
รายการส่ิงของท่ีพบในพระบรมมหาราชวัง ประจำป พ.ศ. 2558 – 2564 

Found items during the years 2015 – 2021 

 

ท่ี 

No. 

รายการส่ิงของ 

Items 

วันท่ีพบ 

Found date 

เลขทะเบียน 

registration 

number 

หมายเหตุ 

Remark 

1. 
สรอยคอพรอมจี้ 

necklace with pendant 
5/1/2558 (2015) 1/2558 

 

2. 
สรอยคอ 

necklace 
19/1/2558 (2015) 2/2558 

 

3. 
กลองถายรูป (FUJIFILM) 

camera (FUJIFILM) 
4/3/2558 (2015) 3/2558 

 

4. 
นาิกาขอมือ 

wrist watch 
24/3/2558 (2015) 4/2558 

 

5. 
กลองถายรูป (CASIO) 

camera (CASIO) 
24/3/2558 (2015) 5/2558 

 

6. 
แหวน 

ring 
24/3/2558 (2015) 6/2558 

 

7. 
แวนกันแดด 

sunglasses 
17/4/2558 (2015) 7/2558 

 

8. 
กลองถายรูป (SAMSUNG) 

camera (SAMSUNG) 
30/4/2558 (2015) 8/2558 

 

9. 
อุปกรณชวยถายภาพกลองหนา 

selfie stick 
11/6/2558 (2015) 9/2558 

 

10. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
28/7/2558 (2015) 10/2558 

 

11 
เงินสด 

cash 
10/10/2558 (2015) 11/2558 

 

12. 
กระเปาตุกตาและเงินสด 

doll bag with cash 
9/12/2558 (2015) 12/2558 

 

13. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 5S) 

mobile phone (iPhone 5S) 
1/2/2559 (2016) 1/2559 

 



ท่ี 

No. 

รายการส่ิงของ 

Items 

วันท่ีพบ 

Found date 

เลขทะเบียน 

registration 

number 

หมายเหตุ 

Remark 

14. 
กลองถายรูป (SONY) 

camera (SONY) 
8/2/2559 (2016) 2/2559 

 

15. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
2/3/2559 (2016) 3/2559 

 

16. 
กลองถายรูป (SONY) 

camera (SONY) 
9/3/2559 (2016) 4/2559 

 

17. 
เงินสด 

cash 
7/4/2559 (2016) 5/2559 

 

18. 
กลองถายรูป (Panasonic) 

camera (Panasonic) 
14/7/2559 (2016) 6/2559 

 

19. 
เงินสด 

cash 
22/5/2559 (2016) 7/2559 

 

20. 
กลองถายรูป (Panasonic) 

camera (Panasonic) 
22/5/2559 (2016) 8/2559 

 

21. 
นาิกาขอมือ 

wrist watch 
29/7/2557 (2014) 9/2559 

 

22. 
โทรศัพทมือถือ (MI) 

mobile phone (MI)  
9/9/2559 (2016) 10/2559 

 

23. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
3/12/2559 (2016) 11/2559 

 

24. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
9/12/2559 (2016) 12/2559 

 

25. 
กลองถายรูป GoPro 

GoPro camera 
25/12/2559 (2016) 13/2559 

 

26. 
กลองถายรูป GoPro 

GoPro camera  
5/1/2560 (2017) 1/2560 

 

27. 
โทรศัพทมือถือ iPhone 6S 

mobile phone (iPhone 6s) 
10/1/2560 (2017) 2/2560 

 

28. 
นาิกาขอมือ ดิจิตอล 

digital wrist watch 
13/1/2560 (2017) 3/2560 

 



ท่ี 

No. 

รายการส่ิงของ 

Items 

วันท่ีพบ 

Found date 

เลขทะเบียน 

registration 

number 

หมายเหตุ 

Remark 

29. 
กระเปาสตางค 

wallet 
6/3/2560 (2017) 4/2560 

 

30. 
แวนกันแดด 

sunglasses 
15/2/2560 (2017) 5/2560 

 

31. 
บัตรเครดิต 

credit card 
23/3/2560 (2017) 6/2560 

 

32. 
กระเปาผาหูรูด 

drawstring bag 
23/3/2560 (2017) 7/2560 

 

33. 
เงินสด 

cash 
28/3/2560 (2017) 8/2560 

 

34. 
โทรศัพทมือถือ (coolpad) 

mobile phone (coolpad) 
7/4/2560 (2017) 9/2560 

 

35. 
เลนสกลอง 

Camera lens 
7/4/2560 (2017) 10/2560 

 

36. 
โทรศัพทมือถือ (OPPO) 

mobile phone (OPPO) 
15/4/2560 (2017) 11/2560 

 

37. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
14/4/2560 (2017) 12/2560 

 

38. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI) 
21/5/2560 (2017) 13/2560 

 

39. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
4/5/2560 (2017) 14/2560 

 

40. 
กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

VDO camera 
14/5/2560 (2017) 15/2560 

 

41. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
9/6/2560 (2017) 16/2560 

 

42. 
โทรศัพทมือถือ (MI) 

mobile phone (MI) 
21/6/2560 (2017) 17/2560 

 

43. 
โทรศัพทมือถือ (SONY) 

mobile phone (SONY) 
5/8/2560 (2017) 18/2560 

 



ท่ี 

No. 

รายการส่ิงของ 

Items 

วันท่ีพบ 

Found date 

เลขทะเบียน 
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หมายเหตุ 

Remark 

44. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
10/8/2560 (2017) 19/2560 

 

45. 
ตางห ู

earring 
13/8/2560 (2017) 20/2560 

 

46. 
กระเปาหูหิ้วอเนกประสงค 

bag 
13/8/2560 (2017) 21/2560 

 

47. 
เงินสด 

cash 
28/9/2560 (2017) 22/2560 

 

48. 
กลองถายรูป (canon) 

camera (canon) 
28/9/2560 (2017) 23/2560 

 

49. 
โทรศัพทมือถือ (MI) 

mobile phone (MI)  
1/3/2558 (2015) 24/2560 

 

50. 
แทบเลต 

tablet 
1/4/2558 (2015) 25/2560 

 

51. 
โทรศัพทมือถือ (NOKIA) 

mobile phone (NOKIA) 
20/4/2558 (2015) 26/2560 

 

52. 
กลองถายรูป (canon) 

camera (canon) 
20/5/2558 (2015) 27/2560 

 

53. 
ไอแพด 

iPad 
2/6/2558 (2015) 28/2560 

 

54. 
นาิกาขอมือ 

wrist watch 
15/6/2558 (2015) 29/2560 

 

55. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
29/7/2558 (2015) 30/2560 

 

56. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 5) 

mobile phone (iPhone 5)  
5/10/2558 (2015) 31/2560 

 

57. 
กระเปาสะพายขาง 

shoulder bag 
23/10/2558 (2015) 32/2560 

 

58. 
กลองถายรูป (canon) 

camera (canon) 
22/11/2558 (2015) 33/2560 

 



ท่ี 

No. 

รายการส่ิงของ 

Items 

วันท่ีพบ 

Found date 

เลขทะเบียน 

registration 
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หมายเหตุ 

Remark 

59. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
21/12/2558 (2015) 34/2560 

 

60. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
4/1/2559 (2016) 35/2560 

 

61. 
กลองถายรูป (SONY) 

camera (SONY) 
8/1/2559 (2016) 36/2560 

 

62. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
11/1/2559 (2016) 37/2560 

 

63. 
กลองถายรูป (SONY) 

camera (SONY) 
9/3/2559 (2016) 38/2560 

 

64. 
กลองถายรูป (canon) 

camera (canon) 
21/3/2559 (2016) 39/2560 

 

65. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6S) 

mobile phone (iPhone 6S) 
11/7/2559 (2016) 40/2560 

 

66. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
5/8/2559 (2016) 41/2560 

 

67. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
11/7/2559 (2016) 42/2560 

 

68. 
กระเปาสตางค 

wallet 
20/10/2560 (2017) 43/2560 

 

69. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
20/10/2560 (2017) 44/2560 

 

70. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
20/10/2560 (2017) 45/2560 

 

71. 
หนังสือเดินทาง 

passport 
20/10/2560 (2017) 46/2560 

 

72. 
กลองถายรูป (FUJIFILM) 

camera (FUJIFILM) 
20/10/2560 (2017) 47/2560 

 

73. 
เครื่องเลนวิทยุ/เทป แบบพกพา 

Sound about  
20/10/2560 (2017) 48/2560 

 



ท่ี 
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รายการส่ิงของ 
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วันท่ีพบ 
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หมายเหตุ 

Remark 

74. 
โทรศัพทมือถือ (SONY) 

mobile phone (SONY) 
20/10/2560 (2017) 49/2560 

 

75. 
กลองถายรูป (MINOLTA) 

camera (MINOLTA) 
20/10/2560 (2017) 50/2560 

 

76. 
กลองถายรูป (PRAKTICA) 

camera (PRAKTICA) 
20/10/2560 (2017) 51/2560 

 

77. 
กลองถายรูป (KODAK) 

camera (KODAK) 
20/10/2560 (2017) 52/2560 

 

78. 
กลองถายรูป (Canon) 

camera (Canon) 
20/10/2560 (2017) 53/2560 

 

79. 
กลองถายรูป (SAMSUNG) 

camera (SAMSUNG) 
4/11/2560 (2017) 54/2560 

 

80. 
แทบเลต 

tablet 
19/11/2560 (2017) 55/2560 

 

81. 
กระเปาสตางค 

wallet 
20/11/2560 (2017) 56/2560 

 

82. 
กลองถายรูป (Panasonic) 

camera (Panasonic) 
26/11/2560 (2017) 57/2560 

 

83. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
20/1/2561 (2018) 1/2561 

 

84. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
30/12/2560 (2017) 2/2561 

 

85. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
18/1/2561 (2018) 3/2561 

 

86. 
กระเปาสตางค 

wallet 
13/1/2561 (2018) 4/2561 

 

87. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone X) 

mobile phone (iPhone X) 
23/1/2561 (2018) 5/2561 

 

88. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
10/2/2561 (2018) 6/2561 

 



ท่ี 
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รายการส่ิงของ 
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วันท่ีพบ 
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หมายเหตุ 

Remark 

89. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 5) 

mobile phone (iPhone 5) 
28/1/2561 (2018) 7/2561 

 

90. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI) 
18/2/2561 (2018) 8/2561 

 

91. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
18/2/2561 (2018) 9/2561 

 

92. 
กระเปาสะพายบา 

shoulder bag 
24/1/2561 (2018) 10/2561 

 

93. 
กลองถายรูป (Canon) 

camera (Canon) 
7/2/2561 (2018) 11/2561 

 

94. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
28/2/2561 (2018) 12/2561 

 

95. 
นาิกาขอมือ 

wrist watch 
14/3/2561 (2018) 13/2561 

 

96. 
โทรศัพทมือถือ (LG) 

mobile phone (LG) 
23/3/2561 (2018) 14/2561 

 

97. 
กลองถายรูปโพลารอยด 

polaroid camera 
7/2/2561 (2018) 15/2561 

 

98. 
นาิกาขอมือ 

wrist watch 
10/5/2561 (2018) 16/2561 

 

99. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI) 
22/5/2561 (2018) 17/2561 

 

100. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
12/4/2561 (2018) 18/2561 

 

101. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
13/5/2561 (2018) 19/2561 

 

102. 
กลองถายรูป (SONY) 

camera (SONY) 
18/6/2561 (2018) 20/2561 

 

103. 
กลองถายรูป (Nikon) 

camera (Nikon) 
18/8/2561 (2018) 21/2561 
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รายการส่ิงของ 
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วันท่ีพบ 
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104. 
โทรศัพทมือถือ (MEIZU) 

mobile phone (MEIZU) 
25/9/2561 (2018) 22/2561 

 

105. 

กระเปาสะพาย 

shoulder bag 

6/10/2561 (2018) 23/2561 

 

โทรศัพทมือถือ (vivo) 

mobile phone (vivo) 

แวนสายตา 

spectacles 

 เงินสด 

cash 

106. 
โทรศัพทมือถือ (FUJITSU) 

mobile phone (FUJITSU) 
8/10/2561 (2018) 24/2561 

 

107. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6S) 

mobile phone (iPhone 6S) 
17/10/2561 (2018) 25/2561 

 

108. 
โทรศัพทมือถือ (oppo) 

mobile phone (oppo) 
20/11/2561 (2018) 27/2561 

 

109. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
17/12/2561 (2018) 28/2561 

 

110. 

โทรศัพทมือถือ (mi) 

mobile phone (mi) 
16/12/2561 (2018) 29/2561 

 

ไอแพด 

iPad 

111. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6S plus) 

mobile phone (iPhone 6S plus) 
23/1/2562 (2019) 1/2562 

 

112. 
โทรศัพทมือถือ (vivo) 

mobile phone (vivo) 
1/2/2562 (2019) 2/2562 

 

113. 
กลองถายรูป (SONY) 

camera (SONY) 
6/2/2562 (2019) 3/2562 

 

114. 
แบตเตอรี่สำรอง 

power bank 
5/2/2562 (2019) 4/2562 
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รายการส่ิงของ 
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Remark 

115. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6S plus) 

mobile phone (iPhone 6S plus) 
11/2/2562 (2019) 5/2562 

 

116. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 
10/3/2562 (2019) 7/2562 

 

117. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone X) 

mobile phone (iPhone X) 
13/3/2562 (2019) 8/2562 

 

118. 
กระเปาสตางคและเงินสด 

wallet and cash 
4/4/2562 (2019) 9/2562 

 

119. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
16/4/2562 (2019) 10/2562 

 

120. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6) 

mobile phone (iPhone 6) 
5/4/2562 (2019) 11/2562 

 

121. 
โทรศัพทมือถือ (honor) 

mobile phone (honor) 
19/4/2562 (2019) 12/2562 

 

122. 
กลองถายรูป (OLYMPUS) 

camera (OLYMPUS) 
18/5/2562 (2019) 13/2562 

 

123. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 5) 

mobile phone (iPhone 5)  
3/6/2562 (2019) 14/2562 

 

124. 
ซองใสนามบัตรพรอมเงินสด 

card holder with cash 
4/6/2562 (2019) 15/2562 

 

125. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6) 

mobile phone (iPhone 6) 
8/6/2562 (2019) 16/2562 

 

126. 
ซองใสบัตร 

card holder 
12/6/2562 (2019) 17/2562 

 

127 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 6) 

mobile phone (iPhone 6)  
26/6/2562 (2019) 18/2562 

 

128. 
โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG)  
29/6/2562 (2019) 19/2562 

 

129. 
เงินสด 

cash 
2/6/2562 (2019) 20/2562 
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130. 
กระเปาสตางค 

wallet 
21/6/2562 (2019) 21/2562 

 

131. 
กระเปาสตางค 

wallet 
21/6/2562 (2019) 22/2562 

 

132. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI) 
10/7/2562 (2019) 23/2562 

 

133. 
สรอยคอพรอมจี้ 

necklace with pendant 
30/7/2562 (2019) 24/2562 

 

134. 
โทรศัพทมือถือ (vivo) 

mobile phone (vivo) 
1/8/2562 (2019) 25/2562 

 

135. 
กระเปาสตางค 

wallet 
8/8/2562 (2019) 26/2562 

 

136. 
กระเปาสะพายหลังสำหรับเด็ก  

kids bag 
11/8/2562 (2019) 27/2562 

 

137. 
สรอยขอเทา 

ankle bracelet 
3/9/2562 (2019) 28/2562 

 

138. 
แวนสายตา 

spectacles 
17/9/2562 (2019) 29/2562 

 

139. 
ไอแพด 

iPad 
20/9/2562 (2019) 30/2562 

 

140. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 8 plus) 

mobile phone (iPhone 8 plus) 
11/10/2562 (2019) 31/2562 

 

141. 
โทรศัพทมือถือ (MEIZU) 

mobile phone (MEIZU)  
24/10/2562 (2019) 32/2562 

 

142. 
นาิกาขอมือ 

wrist watch 
29/10/2562 (2019) 33/2562 

 

143. 
กระเปาสตางค 

wallet 
19/10/2562 (2019) 34/2562 

 

144. 
โทรศัพทมือถือ (vivo) 

mobile phone (vivo) 
18/11/2562 (2019) 35/2562 
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145. 
โทรศัพทมือถือ (LG) 

mobile phone (LG) 
25/11/2562 (2019) 36/2562 

 

146. 
โทรศัพทมือถือ (iPhone 5) 

mobile phone (iPhone 5) 
20/10/2562 (2019) 37/2562 

 

147. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI)  
4/12/2562 (2019) 38/2562 

 

148. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI) 
28/12/2562 (2019) 40/2562 

 

149. 
กระเปาสตางค 

wallet 
14/1/2563 (2020) 1/2563 

 

150. 
แวนกันแดด 

sunglasses 
14/1/2563 (2020) 2/2563 

 

151. 
เงินสด 

cash 
23/1/2563 (2020) 3/2563 

 

152. 
โทรศัพทมือถือ (HUAWEI) 

mobile phone (HUAWEI) 
24/1/2563 (2020) 4/2563 

 

153. 

โทรศัพทมือถือ (SAMSUNG) 

mobile phone (SAMSUNG) 

1/2/2563 (2020) 5/2563 

 

แวนกันแดดสำหรับเด็ก 

kids sunglasses 

ขวดนม 

baby bottle 

พวงกุญแจท่ีระลึกพิพิธภัณฑผาฯ 

keychain 

154. 
เข็มกลัดติดเสื้อ 

brooch 
2/4/2564 (2021) 1/2564 

 

155. 
กำไลขอมือ 

bangle 
2/4/2564 (2021) 2/2564 

 

156. 
กลองไมออมสิน 

wooden saving box 
28/12/2564 (2021) 3/2564 

 



ท่ี 

No. 

รายการส่ิงของ 

Items 

วันท่ีพบ 

Found date 

เลขทะเบียน 

registration 

number 

หมายเหตุ 

Remark 

157. 
ซองใสบัตร 

card holder and cash 
31/12/2564 (2021) 4/2564 

 

 


