1 ม้วน  ได้ในศนูย์อาหาร มกค.  เวลา 13.15 น. อ.อภิชาติฯ
11 125 21-ก.พ.-62 นายสรวิศ  ดวงจนัทร์ดี เก็บธนบตัรใบละ 1,000 บาท ได้   ใบ รวม       บาท ได้บริเวณทางเดินระหวา่งสนามหน้าอาคาร 24 และ อ.วลยัพรฯ

นายอภิสทิธ์ิ  บญุทวี อาคาร 9 เวลา 16.20 น.
12 127 22-ก.พ.-62 คณุอรอนงค์  เผือกผู้ เก็บกญุแจรถจกัรยานยนต์ Yamaha ได้ที่ห้องน า้ชาย อาคาร 5  ชัน้ 8  เวลา 13.00 น. อ.ธนนท์กาญจน์
13 129 23-ก.พ.-62 คณุณรงศกัดิ์  ปานเพชร เก็บบตัร  ATM  ธนาคารกรุงเทพ  ได้ที่ โต๊ะสนาม  ข้างสนามบาสเก็ตบอล  เวลา 15.25 น. อ.วลยัพรฯ
14 130 27-ก.พ.-62 คณุกศุล  นิโรจน์ เก็บพวงกญุแจรถสดี า มี 2 ดอก เก็บได้บริเวณบนัไดอาคาร 1 ชัน้ 3 เวลา 10.00 น. อ.สรุสทิธ์ิฯ

1 อ.อภิชาต  วรพรรณ์ ...............................................................................

2 อ.ธนนท์กาญจน์  วัฒนะกีวงศ์ ...............................................................................

3 อ.สุรสิทธ์ิ  แก้วนิรมิตร์ ...............................................................................

4 อ.วลัยพร  วีณะคุปต์ ...............................................................................
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ตรวจสอบทรัพย์สินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
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