ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

แสตมป์ และ จดหมาย ต่ างประเทศ (Foreign Stamps & Postal History)
1 อังกฤษ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ ฟัน ใช้แล้ว ตีตรากางเขน Maltese ที่มีเลข 11 ตรงกลาง ดี-ดีมาก
Great Britain 1841 1d red imperf cancelled with Maltese Cross number 11 in centre, scarce 4 margins

SG'13=GBP350

O

ประมาณ 15,225

2 อังกฤษ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ ฟัน ใช้แล้ว ตีตราของรุ่ นปี 1844 ในสีนาํ้ เงิน
GB 1841 1d red imperf cancelled with 1844 type postmark in blue, f-vf

1,300

SG'13=GBP250

O

ประมาณ 10,875

900

3 ซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ รู จํานวน 2 ซอง ตีตรากางเขน Maltese ของเมือง Greenock
(5/3/1842) และเมือง Stirling (20/2/1843) หายากแต่สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ

SG'13=GBP1,050

1842-3 cover w/1d red imperf tied by scarce Maltese Cross of Greenock & Stirling, faults. Inspect

SGB1th, tu ประมาณ 45,675

1,000

4 ซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงไม่ปรุ รู ส่งจากลอนดอน ไป Dewsbury (24/3/1846) ถูกประทับตรา "More to Pay"
GB 24/3/1846 cover w/1d red imperf sent from London to Dewsbury cancelled w/"More to Pay"

800

5 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง แบบไม่ปรุ ฟัน (1850-51) จํานวน 3 ซอง กรุ ณาตรวจ
GB group of 3 covers w/1d red imperf (1850-51). Inspect

1,000

6 กลุ่มตลกปรุ ฟันเคลื่อน บนแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดง ใช้แล้ว จํานวน 3 ดวง (3 แบบ) กรุ ณาตรวจ
Group of 3 misperf (3 types) var. on 1d red stars, used

O

7 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 222 ตลกปรุ ฟันเคลื่อน ใช้แล้ว
GB 1d red plate #222 var. misperf, used

SG'13=GBP50+

O

SG43VAR

8 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 224 ใช้แล้ว ดี-ดีมาก
GB 1d red plate #224, used, f-vf, scarce

1,000

SG17VAR

ประมาณ 2,175+

800

SG'13=GBP65

O

SG43

ประมาณ 2,990

800

9 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 225 (หายากที่สุดในชุดแม่พิมพ์ ที่ออกจําหน่าย
อย่างเป็ นทางการ) ใช้แล้ว และเป็ นตลกปรุ ฟันเคลือ่ นมากๆ หายากมาก

GB 1d red plate #225, fine used w/major misperf var, rare

SG'13=GBP800+

O

SG43 ประมาณ 36,800+ 8,000

10 อังกฤษ แสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 84 และ 141 ตลกลายนํ้าหัวกลับ ใช้แล้ว
GB 1d red plate #84 & 141w/var. watermark inverted, used

SG'13=GBP60+

O

SG43Wi

ประมาณ 2,610+ 1,000

11 12/3/1867 จดหมายส่งจากลอนดอนไปฝรั่งเศส (18/3) ปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม
แม่พิมพ์ที่ 109 คู่ กับแสตมป์ รุ่ น surface printed ราคา 1 ชิลลิ่ง แม่พิมพ์ที่ 4
12/3/1867 entire from London to Lyon franked w/1d red plate 109 pair + surface printed 1sh plate 4

1,500

12 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม จํานวน 3 ซอง จากแม่พิมพ์ที่ 80, 97, 101 และ 189
1868-77 Group of 3 covers franked w/1d red plate 80, 97, 101 & 189

1,500

13 กลุ่มตรา ต่างๆ จํานวน 8 ตรา บนแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม จากหลายแม่พิมพ์
Group of 8 various cancels selection on 1d red plates

O
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14 ตราเขตนอก "A26" ของ Gibraltar บนแสตมป์ หนึ่งเพนนีสีแดงมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่ พมิ พ์ ที่ 208
GB 1d red plate 208 used with A26 cds of Gibraltar, scarce

O

SG43

1,000

O

SG190

1,500

15 แสตมป์ รุ่ น surface printed ปี 1883 ราคา 2 1/2 เพนนี ใช้บนชิ้นส่วนจม. ประทับตราเขตนอก ของ Malta (A25)
GB 1883 2 1/2d used on piece with full Malta A25 cds, scarce
16 ซองปิ ดแสตมป์ 1/2 แพนนี แม่พิมพ์ที่ 14 กับดวงสองเพนนีสีน้ าํ เงินมีตวั อักษรทั้งสี่ มุม แม่พิมพ์ที่ 15 ส่ง
จากเขตนอก ประทับตราของ Malta A25 (1/1/1880) ส่งไปอิตาลี (2/1) หายาก
1/1/1880 cvr from Malta to Italy franked w/Bantam 1/2d plate 14 & 2d blue plate 15, scarce

3,500

17 ตราเขตนอก "ST THOMAS" ที่ Danish West Indies (หมู่เกาะเวอร์จิน) เต็มๆ บนแสตมป์ รุ่ น surface
printed ราคา 4 เพนนี แม่พิมพ์ที่ 13 หายาก
GB 1872 surface printed 4d plate 13 cancelled with nearly full "ST THOMAS" cds, scarce

O

SG94

2,000

O

SG141

800

18 แสตมป์ รุ่ น surface printed ปี 1877 ราคา 2 1/2 เพนนี แม่พิมพ์ที่ 8 ประทับตราเขตนอก "B01" ของ Alexandria อียปิ ต์
GB 1877 2 1/2d plate 8 used with B01 cds of Alexandria, Egypt
19 กลุ่มอากร ฤชากร ยุคควีนวิคตอเรี ย ราคาต่างๆ ถึง 1 ปอนด์ ใช้แล้ว จํานวน 27 ดวง
GB group of 27 used QV common law & judicature revenues up to 1 pound value

1,200

20 ชุดประชุม UPU ที่ลอนดอน ปี 1929 ราคา 2 1/2 เพนนี บล็อก 4 ไม่ใช้ ติดขอบล่าง เลขแม่พิมพ์ ดี-ดีมาก
1929 PUC 2 1/2d lower left margin block of 4 w/control, f-vf 3 MNH/ 1 mint

SG'13=GBP94+

***,**

21 กลุ่มแสตมป์ ชุด King Edward VIII ปี 1936 ครบชุด บล็อก 6 ติดขอบล่าง เลขแม่พิมพ์ + ตลกลายนํ้าหัวกลับ ตลกแม่พิมพ์
1936 KEVIII comp set in LL corner control block of 6 + var. wmk inv. & pearl besides crown plate var.

SG437
SG457-60,

***,**

2,300

VAR

22 ชุดบรมราชาภิเษก ของ King George VI บล็อก 4 ดวงบนซ้ายมีตลก colon flaw ไม่ใช้
1937 Coronation left margin block of 4, UL stamp w/var. colon flaw, fine MNH

ประมาณ 4,089+ 1,200

SG'13=GBP70.90

***

SG461,a ประมาณ 3,084

1,000

23 กลุ่มซองวันแรกชุดครบรอบ 100 ปี แสตมป์ ดวงแรก ใช้ส่งจริ ง จํานวน 2 ซอง + ซองที่ระลึกอีก 1 ซอง
1,000

GB group of 2 postally used fdc of 1940 Cent. of First Postage Stamps + a stamp centenary exhibition cvr

24 ป.ก. ราคา 3 เพนนี สําหรับบริ การส่งไปถึงเชลยศึก ส่งจริ งจากอังกฤษ 27/7/1944 ไปญี่ปุ่น มีตรา censor
27/7/1944 3d pc for prisoner of war post sent to Camp 2 in Tokyo w/appropriate censor marks

1,200

25 ชุดบรมราชาภิเษก ของ Queen Elizabeth II ครบชุด 4 ดวง บล็อก 6 ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก ราคา 2 1/2 d
เป็ นบล็อกเลขแม่พิมพ์ จํานวน 2 บล็อก ชุดนี้เป็ นบล็อกหาไม่ง่ายเพราะมีความต้องการสูง
1953 QEII Coronation complete set of 4 in block of 6 w/margins (2 1/2d has 2 control blocks), f-vf MNH

SG'13=GBP97+

***

SG532-535

***

SG558,VAR

ประมาณ 4,219

2,500

26 ชุดงานลูกเสื อโลก ของปี 1957 ราคา 4 เพนนีคู่ ดวงซ้ายมีตลกจุดสี ขาวที่กรอบวงใน ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
1957 World Scout Jamboree 4d pair, left stamp w/var white pearl, f-vf MNH
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27 ชุด Commonwealth Games ของปี 1958 ราคา 3 เพนนีคู่ ดวงซ้ายมีตลกเส้นที่ตงั มังกรพิมพ์ไม่ครบ ไม่ใช้
1958 Commonwealth Games 3d UL corner pair, left stamp w/var short scale, f-vf MNH

***

28 แสตมป์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown ราคา 1 1/2 เพนนี บล็อก 4 x 2 บล็อกหนึ่งมีตลกลายนํ้าไปด้านข้าง ไม่ใช้
QEII Wilding wmk multiple crown 1 1/2d block of 4 x 2, 1 w/var wmk sideways, f-vf MNH

SG'13=GBP36.40

***

29 บล็อก 6 มาจากสมุดไปรษณี ย ์ รุ่ น Wilding ลายนํ้า multiple crown และด้านหลังเพิ่มเส้นกราไฟท์ ราคา 1/2 กับ 1 เพนนี
Scarce Wilding graphite booklet pane of 6 of 1/2d & 1d value, f-vf MNH

500

SG567,VAR

SG572,b

ประมาณ 1,583

SG587-588

SG'13=GBP66+

***

VAR

***

SG623VAR

800

ประมาณ 2,871+ 1,300

30 ชุดครบ 100 ปี ธนาคารออมสิ นไปรษณี ย ์ ปี 1961 ราคา 2 1/2 เพนนีบล็อก 4 ตลกพิมพ์ติด offset สี แดงที่ดา้ นหลัง ไม่ใช้
1961 POSB 2 1/2d block of 4 var red offset in back, f-vf MNH
31 collection แสตมป์ ที่ระลึกของ Queen Elizabeth II ยุคค่าเงินเก่า (1953-70) ครบทุกชุด ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1953-70 complete QEII predecimal collection of commemorative sets, f-vf mostly MNH

650
SG'13=GBP117.60

***,** 532//840 ประมาณ 5,115 1,000

32 collection แสตมป์ ที่ระลึกของ Queen Elizabeth II ยุคค่าเงินเก่า ครบชุด (1962-67) ที่เคลือบด้วยแถบ
เรื องแสง phosphor ในช่วงเวลาทดลองจําหน่าย ไม่ใช้ ดี-ดีมาก

SG'13=GBP313.15

1962-67 complete QEII predecimal collection of commemorative sets w/phosphor, f-vf mostly MNH

***,**

33 กลุ่มตลกแม่พิมพ์ บนแสตมป์ ที่ออกจําหน่ายช่วงปี 1966-67 จํานวน 4 รายการ ที่ระบุอยูใ่ นคู่มือ กรุ ณาตรวจ
Group of 4 items of plate varieties on stamps issued bet. 1966-67 and listed in concise cat. Inspect

ประมาณ 13,622 2,600

SG712b// SG'13=GBP137.70

***

34 กลุ่มตลกแม่พิมพ์ บนแสตมป์ ที่ออกจําหน่ายช่วงปี 1965-66 จํานวน 3 รายการ ที่ไม่ระบุอยูใ่ นคู่มือ กรุ ณาตรวจ
Group of 3 items of plate varieties on stamps issued bet. 1965-65 and not listed in concise cat. Inspect

631p//716p

752a

ประมาณ 5,990

1,800

SG661VAR

***,**

//702VAR

1,000

35 ตัวอย่างของแสตมป์ รุ่ น Machin ราคา 1p (ค่าเงินใหม่) พิมพ์สีดาํ บนกระดาษขาวโดยโรงพิมพ์แฮริ สนั
เพื่อที่จะประกาศการผลิตและจําหน่าย ได้รับอนุมตั ิจากทางไปรษณี ยแ์ ล้ว
Sample of 1p Machin printed in black on white paper by Harrison & Sons announce the production issuance w/PO approval

800

36 เหมือนรายการที่ 35 แต่พิมพ์บนกระดาษสี เหลือง (เชื่อว่าเป็ นทดลองพิมพ์ และพบได้นอ้ ยกว่า)
As above, but printed on yellow paper (believed to be proof status)

1,000

37 สมุดปี 1992 สภาพดี
GB 1992 year book

600

38 ชีทชุดครบรอบ 175 ปี แสตมป์ ดวงแรกของโลก penny black เป็ นคู่ยงั ไม่ ได้ ตดั พร้อมขอบซ้าย เป็ นรุ่ น
พิเศษที่ทางไปรษณี ยอ์ อกจําหน่ายในจํานวน จํากัด
175th Ann Penny Black s/s in uncut pair w/left margin, from a special limited quantity issue

2,500

39 ชุดครบรอบ 50 ปี แสตมป์ รุ่ น Machin ครบชุดแถว 6 ดวง x 4 (รวมที่พิมพ์ขายในงาน Stampex 2017 และ
ที่พิพิธภัณฑ์ไปรษณี ย ์ กับตลกไม่พิมพ์สีดาํ )
2017 50th Ann Machin strip of 6 x 4, incld printed for sale at Stampex 2017 & Postal Museum + var black omitted
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40 ชีทชุดครบรอบ 50 ปี แสตมป์ รุ่ น Machin แบบที่ 1 & 2 (มีแสตมป์ ทองดวงแรก) + แผ่นย่อยของแสตมป์ ทองดวงแรก 4 ดวง
2017 50th Ann Machin 1st & 2nd Serie s/s + Gold Machin 1 pound stamp sheetlet of 4

1,800

41 แผ่นย่อยของแสตมป์ ทองดวงแรก 4 ดวง เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี แสตมป์ รุ่ น Machin จํานวน 4 แผ่น หาไม่ง่าย
2017 50th Ann Machin Gold Machin 1 pound stamp sheetlet of 4 x 4, hard to find

3,500

42 รายการประมูลแสตมป์ อังกฤษที่หายาก ของบริ ษทั Embassy Philatelists ระหว่างปี 2015-18 10 เล่ม
10 Embassy Philatelists auction catalogues from 2015-18

600

43 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยควีนวิคตอเรี ย ใช้แล้ว จํานวน 15 ดวง ถึงราคา 50 รู ปี รวมตัวแก้ สภาพปะปน
India group of 15 used special adhesives from Queen Victoria period in mixed cond. Inspect

500

44 อินเดีย อากรแสตมป์ รุ่ น share transfer สมัย King Edward VII - George VI ใช้แล้ว จํานวน 18 ดวง รวมตัวแก้
India group of 18 used share transfer from King Edward VII - George VI period. Inspect

500

45 นิวซีแลนด์ อากรแสตมป์ รุ่ นทัว่ ไป สมัยควีนวิคตอเรี ย ใช้แล้ว จํานวน 6 ดวง ถึงราคา 100 ปอนด์ สภาพดี
New Zealand group of 6 used stamp duty from Queen Victoria period w/value to 100 pounds, f-vf

3,500

46 กลุ่มแสตมป์ จีน (รวมไต้หวัน) ส่วนใหญ่ใช้แล้ว หลายร้อยดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of several hundreds mostly used China (incld Taiwan) in mixed cond. Inspect

2,000

47 เขมร ซองส่งจากพนมเปญ (8/6/1937) มาที่อมั พวา สมุทรสงคราม (12/6) ผ่านปณ. กลาง (10/6) ปิ ด
แสตมป์ อินโดจีน ชุดพระบาทสมเด็จพระสี สุวตั ถิ์ มุนีวงศ์ ราคา 1 และ 4 เซ็นต์ อย่างละ 3 ดวง หายาก
Cambodia 8/6/37 cvr from Pnompenh to Ambawa, Siam (12/6) franked w/Indo-China King Sisowath Moniwong 1 & 4c x 3

3,000

48 เขมร ซองส่งจากพระตะบอง ในปี 1948 จํานวน 4 ซอง ไปฝรั่งเศส ปิ ดแสตมป์ อินโดจีน หลายดวง
Cambodia group of 4 cvrs sent from Battambang in 1948 to France franked w/many Indo-China stamps

2,000

49 เขมร ตัวอย่าง deluxe proof ของแสตมป์ ช้างราคาสูง 15r จากชุดที่สอง หายาก
2,500

Cambodia deluxe proof of 2nd Issue Elephant high values 15r, very scarce

50 เขมร ป.ก. ปิ ดแสตมป์ ช้างของชุดที่สอง ราคา 4r + ซองลงทะเบียนปิ ดราคา 2.50r กับดวงอื่นๆ
Cambodia 1954 ppc franked w/2nd Issue Elephant 4r + 1961 reg cvr franked w/2.50r + others

1,000

51 เขมร 1957-61 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ของชุดที่สอง กับดวงอื่นๆ จํานวน 4 ซอง กรุ ณาตรวจ
Cambodia 1957-61 group of 4 cvrs franked w/stamps from 2nd Issue + others. Inspect

1,200

52 เขมร ซองปิ ดแสตมป์ ของชุดบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต ชุดที่ 2 ราคา 2, 3
และ 5r ส่งจากพนมเปญ 2/4/56 ไปอังกฤษ แสตมป์ จากชุดนี้หายากบนซอง
Cambodia 2/4/56 cvr Pnompenh-England w/scarce usage of Coronation 2 Issue 2, 3 & 5r

1,000

53 เขมร deluxe proof ของชุดศาสนสถาน ที่เขาพระวิหาร ครบชุด 3 ราคา หายาก
Cambodia deluxe proof of 1963 Preah Vihere Temple complete set of 3 values, scarce
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54 เขมร ชุดศาสนสถาน ที่เขาพระวิหาร ครบชุด 3 ดวง บล็อก 4 ติดขอบมุม ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก
Cambodia 1963 Preah Vihere Temple complete set of 3 in corner block of 4, f-vf MNH

***

500

55 เขมร กลุ่มซอง 2 ซอง กับป.ก. 1 ใบ ปิ ดแสตมป์ ชุดศาสนสถาน ที่เขาพระวิหาร และดวงอื่นๆ กรุ ณาตรวจ
Cambodia 1965-67 group of 2 cvrs & 1 ppc franked w/Preah Vihere Temple stamps + others. Inspect

1,200

56 เขมร กลุ่ม 2 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดศาสนสถาน ราคา 7r และ 12r เดี่ยว ส่งในปี 1966 กับ 1972
Cambodia 1966-72 group of 2 cvrs franked w/Temple 7 &12r solo

700

57 เขมร 1952-72 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ต่างๆ จํานวน 4 ซอง กรุ ณาตรวจ
Cambodia 1952-72 group of 4 cvrs. Inspect

600

58 ลาว ซองส่งทางอากาศจาก Pakse (3/9/54) ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ชุด Golden Jubilee of King Sisawang
Vong ราคา 3p และชุด Court of love ราคา 4.50p
Laos 3/9/54 airmail cvr Pakse to USA franked w/Golden Jubilee of King Sisawang Vong 3p + other

800

59 ลาว 16/9/76 ซองส่งมากรุ งเทพ (18/9) ปิ ดแสตมป์ ชุดสัตว์ป่า จํานวน 4 ดวง
Laos 16/9/76 cvr sent to Bangkok franked w/4 Wild animals stamps

500

60 ลาว 25/10/78 ซองส่งมากรุ งเทพ ปิ ดแสตมป์ ชุดทัว่ ไปราคา 100k เดี่ยว
Laos 25/10/78 cvr sent to Bangkok franked w/1978 Arms 100k solo

500

61 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ต่างประเทศส่วนใหญ่จากเขมรและลาว หลายร้อยดวง ส่วนใหญ่ไม่ใช้ กรุ ณาตรวจ
Album filled w/several hundreds mostly mint foreign stamps mainly from Cambodia and Laos. Inspect

1,200

62 ฮ่องกง กลุ่มแสตมป์ ใช้แล้วตั้งแต่สมัยควีนวิคตอเรี ย จํานวน 152 ดวง + ป.บ. ไม่ใช้ จํานวน 2 ใบ กรุ ณาตรวจ
Hong Kong group of 152 used QV-QEII stamps + 2 unused QV pc. Inspect

1,500

63 ฝรั่งเศส deluxe proof ชุดครบรอบ 300 ปี สัมพันธภาพไทย-ฝรั่งเศส ปี 1985 ราคา 3.20 ฟรังก์ (ออเจ้า)
France 1985 300 Years of Franco-Thai Relations deluxe proofs of 3.20 franc

P

1,500

***

1,000

64 ฝรั่งเศส ชุดครบรอบ 300 ปี สัมพันธภาพไทย-ฝรั่งเศส ปี 1985 ราคา 3.20 ฟรังก์ รุ่ นไม่ปรุ ฟันเป็ นคู่
France 1985 300 Years of Franco-Thai Relations imperf pair of 3.20 franc, f-vf MNH
65 เยอรมนี ชุดครบรอบ 700 ปี โบสถ์เซนต์แมรี่ ของปี 1951 ครบชุด 2 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี ไม่ฮิ้ง
Germany 1951 700th Ann. St. Mary's church compl set of 2, fine MNH

Michel=Eur 170

***

Mi 139-140

ประมาณ 6,800

800

66 เยอรมนี ที่ทาํ การไปรษณี ยใ์ นประเทศจีน เป็ นการใช้ป.บ. ราคา 10pf ที่แก้ดว้ ยคําว่า China ประทับตรา
Shanghai ของปณ. เยอรมัน 20/4/1901 ส่งมาที่กรุ งเทพ (14/5) ผ่านฮ่องกง (30/4) หายาก
German post office in China 10pf pc ovpt China tied by Shanghai cds 20/4/1901 sent to Bangkok
(14/5) via Hong Kong (30/4). Very scarce incoming mail.

3,000
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67 อเมริ กา ซองปิ ดแสตมป์ ราคา 2 เซ็นต์ ส่งมาหา John Barrett ที่เมือง Portland และถูกส่งต่อ (28/3/1897)
มาที่ กรุ งเทพ (ไม่มีตรารับ) ผ่านฮ่องกง (3/5) โดยถูกปรับจํานวน 40 centimes
1,800

USA 28/3/1897 reforwarded cvr from Portland via Hong Kong to Siam (no arrival) franked w/2 cents stamp; thus taxed 40 ct

68 อเมริ กา ป.ก.ปิ ดแสตมป์ ราคา 2 เซ็นต์ ส่งจาก Des Moines 29/6/09 มากท. (10/8)
USA 29/6/1909 ppc franked w/2 cents stamp from Des Moines to Bkk (10/8)

500

69 อเมริ กา 30/12/1918 ซองปิ ดแสตมป์ ราคา 1 x 3 กับ 3 เซ็นต์ ส่งมากท. (18/2/19) และถูกส่งต่อไปที่ปารี ส
USA 30/12/1918 cvr sent to Bkk (18/2/19) and reforwarded to Paris

600

70 อเมริ กา ป.ก.ปิ ดแสตมป์ ราคา 2 เซ็นต์ ส่งจาก New York -/10/20 มากท. (26/11)
USA -/10/20 ppc franked w/2 cents stamp from New York to Bkk (26/11)

500

71 เดนมาร์ก ป.ก.ปิ ดแสตมป์ ราคา 5 ore x 2 ส่งจาก Copenhagen 24/11/1916 มากท. (10/1/1917)
Denmark 24/11/1916 ppc franked w/5 ore x 2 from Copenhagen to Bkk (10/1/1917)

500

72 ป.ก. ส่งจากอังกฤษ 16/5/1907 มากท. (11/6) + ป.ก. ส่งจากญี่ปุ่น 25/4/1920 มากท. (ไม่มีตรารับ) กรุ ณาตรวจ
1907 ppc from England to Bkk & 1920 ppc from Japan to Bkk. Inspect

600

73 1904-1909 กลุ่ม ป.ก. 2 ใบ (รู ปสะพานที่สาํ เพ็งของ J. Antonio ส่งจากที่ทาํ การไปรษณี ยฝ์ รั่งเศสในประเทศจีน
ไปฝรั่งเศส และอีกใบส่งจากอิตาลีมากท. แต่แสตมป์ หลุด) + อีกรายการเป็ นการนําป.บ. ชุดแรกแก้เป็ น 4 อัฐ
(พิมพ์เคลื่อน) มาใช้เป็ นป.ก. ส่งภายในฝรั่งเศส โดยปิ ดแสตมป์ ใช้ที่นนั่ กรุ ณาตรวจ
1,000

1904-1909 group of 2 ppcs related to Siam & a Siam 1st Issue pc surch to 4 atts used as pc posted within France. Inspect

74 กลุ่ม ป.ก.ใช้ในต่างประเทศ (เยอรมนีกบั เบลเยียม) ระหว่างปี 1899-1923 ที่มีภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับสยาม 3 ใบ
และไม่ใช้ 1 ใบ (อิตาลี) กรุ ณาตรวจ
1899-1923 group of 3 ppcs used in Germany &Belgium w/pictures related to Siam + 1 unused ppc from
Siam pavilion at 1911 Torino Exposition. Inspect

1,000

75 ป.ก. พิมพ์สีรูปแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ถูกนํามาใช้ตีตราที่ระลึกวันแรกจําหน่ายที่เมีอง Hannover ในเยอรมนี ปี 1937
600

Color ppc w/picture of Siam Temple of Dawn stamps w/first day cancel of a 1937 set at Hannover, Germany

แสตมป์ ตราประทับ และประวัตไิ ปรษณีย์ ของไทย (Thai stamps, cancels & postal history)
สมัยรัชกาลที่ 5 (Rama V period)
76 แสตมป์ ตัว "บี" ราคา 4c CA สี แดงใช้แล้ว หายากแต่มีฟันสั้นและหลังบางเล็กน้อยที่ดา้ นบน
Straits Settlements overprinted "B" 4c red wmk CA, used, scarce but w/short perf & thinning at top

B15

10,000

4,000

***,** 1-5,20

3,900

1,300

O

77 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง + ดวงเสี้ ยวแก้อฐั ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete set of 5 + att on sio surch, mint in mixed cond. Inspect
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78 ชุดแรก ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
First Issue complete used set of 5 in mixed cond. Inspect

**,*

1-5

3,200

1,100

**,*

1-5

10,900

3,000

**,*,O

1-5,20

6,900

1,600

O

2

500

O

2

850

O

3

800

O

4

6,000

O

5

1,200

800

**

8

12,000

7,000

**

10

13,500

2,700

**,*

12-19

5,000

1,200

O

12-19

3,600

700

O

12//25

3,500

O

13

1,800

79 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ไม่ใช้ โสฬสมี 3 ดวง (3 แม่พิมพ์), อัฐมี 3 ดวง, เสี้ ยวมี 3 ดวง, ซีกมี 3 ดวง และสลึง
มี 3 ดวง (2 ดวงเป็ นสี แรก) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of First Issue mint/unused stamps (3 of each value w/few minor details) in mixed cond. Inspect
80 กลุ่มแสตมป์ ชุดแรก ใช้/ไม่ใช้ โสฬสมี 6 ดวง, อัฐมี 6 ดวง, ซีกมี 3 ดวง และเสี้ ยวแก้อฐั มี 2 ดวง สภาพปะปน
Group of First Issue used/unused stamps (6 solot, 6 att, 3 sik & 2 att on sio surch) in mixed cond. Inspect
81 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. ? ๔ ๒คํ่า '๔๕ (อยูใ่ นเดือนมกราคม 1884) บนชุดแรก ราคาเสี้ ยว (ชัด 50%)
First Issue att used w/Bangkok C.S. cds, (clear, 50%)
82 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. '๔๖ บนชุดแรก ราคาอัฐ (ชัดมาก 95%)
First Issue att used w/Bangkok C.S. cds, (very clear, 95%)
83 ตรา กรุ งเทพ แบบ จ.ศ. '๔๗ บนชุดแรก ราคาเสี้ ยว (ชัด-ชัดมาก 95%) แต่ชาํ รุ ด + จ.ศ. '๔๘ บนราคาเสี้ ยว (อ่านได้-ชัด 98%)
First Issue sio x 2 used w/Bangkok C.S. cds, (readable-clear, 95-8%)
84 ตรา นครสวรรค์ แบบ ร.ศ. บนชุดแรก ราคาซีก (ชัดมาก 90%)
First Issue sik used w/Nakorn Sawan R.S. cds, (very clear, 90%)
85 ตรา ยะโสธร แบบ ร.ศ. บนชุดแรก ราคาสลึง (อ่านได้-ชัด 38%)
First Issue salung used w/Yasothorn R.S. cds, (readable-clear, 38%)
86 โสฬส (แม่พิมพ์ที่ 1) แก้เป็ น 1 Tical แบบที่ 2 ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก หายากสภาพนี้
1 Tical type 2 surch. on solot plate I, f-vf mlh, scarce stamp in this cond.
87 โสฬส แก้เป็ น 1 Tical แบบที่ 4 ไม่ใช้ สภาพดีพอใช้ และหลังบางเล็กน้อยที่ดา้ นบน
1 Tical type 4 surch. on solot, mint, average cond. w/small thin at top
88 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน (64 อัฐมีรอยพับที่มุมบนซ้าย) กรุ ณาตรวจ
Second Issue complete mint set of 8 in mixed cond. Inspect
89 ชุดสอง ครบชุด 8 ดวง ใช้แล้ว จํานวน 3 ชุด สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Second Issue complete used set of 8 x 3. Inspect
90 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ชุดสอง (มีครบชุด 7 ชุด) + ตัวแก้ #21 & 25 เล็กน้อย ใช้แล้ว จํานวน 230+ ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Album filled w/230+ used Second Issue (incld. 7 compl sets) & a few surch. stamps. Inspect
91 ตรา ชุมพร แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ คู่ (ชัด 92%)
Second Issue 2 atts pair used w/Chumporn R.S. cds, (clear, 92%)
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92 ตรา Kedah บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 90%)
Second Issue 2 atts used w/Kedah cds, (clear, 90%)

O

13

3,500

O

15

500

O

15

1,300

O

16VAR

600

O

16

500

O

17

1,600

O

17

2,000

O

17

700

O

12, 13

650

O

12, 13

3,000

O

15,17,18

500

O

17, 18

600

O

17, 19

1,200

**

28

***,*

43//47

93 ตรา กรุ งเก่า (ตรง) แบบ จ.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ (ชัด 65%)
Second Issue 4 atts used w/Krungkao C.S. cds, (clear, 65%)
94 ตรา ลพบุรี แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 4 อัฐ (ชัด 92%)
Second Issue 4 atts used w/Lopburi R.S. cds, (clear, 92%)
95 ชุดสอง ราคา 8 อัฐ ตลก "น" ติด "ย" ใช้แล้ว
Second Issue 8 atts var. plateflaw pos. I6, used
96 ตรา Nangching บนชุดสอง ราคา 8 อัฐ (อ่านได้ 35%)
Second Issue 8 atts used w/Nangching cds, (readable, 35%)
97 ตรา พิไชย แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 90%)
Second Issue 12 atts used w/Pichai R.S. cds, (c.-v.clear, 90%)
98 ตรา เถิน แบบ ร.ศ. บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ (ชัด 95%)
Second Issue 12 atts used w/Pichai R.S. cds, (clear, 95%)
99 ตรา ร้อยเอ็จ แบบ สวิส บนชุดสอง ราคา 12 อัฐ บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
Second Issue 12 atts block of 4 used w/Ubon swiss type cds, (r.-clear, 100%)
100 กลุ่มตรา กรุ งเทพฯ ๑ แบบ จ.ศ. และ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสองจํานวน 4 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok 1 C.S. & R.S. cds on 4 Second Issue stamps. Inspect
101 กลุ่มตรา กุรงเทพา บนชุดสอง ราคา 2 อัฐ 2 ดวง (ชัด 92%) + ตรา กรุ งเทพา / ๑ บนชุดสองอีก 2 ดวง
Group of different subtypes of Bangkok 1 R.S. cds on 4 Second Issue stamps. Inspect
102 กลุ่มตรา Bangkok P Paid มีดาว/ไม่มีดาว บนแสตมป์ ชุดสองจํานวน 3 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok P Paid w&w/o stars on 3 Second Issue stamps. Inspect
103 ตรา Packnampoh บน 12 อัฐ และ ตรา Makaeng บน 24 อัฐ ของชุดสอง (ชัด 85-90%)
Packnampoh on 12 atts & Makaeng on 24 atts of Second Issue (clear, 85-90%)
104 ตราสวิส นครนายก บน 12 อัฐ และ สุพรรณบุรี บน 64 อัฐ ของชุดสอง ประทับเต็มดวง
Swiss type Nakorn Nayok on 12 atts & Supanburi on 64 atts, both w/sock on nose strike
105 ตัวแก้ 3 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 (handstamp ที่ 2) ไม่ใช้ สภาพดี ฮิ้งหนา
1890 Prov. 2 atts on 3 atts type 2 from handstamp 2, fine mounted mint

1,500

650

106 กลุ่มตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ ครบชุด 5 ดวง และแบบต่างๆ เป็ นบล็อก ไม่ใช้ รวม 58 ดวง สภาพกาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
Group of 58 1894 1 att on 64 atts in full set + various types in blocks, MNH/unused w/tropical gum
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107 กลุ่มตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ ครบชุด 5 ดวง และแบบต่างๆ เป็ นดวงเดี่ยว ใช้แล้ว รวม 111 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 111 used 1894 1 att on 64 atts in full set & various types in singles. Inspect

1,200

O

43//47

***,**

43

10,800+

3,000

***,**

44

4,000

1,200

O

49,h

108 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 บล็อก 18 จํานวน 6 บล็อก ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
1894 1 atts on 64 atts type 1 MNH/mint block of 18 x 6 w/tropical gum. Inspect
109 ตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 100 ดวง ไม่ใช้ สภาพกาวเหลือง กรุ ณาตรวจ
1894 1 att on 64 atts type 2 MNH/mint block of 100 w/tropical gum. Inspect
110 ตรา นครสวรรค์ แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%) ดวงบนขวา
มีตลก "s" หัวกลับ
1894 2 atts on 64 atts type 2 block of 4 used w/Nakorn Sawan R.S. cds, (r.-clear, 100%), UR stamp var. "s" inverted

111 กลุ่มตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ ครบชุด 3 แบบ ใช้แล้ว รวม 32 ดวง (มีตลก 51g,53f) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 32 used 3 types of 1895 4 atts on 12 atts, incld t. 1 var. "s" inv. & t. 3 var. "tt" antique. Inspect

1,800

51-53,

O

51g,53f

7,700

2,500

**

51VAR

***,**

52-53

O

53

O

55h

O

56,g

O

57,e

4,800

1,000

O,**

60,b,c

3,500

1,400

O

56//60/1c

5,500

1,000

O

61,a,b,c,e

112 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 ตลกตัวแก้ภาษาอังกฤษพิมพ์ไม่ครบ (หายเกื่อบหมด มากที่สุดที่พบ) ดี-ดีมาก
1895 4 atts on 12 atts type 1 var. english portion of surch. nearly omitted (extreme example), f-vf mlh

4,000

113 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 & 3 ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1895 4 atts on 12 atts type 2 & 3, f-vf mlh/MNH

2,600

1,500

114 ตรา นครราชสี มา แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
1895 4 atts on 12 atts type 2 block of 4 used w/Nakorn Rajasima R.S. cds, (r.-clear, 100%)

1,500

115 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 2 (1 Atts) ตลก "๑" เล็ก ใช้แล้ว มีรอยพับที่มุมล่างขวา
1898 1 atts on 12 atts type 2 var. small "๑", used, crease at LR corner

15,000

1,500

116 ตรา Korat บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 3 บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%) ดวงบนซ้ายมีตลก "๑" เล็ก
1898 1 att on 12 atts type 3 block of 4 used w/Korat cds, (r.-clear, 100%), UL stamp var. small "๑"

1,500

117 กลุ่มตัวแก้ 64 อัฐ แก้เป็ น 2 อัฐ แบบที่ 1 ใช้แล้ว รวม 15 ดวง (มีตลก "Atts" โรมัน 3 ดวง) กรุ ณาตรวจ
Group of 15 used 1899 2 atts on 64 atts t. 1 incld 3 "Atts" roman var. Inspect
118 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ แบบที่ 2 ใช้/ไม่ใช้ + ตลก "A" โรมัน และ "t" ตัวแรกโรมัน ใช้แล้ว
1898 1 att on 12 atts type 2 mint/used + var. "A" roman & 1st "t" roman, both used
119 กลุ่มตัวแก้ใช้แล้ว มี 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 3 (20 ดวง), 12 อัฐ แก้เป็ น 3 อัฐ แบบที่ 1 (15 ดวง),
แบบที่ 2 (6 ดวง) และแบบที่ 3 เป็ นตลก "t" ตัวที่ 2 โรมัน (หลังบาง) กรุ ณาตรวจ
Group of used surch incld #56 x 20, #59 x 15, #60 x 6 & #60/1c (thinned). Inspect
120 กลุ่มตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 15 ดวง (มีตลกต่างๆ "A", "t"โรมัน, level "๔") กรุ ณาตรวจ
Group of 15 used 1897 4 atts on 12 atts t. 1 incld "A", "t" roman, level "๔" var. Inspect
Page 9

2,000

ลําดับ

รายการ

Lot

Description

สัญลักษณ์ หมายเลข ราคาตามคู่มือ
Symbol Cat. No.

Cat. Value

ราคาเริ่มต้น
Start Price

121 ตรา Petriew บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
1897 4 atts on 12 atts t. 1 block of 4 used w/Petriew cds, (v.clear, 100%)

O

61

2,000

O

62,c,d,g,h

2,500

**

62VAR

800

**

62VAR

1,200

O

62,d,g

2,500

O

62

1,500

122 กลุ่มตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 8 ดวง (มีตลกต่างๆ "A", "t" "Atts"โรมัน, level "๔") กรุ ณาตรวจ
Group of 15 used 1898 4 atts on 12 atts t. 2 incld "A", "t" roman, level "๔" var. Inspect
123 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 ตลกรอยแตกใต้ "ต" ไม่ใช้ ดีพอใช้
1898 4 atts on 12 atts t. 2 var. plateflaw pos. B5, very good mint
124 ตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 ตลกรอยแตกใต้ "ต" แต่ไม่เหมือนกับดวงอื่นๆ ที่เคยพบ ยังไม่รู้ตาํ แหน่ง
1898 4 atts on 12 atts t. 2 var. plateflaw similar to pos. B5 but cannot verify pos., fine mint
125 ตรา พระประฐม แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%) ดวงบนซ้าย
มีตลก "t" ตัวแรกโรมัน และ 2 ดวงขวามีตลก "Atts" โรมัน
1898 4 atts on 12 atts type 2 block of 4 used w/Prapathom R.S. cds, incld var. #62d & 62g x 2. Inspect
126 ตรา ลพบุรี แบบ ร.ศ. บนตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 2 บล็อก 4 (ชัด 100%)
1898 4 atts on 12 atts type 2 block of 4 used w/Lopburi R.S. cds (clear, 100%)
127 กลุ่มตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ แบบที่ 1 และ 2 ใช้แล้ว คละกัน 48 ดวง มีตลกต่างๆ กรุ ณาตรวจ
Mixed group of 48 used 1898 4 atts on 12 atts t. 1 & 2 w/few var. as noted. Inspect

52c,

O

61,62

1,500

O

33//63

1,000

O

63,e,f

4,650

1,500

**,*

65-66

4,500

500

128 กลุ่มตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ (#33 x 14, #35 x 5, #36 x 3, #37 x 2 & #63 x 5) ใช้แล้ว กรุ ณาตรวจ
Group of 29 used surch. (#33 x 14, #35 x 5, #36 x 3, #37 x 2 & #63 x 5). Inspect
129 กลุ่มตัวแก้ 24 อัฐ แก้เป็ น 4 อัฐ ใช้แล้ว 4 ดวง (มีตลก "tts"โรมันและ "Atts"โรมัน x 2) กรุ ณาตรวจ
Group of 4 used 1899 4 atts on 24 atts incld "tts" roman & "Atts" roman var. Inspect
130 กลุ่มตัวแก้ 12 อัฐ แก้เป็ น 1 อัฐ แบบที่ 1 x 2 และแบบที่ 2 x 4 ไม่ใช้ สภาพปะปน
1899 1 att on 12 atts t. 1 x 2 & t. 2 x 4, unused/mint in mixed cond.
131 กลุ่มตัวแก้ ระหว่างปี 1894-1899 ใช้แล้ว จํานวน 164 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 164 used surch from 1894-99 period. Inspect

O

2,000

O

800

O

800

132 กลุ่มตราต่างๆ บนแสตมป์ ชุดแรก, ชุดสอง และตัวแก้ จํานวน 4 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 4 cancels on 1st, 2nd Issue & surch. stamps. Inspect
133 กลุ่มตรา Bangkok 1 - 6 บนแสตมป์ ชุดสอง และตัวแก้ จํานวน 11 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of Bangkok 1 - 6 cds on 2nd Issue & surch stamps (11). Inspect
134 กลุ่มตรา นครสวรรค์ แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสอง และตัวแก้ จํานวน 3 ดวง (ชัด-ชัดมาก 50-90%) สภาพปะปน
Group of Nakorn Sawan R.S. cds, (c.-v.clear, 50-90%) on 2nd Issue & surch stamps (3). Inspect
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135 กลุ่มตรา ศีรธรรมราช แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสอง และตัวแก้ จํานวน 5 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Srithamarat R.S. cds on 2nd Issue & surch stamps (5). Inspect

O

17//61

1,000

O

69/84

4,000

O

69

1,500

O

70

1,500

O

70

700

O

70

900

O

72

500

O

73

1,000

O

74

700

O

74

1,000

O

77

600

O

4//79

1,000

O

15,16,72

1,500

*,(*)

85, 86

15,000

3,000

***

92-93

2,200

800

136 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ชุดสาม (มีครบชุด 2 ชุด) ใช้แล้ว จํานวน 250+ ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Album filled w/250+ used Third Issue (incld. 2 compl sets). Inspect
137 ตรา Battambang แบบสวิสเล็ก บนชุดสาม 1 อัฐ ผนึกบนชิ้นส่วนป.ก. (ชัด 100%)
3rd Issue 1 att on ppc piece used w/Battambang small swiss type cds, (clear, 100%)
138 ตรา ปากนํ้าโพ แบบ สวิส (ภาษาไทยอย่างเดียว) บนชุดสาม 2 อัฐ บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
3rd Issue 2 atts block of 4 used w/Paknampoh swiss type cds (Thai only), (c.-v.clear, 100%)
139 ตรา Ubon บนชุดสาม 2 อัฐ บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
3rd Issue 2 atts block of 4 used w/Ubon cds, (c.-v.clear, 100%)
140 เหมือนรายการที่ 139 แต่ชดั มาก 100%
As above but v.clear, 100%
141 ตราเรื อเมล อินโดจีน Vapeur No. 7 Cochinchine บนชุดสาม 4 อัฐ (ชัด 80%)
3rd Issue 4 atts used w/Vapeur No. 7 Cochinchine cds, (clear, 80%)
142 ตรา เมืองกุย แบบ ร.ศ. บนชุดสาม 8 อัฐ (ชัด 80%)
3rd Issue 8 atts used w/Muang Gui R.S. cds, (clear, 80%)
143 ตรา Battambang แบบสวิสเล็ก บนชุดสาม 10 อัฐ (ชัด 85%)
3rd Issue 10 atts used w/Battambang small swiss type cds, (clear, 85%)
144 ตรา Satool บนชุดสาม 10 อัฐ (อ่านได้-ชัด 30%)
3rd Issue 10 atts used w/Satool cds, (r.-clear, 30%)
145 กลุ่มตรากลมเล็ก ต่างๆ บนชุดสาม 64 อัฐ จํานวน 3 ดวง (อ่านได้-ชัด 40-90%) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
3rd Issue 64 atts x 3 used w/various single ring cds, (r.-clear, 40-90%), few thins. Inspect
146 กลุ่มตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ชุดแรก-ชุดสาม และตัวแก้ จํานวน 19 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 19 First-Third Issue and surch. in mixed cond. Inspect
147 กลุ่มตราแบบ ร.ศ. (อ่างทอง ปากเพรี ยว และจันทรบุรี) บนแสตมป์ ชุดสองและสาม (อ่านได้-ชัด 60-90%)
Group of 3 R.S. cancels on Second-Third Issue stamps. Inspect
148 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 1 และ 2 อัฐ ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Rejected Die 1 & 2 atts unused in mixed cond. Inspect
149 ตัวแก้ พ.ศ. 2447 ครบชุด 2 ดวง บล็อก 4 ติดขอบล่าง ไม่ใช้ ดีพอใช้-ดี ไม่ฮิ้ง
1904 Prov. compl set of 2 in lower margin block of 4, very good-fine MNH
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150 ชุดวัดแจ้ง ไม่ใช้ 13 ดวง (ขาดดวง 24 อัฐจะครบชุด) สภาพดี-ดีมาก

ราคาเริ่มต้น

Cat. Value

Start Price

6,250

3,000

94-100,

Temple of Dawn set of 13 stamps (missing 24 atts value to complete set), f-vf mint/mlh

**

102-107

O

94/107

5,000

O

97

650

O

97

1,500

O

105

1,400

O

106

2,000

O

16//95

2,000

O

78, 97

1,000

O

16//95

2,500

O

50, 111

500

O

92//138

1,200

151 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง (มีครบชุด 5 ชุด) ใช้แล้ว จํานวน 600+ ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Album filled w/600+ used Temple of Dawn Issue (incld. 5 compl sets). Mixed cond. Inspect

152 ตรา ร้อยเอ็จ แบบร.ศ. บนชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐ บล็อก 4 (อ่านได้ 100%) ปรุ ฟันชิดขอบซ้าย
Temple of Dawn 4 atts block of 4 used w/Roi Et cds (readable, 100%) perf touching left margin
153 ตรา เชียงราย แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐ บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn 4 atts block of 4 used w/Chiengrai swiss type cds (c.-v. clear, 100%)
154 ตรา สวรรคโลก แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐ สี แดง บล็อก 4 (ชัด 100%)
Temple of Dawn 4 atts red block of 4 used w/Sawankaloke swiss type cds (clear, 100%)
155 ตรา Kota Bharu/Kelantan แบบสวิส บนชุดวัดแจ้ง ราคา 9 อัฐ (ชัด-ชัดมาก 88%)
Temple of Dawn 9 atts used w/Kota Bharu/Kelantan swiss type cds (c.-v. clear, 88%)
156 กลุ่มตราแบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสอง,สาม,ตัวแก้และวัดแจ้ง จํานวน 18 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of R.S. cancels on 18 Second,Third Issue, surch. and TOD stamps. Inspect
157 ตรา ปั ตตานี แบบ ร.ศ. บนแสตมป์ ชุดสาม 1 อัฐ x 2 (นํามาต่อ) และวัดแจ้ง 4 อัฐ (คู่) (อ่านได้-ชัด 95-100%)
Third Issue 1 att x 2 (attached) & TOD 4 atts pair used w/Patani R.S. cds (r.-clear, 95-100%) Inspect
158 กลุ่มตราเขตนอกต่างๆ บนแสตมป์ ชุดสอง,ตัวแก้และวัดแจ้ง จํานวน 7 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various P.O. abroad cancels on 7 Second, surch. and TOD stamps. Inspect
159 กลุ่มตัวแก้ ใช้แล้ว มีเบอร์ 50 จํานวน 63 ดวง และเบอร์ 111 จํานวน 63 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 119 used Prov. #50 & #111. Inspect
160 กลุ่มตัวแก้ ใช้แล้ว ระหว่างเบอร์ 92/138 จํานวน 74 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 74 used Prov. between #92 & #138. Inspect
161 กลุ่มตัวแก้ ที่มีตลกต่างๆ ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 4 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 4 Prov. w/various var. in mixed cond. Inspect

O,** 30a//113b

1,500

162 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ชุดวัดแจ้งแก้ ใช้แล้ว จํานวน 300+ ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Album filled w/300+ used Temple of Dawn Surcharge Issue. Mixed cond. Inspect

O

1,000

163 ตรา ศุโขไทย แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 1 อัฐ บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn surch. 2 stg/1 att block of 4 used w/Sukotai swiss type cds (c.-v.clear, 100%)

O

164 ชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 2 สต. บน 2 อัฐ เขียว ตลก "๒" ชิด "สตางค์" จาก setting 1 และ 2 ใช้แล้ว
Temple of Dawn surch. 2 stg/2 atts green var. "๒" close to "สตางค์" from setting 1 & 2, fine used
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165 ตรา ราชบุรี แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 3 สต. บน 3 อัฐ เขียว บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn surch. 3 stg/3 atts green block of 4 used w/Rajaburi swiss type cds (c.-v.clear, 100%)

O

130

1,000

O

131

700

O

131

1,400

O

131

800

O

131

700

166 ตรา ไชยา แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 3 สต. บน 3 อัฐ ม่วง บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn surch. 3 stg/3 atts purple block of 4 used w/Chaiya swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
167 ตรา นครศรี ธรรมราช แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 3 สต. บน 3 อัฐ ม่วง บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
Temple of Dawn surch. 3 stg/3 atts purple block of 4 used w/Nakonsitamerat swiss type cds (v.clear, 100%
168 ตรา ลพบุรี แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 3 สต. บน 3 อัฐ ม่วง บล็อก 4 (ชัดมาก 100%) รอยปรุ แตกตรงกลาง
Temple of Dawn surch. 3 stg/3 atts purple block of 4 used w/Lopburi swiss type cds (v.clear, 100%) perf break

169 ตรา ปากเพรี ยว แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งแก้ ราคา 3 สต. บน 3 อัฐ ม่วง บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%) ปรุ ชิดขอบขวา
Temple of Dawn surch. 3 stg/3 atts purple block of 4 used w/Pakpreo swiss type cds (r.-clear, 100%)
170 กลุ่มตรา แบบสวิส บนชุดวัดแจ้งและวัดแจ้งแก้ บล็อก 4 จํานวน 3 บล็อก (พออ่านได้-ชัด 100%)
Group of swiss type cds on TOD/TOD surch block of 4 x 3 (slightly readable-clear, 100%)

95,

O

131, 135

1,000

O

1//135

2,000

O

15//135

800

O

97, 133

1,500

**,O

21//138

1,000

171 กลุ่มตราประทับต่างๆ บนชุดแรก, สอง, วัดแจ้งและวัดแจ้งแก้ จํานวน 24 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 24 stamps from 1st, 2nd, TOD &TOD surch. Inspect
172 กลุ่มตรา แบบจ.ศ. ร.ศ. และสวิส บนชุดสอง, ตัวแก้, วัดแจ้งและวัดแจ้งแก้ จํานวน 8 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Krungkao C.S., R.S. & swiss type cds on 8 stamps from 2nd, surch.,TOD &TOD surch. Inspect
173 กลุ่มตรา สวิส บนชุดวัดแจ้งและวัดแจ้งแก้ จํานวน 11 ดวง (เดี่ยว, คู่ และบล็อก 4 x 2) กรุ ณาตรวจ
Group of swiss type cds on 11 stamps from TOD &TOD surch. in single, pair & block of 4 x 2. Inspect
174 กลุ่มแสตมป์ ตัวแก้ต่างๆ สมัยร. 5 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 63 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 63 mint/used Rama V surch. Inspect
175 กลุ่มตลกตัวแก้ต่างๆ สมัยร. 5 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 9 ดวง (สังเกตมี #61b+e) กรุ ณาตรวจ
Group of 9 mint/used Rama V surch. var. Inspect

**,O

1,500

O

900

176 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ชุดครุ ฑ ร. 5 และตัวแก้สมัยร. 6 - 7 ใช้แล้ว จํานวนเกือบ 300 ดวง กรุ ณาตรวจ
Album filled w/nearly 300 used Rama V "Garuda" & its Rama VI & VII surch. Inspect
177 ตรา ปาจีณบุรี แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 สต บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 2 stg block of 4 used w/Pachim swiss type cds (c.-v.clear, 100%)

O

141

1,000

O

141

1,600

O

142

500

178 ตรา ตะกัว่ ป่ า แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 สต บล็อก 6 (2 ตรา ชัดมาก 100%)
Rama V "Garuda" 2 stg block of 6 used w/Taquapa swiss type cds (2 strikes, v.clear, 100%)
179 ตรา ไชยา แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 3 สต บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
Rama V "Garuda" 3 stg block of 4 used w/Chaiya swiss type cds (r.-clear, 100%)
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180 ตรา พัทลุง แบบสวิส บนชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 14 สต บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
Rama V "Garuda" 14 stg block of 4 used w/Pataloong swiss type cds (r.-clear, 100%)

O

145

700

O

12//146

1,600

O

16//166

2,500

181 กลุ่มตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ร. 5 จํานวน 45 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of various cancels on 45 Rama V stamps. Inspect
182 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 ใช้แล้ว จํานวน 14 ดวง (หนักไปทางตลกตัวแก้และมี 1 อ้วน 2 ดวง) + ร. 6 อีก 1 ดวง
Group of 14 used Rama V stamps (mainly surch, incld #23 x 2) + a Rama VI stamp. Inspect
183 กลุ่มตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน (ส่วนใหญ่เล็กน้อย) บนแสตมป์ ร. 5 (11 ดวง) กับร. 7 (1 ดวง) ใช้แล้ว
Group of misplaced surch. (mostly minor) on 11 Rama V surch. & 1 Rama VII surch., used. Inspect

O

1,500

184 ป.บ. ชุดแรก ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรา Bangkok 2 25/3/99 มีตรารับ Bangkok 2 / I วันเดียวกัน
25/3/99 1st Issue pc used locally in Bangkok

650

185 ป.บ. ชุดแรก ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรา Bangkok 2 9/8/96 มีตรารับ Bangkok 2 / II วันเดียวกัน
9/8/96 1st Issue pc used locally in Bangkok

650

186 ป.บ. ชุดแรก ส่งภายในกรุ งเทพ ประทับตรา Bangkok 2 16/10/99 มีตรารับ Bangkok 2 / III วันเดียวกัน
16/10/99 1st Issue pc used locally in Bangkok

650

187 ป.บ. ชุดแรก ตีตรา พิศณุโลก แบบสวิส ๓/๑o/๑๒๔ มีตราผ่านกรุ งเทพที่ ๑ และตรารับกรุ งเทพที่ ๒ (๘/๑o)
3/1/1906 1st Issue pc to Rev Dunlap tied by Pitsanuloke swiss type cds w/Bkk1 transit & Bkk2 arrival (8/1)

5,000

188 ป.บ. ชุดสอง ใช้แล้ว ประทับตรา กรุ งเทพ/๕ แบบสวิส ๒/๖/๒๑ ส่งไปเยอรมนี (3/10/1902)
2/9/1902 2nd Issue pc. used from Bangkok 5 to Germany (3/10). Inspect

1,200

189 ป.บ. พร้อมใบตอบ ของชุดสอง และชุดสาม แก้ราคาเป็ น 6 สตางค์ ไม่ใช้
Unused pc. w/reply card of 2nd Issue & 3rd Issue surch. to 6 Satang

800

190 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดสอง ราคา 12 อัฐ ตีตรา Bangkok 2 31/8/1900 ส่งไปอเมริ กา (-/10/00)
31/8/1900 cover to USA franked w/Second Issue 12 atts tied by Bangkok 2 cds. Partial arrival backstamp

3,500

191 ป.บ. พร้อมใบตอบ ของชุดสาม แก้ราคาเป็ น 5 อัฐ ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนเล็กน้อย ไม่ใช้
Unused pc. w/reply card of 3rd Issue surch. to 5 atts var. slightly misplaced surch.

700

192 ป.บ. ชุดสาม แก้ราคาเป็ น 6 สตางค์ ตีตราร.ฟ. แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โคราช ๒๕/๖/๑๓๑ ส่งไปชวา มีตรา
ผ่านของกท. 5 และตรา Singapore 2/10/1912
25/9/1912 3rd Issue pc surch. to 6 Satang tied by Korat rectangular r.r. cancel sent to Java w/Bkk5 & Singapore transit (2/10)

4,500

193 ป.ก. ส่งไปชวา ปิ ดแสตมป์ ชุดสาม ราคา 4 อัฐ ตีตรา Korat 16/1/03 มีตราผ่านที่กท. 1, Singapore กับของที่
นัน่ และตรารับ (28/1)
16/1/1903 ppc franked w/3rd Issue 4 atts tied by Korat single-ring cds sent to Java w/few transits & arrival
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194 ป.ก. ส่งไปเบลเยียม ปิ ดแสตมป์ ชุดสาม ราคา 2 และ 3 อัฐ ตีตรากรุ งเทพที่ ๑ 8/6/05 มีตรารับของที่นนั่
8/6/05 ppc franked w/3rd Issue 2 & 3 atts tied by Bkk1 swiss cds sent to Belgium w/few arrival cds

2,000

195 ไปรษณี ยบรรณ ราคา 2 อัฐ ส่งลงทะเบียนจากกรุ งเทพ 21/2/05ไปเยอรมนี (22/3) ปิ ดเพิ่มด้วยแสตมป์ ชุด
สามราคา 2 อัฐ กับ 12 อัฐ 2 ดวง
3,500

21/2/05 2 Atts lettercard sent registered from Bkk to Bremen (22/3) uprated w/3rd Issue 2 & 12 x 2 atts stamps.

196 ป.บ. ชุดสาม (1 1/2 อัฐ) แก้ราคาเป็ น 2 อัฐ ปิ ดเพิ่มด้วยแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ราคา 2 อัฐเขียว ส่งจากกท.
2/9/1908ไปฮอลแลนด์ (1/10)
1,600

2/9/1908 3rd Issue 1 1/2 atts pc surch to 2 atts uprated w/TOD 2 atts green sent from Bkk to Holland (1/10)

197 ป.ก. ส่งจากกท. 29/11/1907 ไปอิตาลี ปิ ดแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐ
29/11/1907 ppc (Indochina) sent from Bkk to Italy franked w/TOD 4 atts

1,000

198 ป.ก. (J. Antonio รู ปงานช้าง) ส่งจากกท. 27/12/1906 ไปอังกฤษ ปิ ดแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ราคา 5 อัฐ
27/12/1906 ppc (J. Antonio - Hunting wild elephants) sent from Bkk to England franked w/TOD 5 atts
199

1,500

ป.ก. (Siam Photo Supply รู ปพระบรมมหาราชวัง) ส่งจากกท. 15/5/1908 ไปเบลเยียม ปิ ดแสตมป์ ชุดวัดแจ้ง ราคา 4 อัฐแดงอ่อน

1,200

15/5/1908 ppc (Siam Photo Supply - Grand Palace) sent from Bkk to Belgium franked w/TOD 4 atts pale red

200 ซอง "1 Att run short" ประทับตรากรุ งเทพที่ ๒ 16/12/1907 และเซ็นชื่อโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณี ย ์
นายฝัก (Fack) มีตรารับของกท. 1 วันเดียวกันที่ดา้ นหลัง
6,500

16/12/1907 "1 Att run short" cover tied by Bkk2 cds and signed by postal officer "Fack" w/Bkk1 backstamp

201 ป.ก. (J. Antonio รู ปแบบจําลองนครวัด จัดที่วดั พระแก้ว) ปิ ดชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 2 สต ตีตรากท.2 18/11/11 (น่าจะ cto)
18/11/11 ppc (J. Antonio - Model of Angkor Wat) possibly Bkk2 cto w/ Rama V "Garuda" 2 stg

800

202 ป.ก. (Robert Lenz รู ปพิธีแรกนาขวัญ) ปิ ดแสตมป์ ชุดครุ ฑ ร. 5 ราคา 6 สต ตีตรากท.2 10/8/10 ส่งไปฝรั่งเศส (22/8)
1,300

10/8/10 ppc (Robert Lenz - Ploughing Ceremony) franked w/Rama V "Garuda" 6 stg tied by Bkk2 sent to Paris (22/8)

203 ป.บ. ชุดสาม (1 1/2 อัฐ) แก้ราคาเป็ น 3 สตางค์ ส่งภายในกท. 16/10/1913 (กท.2 "ทึ" - กท.5)
16/10/1913 3rd Issue 1 1/2 atts pc surch to 3 stg sent locally from Bkk2 to Bkk5

800

สมัยรัชกาลที่ 6 (Rama VI period)
204 ตรา นนทบุรี แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 2 สต. บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
Rama VI Vienna 2 stg block of 4 used w/Nonthaburee swiss type cds (r.-clear, 100%)

O

147

650

O

148

750

O

149

850

205 ตรา เมืองแพร่ แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 3 สต. บล็อก 4 (ชัด 100%)
Rama VI Vienna 3 stg block of 4 used w/Prae swiss type cds (clear, 100%)
206 ตรา กําแพงเพชร แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 6 สต. บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama VI Vienna 6 stg block of 4 used w/Kampengpet swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
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ด้านหลังของซองใหญ่ ผนึกด้วยชุดร. 6 เวียนนา ราคา 12 สต. บล็อกต่างๆ รวมเป็ น 85 ดวง (มากที่สุด?) ตีตราปณ.กลาง 6/7/35

Back of large cover franked w/mainly blocks of Rama VI Vienna 12 stg totalling 85 stamps tied by BKK GPO 6/7/35

O

150

2,000

O

154

700

O

159

1,000

O

160

650

O

161

800

O

166

650

***

190

5,000+

4,000

O

195

3,000

1,200

***

199

3,000

1,000

O

201

600

O

201

500

O

202

700

O

201, 206

650

O

S1

208 ตรา สงขลา แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนา ราคา 2 บาท (อ่านได้-ชัด 90%)
Rama VI Vienna 2 Bht used w/Songkhla swiss type cds (r.-clear, 90%)
209 ตรา นครลําพูน แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนาแก้ ราคา 2 สต. บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama VI Vienna surch. 2 stg block of 4 used w/Lampoon swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
210 ตรา กาลสิ น แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนาแก้ ราคา 5 สต. บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
Rama VI Vienna surch. 5 stg block of 4 used w/Kalasin swiss type cds (r.-clear, 100%)
211 ตรา กระบิน แบบสวิส บนชุดร. 6 เวียนนาแก้ ราคา 10 สต. บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama VI Vienna surch. 10 stg block of 4 used w/Krabin swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
212 ตรา แม่ฮอ้ งษร แบบสวิส บนชุดร. 6 ลอนดอน ราคา 2 สต. บล็อก 4 (อ่านได้-ชัด 100%)
Rama VI London 2 stg block of 4 used w/Maehongsorn swiss type cds (r.-clear, 100%)
213 ชุดวันชัย ราคา 5 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพดี-ดีมาก ด้านหลังมีตราควบคุมสี แดงของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
1918 Victory 5 stg full sheet of 100 w/central red control mark of Post &Telegraph Dept. on back, f-vf
214 ชุดวันชัย ราคา 3 บาท ใช้แล้ว
1918 Victory 3 Baht, fine used
215 ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. สี น้ าํ ตาล เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพกาวเหลือง
Rama VI Garuda 2 stg brown in full sheet of 100, tropical gum
216 ตรา ขอนแก่น แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. สี น้ าํ ตาล บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama VI Garuda 3 stg brown block of 4 used w/Konken swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
217 ตรา ราชบุรี แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. สี น้ าํ ตาล บล็อก 4 (ชัด-ชัดมาก 100%)
Rama VI Garuda 3 stg brown block of 4 used w/Rajaburi swiss type cds (c.-v.clear, 100%)
218 ตรา ตรัง แบบสวิส บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 5 สต. สี แดง บล็อก 4 (ชัดมาก 100%) หลังบาง
Rama VI Garuda 5 stg red block of 4 used w/Trang swiss type cds (v.clear, 100%), thinned
219 ตราพิเศษรู ปแบบเครื่ องบิน ของอุดร บนชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. สี น้ าํ ตาล บล็อก 4 กับดวง 15 สต.
ผนึกบนชิ้นส่วนจม. (ชัด 100%)
Airplane pictorial cancel of Uttara on Rama VI Garuda 3 stg block of 4 & 15 stg, full strike on piece

220 ชุดสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ราคา 2 สต. บล็อก 50 x 2 ต่อเป็ นแผ่น ประทับตรากท.10 (ดวงหนึ่งชํารุ ด) กรุ ณาตรวจ
1925 Siam Kingdom Exhibition 2 stg block of 50 x 2 (making full sheet) cto w/Bkk10 cds, 1 stamp fault
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221 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 6 (1883-1917) ใช้แล้ว หลายร้อยดวง ตั้งแต่ชุดแรก มีมูลค่าสูง กรุ ณาตรวจ
Group of few hundreds used Rama V - VI stamps from First Issue. High cat values. Inspect

O

3,000

O

2,000

222 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ร. 6 ใช้แล้ว จํานวน 900 กว่าดวง กรุ ณาตรวจ
Album filled w/over 900 used Rama VI stamps. Inspect
223 กลุ่มแสตมป์ ร. 6 ราคาสูงใช้แล้ว จํานวน 14 ดวง รวมดวง 5 บาท ลอนดอน และมีตราอยูบ่ า้ ง กรุ ณาตรวจ
Group of 14 used Rama VI Baht stamps. incld 5 Baht London Issue + a few cancels. Inspect

O

153//238

1,800

224 กลุ่มป.ก. 2 ใบ (R. Lenz & Siam Photo Supply) ปิ ดแสตมป์ ร. 6 ส่งไปต่างประเทศ แต่ตราไม่ค่อยชัด กรุ ณาตรวจ
2 ppcs (R. Lenz & Siam Photo Supply) franked w/Rama VI stamps sent abroad but cancels are indistinct. Inspect

900

225 ป.ก. (โอยามา รู ปวิวหัวหิ น) ปิ ดแสตมป์ ชุดเวียนนา ราคา 3 สต กับลอนดอน 2 สต. ตีตรากท.2 10/2/20 ส่งไปเบลเยีย่ ม
10/2/20 ppc (K. Oyama View of Hua Hin) franked w/Rama VI Vienna 3 stg & London 2 stg tied by Bkk2 sent to Belgium

700

226 ป.ก. (โอยามา รู ปหัวลําโพง) ปิ ดแสตมป์ ชุดลอนดอน 15 สต. (ติดเกิน) ตีตรากท.2 17/6/19 ส่งไปอาร์เจนตินา
17/6/19 ppc (K. Oyama Hua Lamphong r.r. station) overpaid w/Rama VI London 15 stg tied by Bkk2 to Argentina

800

227 ป.บ. รุ่ นเพาะช่าง ราคา 3 สต. ส่งจากกท. 7/1/19 ไปกรุ งเก่า (ไม่มีตรารับ) สภาพดี
Rama VI 3 stg 2nd Series pc sent from Bkk 7/1/19 to Krungkao

1,800

228 ป.บ. ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. ประทับตราร.ฟ. แบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เชียงรากน้อย (พออ่านได้) ส่งไป
เชียงใหม่ สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
Rama VI Garuda 3 stg pc tied by rectangular r.r. Chiengraknoi cancel posted to Chiengmai. In faulty condition.

1,000

229 ป.ก. ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. ส่งจริ งภายในกท. ตีตรากรุ งเทพที่ ๑o (วันที่ไม่ชดั )
1925 Bkk locally used ppc franked w/Rama VI "Garuda" 2 stg (indistinct cancel)

500

230 ป.ก. 2 ใบ ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 2 สต. (ดวงหนึ่งสี เข้มกว่า) ส่งจริ ง แต่ตีตราไม่ชดั
Bkk locally used ppc x 2 franked w/Rama VI "Garuda" 2 stg (1 w/deeper shade) but tied by indistinct cancel

800

231 ป.ก. ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. ส่งจริ งจากหัวหิ น 2/4/1925 ไปราชบุรี (ตราไม่ชดั )
2/4/1925 ppc franked w/Rama VI "Garuda" 3 stg sent from Hua Hin to Rajaburi

800

232 ป.ก. 2 ใบ ปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 3 สต. ส่งในปี 1926-27 จากกท. ไปประจวบคีรีขนั ธ์ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1926-27 ppc x 2 franked w/Rama VI "Garuda" 3 stg from Bkk to Prachuab in mixed cond. Inspect

1,000

233 ซองปิ ดชุดครุ ฑร. 6 ราคา 15 สต. ประทับตราร.ฟ. ลพบุรี สี น้ าํ เงิน (วันที่ไม่ชดั ) ส่งไปออสเตรี ย ด้านหลัง
มีตราผ่านของกท.5 (8/12/20) และของกท.2 วันเดียวกัน ซองสภาพมีรอยยับ กรุ ณาตรวจ
1920 cvr franked w/Rama VI "Garuda" 15 stg tied by blue Lopburi r.r cds sent to Austria. Bkk5 & Bkk1 transits.

1,500

234 ซองลงทะเบียนจาก กรุ งเทพที่ ๗ 3/2/23 ไปอิตาลี (5/3) ปิ ดแสตมป์ ร. 6 จํานวน 8 ดวงในอัตรา 50 สต.
3/2/1923 registered cvr to Italy (5/3) franked w/8 Rama VI stamps tied by Bkk7 cds paying 50 stg rate
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235 ซองลงทะเบียนจาก กรุ งเทพที่ ๑o 3/12/27 ไปอังกฤษ ปิ ดแสตมป์ ชุดครุ ฑร. 6 ราคา 15 สต. สี แดง คู่
3/12/27 registered cvr to England franked w/Rama VI "Garuda" 15 stg red pair tied by Bkk10 cds

1,500

236 ซองลงทะเบียน และ A.R. จาก กรุ งเทพที่ ๒ 15/9/22 ไปอเมริ กา (25/10) ปิ ดแสตมป์ ชุดครุ ฑร. 6 ราคา
25 สต. สี น้ าํ เงิน กับ 50 สต. (มีรอยยับ) กรุ ณาตรวจ
1,200

15/9/22 registered, A.R. cvr to USA (25/10) franked w/Rama VI "Garuda" 25 & 50 stg tied by Bkk2 cds.

237 กลุ่มซอง 2 ซอง และป.ก. 2 ใบ ส่งจริ งระหว่างปี 1920-24 ปิ ดแสตมป์ ร. 6 สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1920-24 group of 2 cvrs & 2 ppcs franked w/Rama VI stamps in mixed cond. Inspect

1,800

สมัยรัชกาลที่ 7 (Rama VII period)
238 ชุดร. 7 ราคา 2 สต. บล็อก 50 x 2 ต่อเป็ นแผ่น ประทับตราที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี 2476
Rama VII 2 stg block of 50 x 2 (making full sheet) tied by 1933 Constitution Day commem. cancels. Inspect

O

246

3,000

O

262

600

**

265,VAR

800

239 ตรา สงขลา แบบสวิส บนชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2473 ราคา 25 สต. บล็อก 4 (ชัดมาก 100%)
1930 Prov. 25 stg block of 4 used w/Singora swiss type cds (v.clear, 100%)
240 ชุดอากาศ 2 ราคา 10 สต. x 2 ดวงหนึ่งมีตลกครุ ฑพิมพ์เคลี่อนตํ่าไปทางซ้าย ไม่ใช้ สภาพดี
2nd Airmail 10 stg x 2, 1 w/var center shift downward to the left, fine mint
241 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 ใช้แล้ว ตั้งแต่ชุดแรก จํานวน 24 ดวง สภาพปะปนแต่มีตราประทับ กรุ ณาตรวจ
Group of 24 Rama V - VII used stamps w/some cancels but mixed cond. Inspect

O

1,000

O

2,000

O

2,000

O

800

O

1,500

O

800

O

1,500

242 กลุ่มตราประทับ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 ตั้งแต่ชุดสอง จํานวน 13 ดวง มีทรงม้า 10 บาท กรุ ณาตรวจ
Group of cancels on 13 Rama V - VII stamps, incld Jubilee High Value 10 Ticals. Inspect
243 กลุ่มตราประทับ บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 จํานวน 124 ดวง เป็ นเดี่ยวและคู่ กรุ ณาตรวจ
Group of cancels on 124 Rama V - VII stamps in singles & pairs. Inspect
244 กลุ่มตราประทับ แบบสวิส บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 จํานวน 58 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of swiss type cancels on 58 Rama V - VII stamps. Inspect
245 กลุ่มตรา Singapore, Penang Paquebot และ Hong Kong บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 จํานวน 71 ดวง (มีแสตมป์ ร. 9
ปนอยู่ 2 ดวง) กรุ ณาตรวจ
Group of Singapore, Penang Paquebot & Hong Kong cancels on 71 Rama V - VII stamps (incld a pair of Rama IX). Inspect

246 กลุ่มตรา Chiengmai บนแสตมป์ ร. 5 ชุดสอง จํานวน 6 ดวง + ตรา Singapore และ Penang Paquebot
บนแสตมป์ ร. 5 - ร. 7 อีก 7 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of Chiengmai cds on 6 Rama V 2nd Issue stamps + 7 Rama V-VII stamps w/Singapore & Penang Paquebot cds

247 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ร. 7 และชุด 150 ปี ราชวงศ์จกั รี ใช้แล้ว หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Album filled w/several hundreds used Rama VII and 150th Ann Rattanakosin stamps. Inspect
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248 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 2 สต. ส่งภายในกท. ตีตราปณ. กลาง 20/12/37
20/12/37 Rama VII 2 stg pc local Bkk usage w/GPO cancel

600

249 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 2 สต. ส่งภายในกท. ตีตราที่ทาํ การไปรษณี ย/์ พระราชอุทธยาน สราญรมย์ 13/9/79 กับ
ตราที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี 2479 มีตรารับที่ปณ.กลาง 14/12/36
13/12/36 Rama VII 2 stg pc Bkk usage w/Saranrom Royal Park temp. PO cds & 1936 Constitution Day cancels

1,500

250 เหมือนรายการที่ 249 แต่เป็ นป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต.
As above, but on a Rama VII 3 stg pc

1,200

251 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. ส่งจากกท. ที่ ๕๔ 12/2/31 ผ่านปณ.กลาง ไปนครราชสี มา (13/2)
12/2/31 Rama VII 3 stg pc sent from Bkk 54 branch office via GPO to Nakorn Rajasima (13/2)

900

252 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 3 สต. 2 ใบ (2 แบบ) ส่งจริ งจาก ระนอง 29/1/29 มากท. (3/2) + อีกใบส่งจาก เพชรบุรี
7/8/1932 มาพิจิตร์ (10/8) ผ่านปณ.กลาง
Rama VII 3 stg pc (2 types) sent from Renong to Bkk in 1929 & another sent from Petchburi to Pichit in 1932.

1,800

253 ป.บ. ชุดร. 7 ราคา 10 สต. ส่งจากกท. ไปอเมริ กา ตีตราปณ.กลาง 19/7/38
19/7/38 Rama VII 10 stg pc sent from Bkk GPO to USA

1,600

254 กลุ่ม 4 ซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 เดี่ยว ของราคา 2, 3, 5 และ 10 สต. สภาพปะปน มีใช้ที่ต่างจังหวัด 2 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 4 cvrs w/solo franking of Rama VII 2, 3, 5 & 10 stg in mixed cond. 2 used in provinces. Inspect

1,000

255 ซองส่งทางอากาศ จากกท. ที่ ๑๖๓ 14/11/33 ผ่านปณ.กลาง ไปอเมริ กา ปิ ดแสตมป์ ร. 7 ราคา 5 กับ 10 x 3 สต.
14/11/33 Airmail cvr from Bkk 163 branch office via GPO to USA franked w/Rama VII 5 & 10 x 3 stg

800

256 ซองส่งจากเชียงใหม่ 5/10/33 ไปอเมริ กา ผ่านปณ.กลาง ปิ ดแสตมป์ ชุดชัว่ คราว พ.ศ. 2473 ราคา 25 สต. เดี่ยว
5/10/33 Cvr from Chiengmai to USA via GPO franked w/1930 Prov. 25 stg solo

1,500

257 ซองส่งทางอากาศ 17/8/32 โดยสายการบิน Air Orient ไปฝรั่งเศส (28/8) ปิ ดชุดอากาศ ราคา 10 & 50 สต.
17/8/32 Airmail cvr to France via Air Orient franked w/1st Airmail 50 stg & 2nd Airmail 10 stg

1,200

258 ซองไปรษณี ย ์ ร. 7 ราคา 10 สต. ส่งจริ งจากตรัง 1/5/38 ไปบ้านโป่ ง (3/5) ผ่านรถด่วนสายใต้ และทุ่งสง
1/5/38 Rama VII 10 stg postal env. sent from Trang to Ban Pong via Southern Express & Tung Song

1,500

259 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ส่งจากเชียงใหม่ ตีตรารฟ. รถด่วนสายเหนือ และตราผ่านสโลแกนภาษาจีน
ของกรุ งเทพ ที่ 8 วันที่ 24/6/32 ไปจีน โดยระบุวา่ ต้องจ่ายเป็ นเงินตราของ Zhong Shan ที่ผกู กับค่าของเงินจริ ง
24/6/32 Rama VII 15 stg env. used as money remmitance mail from Chiengmai, tied by North Express r.r. cancel
via Bkk 8 to China. Handwritten to refer remittance to be in Zhong Shan silver currency.
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260 ซองปณ. ร. 7 ราคา 15 สต. ใช้เป็ นโพยก๊วน ตีตราสโลแกนภาษาจีน ของกรุ งเทพ ที่ 8 วันที่ 7/2/39 ไปจีน บนซองตีตราที่
ระบุวา่ ต้องจ่ายเป็ นสกุลเงินประจําชาติ ที่ยกเลิกการผูกกับค่าของเงินจริ ง

7/2/39 RamaVII 15 stg env. used as money remmitance mail from Bkk to China. Handstamp indicates
remittance to be in Central National Currency

2,000

261 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 7 ถึงราคา 1 บาท ไม่ปน จํานวน 6 ซอง ส่วนใหญ่ส่งทางอากาศ สภาพปะปน
Group of 6 cvrs franked w/Rama VII stamps to 1 Baht value, mostly sent by airmail. Mixed cond.

1,600

262 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ชุด 150 ปี ราชวงศ์จกั รี ถึงราคา 50 สต.ไม่ปน จํานวน 4 ซอง สภาพปะปน
800

Group of 4 cvrs franked w/150th Ann Rattanakosin stamps to 50 stg value. Mixed cond. Inspect

263 กลุ่มป.ก. ในช่วงสมัยร. 7 ไม่ใช้ จํานวน 10 ใบ กรุ ณาตรวจ
Circa Rama VII period group of 10 unused ppcs. Inspect

500

สมัยรัชกาลที่ 8 (Rama VIII period)
264 ชุดกาชาด 75 ปี ครบชุด 3 ดวง บล็อก 4 ติดมุมล่างขวา ไม่ใช้ สภาพดีพอใช้-ดี ราคา 15 + 5 สต. ดวงหนึ่งหลังบางตรงฮิ้ง
75th Ann Red Cross compl set of 3 in LR corner block of 4, v.good-fine mint. 15+5 stg has hinge thin on 1 stam **,*** 277-279

7,200

3,500

265 ตรา พิบูลสงคราม บนชุดร. 8 "บางปะอิน" ราคา 10 สต. (ชัด 65%)
Rama VIII "Bang Pa-In Palace" 10 stg used w/Pibulsongkram cds (clear, 65%)

3,000

O

293

*

K5

9,000

3,000

*

313-318

5,000

2,000

3,550

2,000

266 ชุดไทยยึดครองรัฐกลันตัน ราคา 10 เซ็นต์ ไม่ใช้ มีรอยยับแนวตั้งเล็กน้อยที่ดา้ นบน
1943 Thai Occupation of Kelantan 10 cents, unused, light vertical crease at top.
267 ชุดสี่ รัฐ ครบชุด 6 ดวง ไม่ใช้ ดวง 1 เซ็นต์ มีจุดบาง และดวง 8 เซ็นต์ มีจุดเหลือง กรุ ณาตรวจ
1943 Thai Occupation of Northern Malaya compl set of 6, unused. 1c w/thin spots & 8c w/tone spots
268 ชุดสี่ รัฐ ราคา 1, 2, 4 และ 8 เซ็นต์ ไม่ใช้

313-314,

1943 Thai Occupation of Northern Malaya 1, 2, 4 & 8c, unused

*

316-317

269 อัลบั้มบรรจุตราประทับต่างๆ บนแสตมป์ ร. 6 - ร. 8 ใช้แล้ว จํานวน 180 ดวง กรุ ณาตรวจ
Album filled w/cancels on 180 Rama VI - VIII stamps. Inspect

O

4,000

O

2,000

270 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ร. 8 ใช้แล้ว หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Album filled w/several hundreds used Rama VIII stamps. Inspect
271 ซอง censor ส่งจากภูเกต 3/6/83 ไปปี นัง ปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 15 สต.
3/6/1940 censor cvr from Phuket to Penang franked w/Chakri Palace 15 stg

500

272 ซอง censor ส่งจากกท. 16/10/40 ไปสวิสเซอร์แลนด์ ปิ ดแสตมป์ ชุดพระที่นงั่ จักรี ราคา 15 สต.
16/10/40 censor cvr from Bkk to Switzerland franked w/Chakri Palace 15 stg
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273 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่งภายในกท. ตีตราปณ. กลาง 18/1/41
18/1/41 Rama VIII 2 stg pc local Bkk usage w/GPO cancel

800

274 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 2 สต. (ทําที่กรมแผนที่) ส่งจากกท. ไปสงขลา ตีตรากท. ๑๖๘ 25/8/85 มีตรา censor
800

25/8/42 Rama VIII 2 stg pc censor usage from Bkk branch office 168 to Songkhla. No sign of postage due

275 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่งจาก หลังสวน 28/12/82 ไปสิ งห์บุรี (1/1) ผ่านปณ.กลาง
28/12/39 Rama VIII 3 stg pc from Langsuan to Singhaburi (1/1/40) via Bkk GPO

1,200

276 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่กรมแผนที่) ส่งจาก ปณ.กลาง 14/2/40 ไปยะลา (15/2)
14/2/40 Rama VIII 3 stg pc from Bkk GPO to Yala (15/2)

1,200

277 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (ทําที่กรมแผนที่) ไม่ใช้ ตลกตัดเคลื่อนไปทางซ้าย
Unused Rama VIII 3 stg pc var miscut, design shift to left

1,200

278 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (ทําที่กรมแผนที่) ส่งจากกท. ไปสิ งห์บุรี ตีตรากท. ๑๔๕ 9/1/86 มีตรา censor
9/1/43 Rama VIII 3 stg pc censor usage from Bkk branch office 145 to Singhaburi

1,200

279 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่องั กฤษ) แก้ราคาเป็ น 2 สต. ใช้ภายในกท. ตีตราปณ. กลาง 8/4/43 มีตรา censor
8/4/43 Rama VIII 3 stg pc (Waterlow) revalued to 2 stg used locally in Bkk w/censor chop

1,600

280 ป.บ. ชุดร. 8 ราคา 3 สต. (พิมพ์ที่องั กฤษ) แก้ราคาเป็ น 2 สต. ใช้ ไปสงขลา ตีตราปณ. กลาง 12/11/42 มีตรา censor
12/11/42 Rama VIII 3 stg pc (Waterlow) revalued to 2 stg used from Bkk to Songkhla, w/censor chop

1,600

281 กลุ่ม ป.บ. ราคาต่างๆ ใช้แล้วมีชุดร. 7 (3 ใบ) และชุดร. 8 (1 ใบ) + ซองไปรษณี ย ์ ร. 7 สภาพปะปน มีใช้ที่ต่างจังหวัด
Group of used 3 Rama VII pcs, 1 Rama VIII pc & a Rama VII postal env. (some used in provinces).

2,000

282 ป.ก. เชลยศึก ส่งจากอังกฤษ ระบุวนั ที่ 27/9/43 มาที่ค่ายเบอร์ 2 ในประเทศไทย มีตรา censor ต่างๆ กรุ ณาตรวจ
27/9/1943 POW Service pc sent from England to Camp No. 2 in Thailand w/various censor markings.

1,200

283 ป.ก. เชลยศึก ส่งจากอังกฤษ ระบุวนั ที่ 8/5/44 มาที่ค่ายเบอร์ 1 ในประเทศไทย มีตรา censor ต่างๆ
8/5/1944 POW Service pc sent from England to Camp No. 1 in Thailand w/various censor markings.

1,500

สมัยรัชกาลที่ 9 (Rama IX period)
284 ชุดร. 9 สยาม ครบชุด 10 ดวง ไม่ใช้ สภาพดี มีฮิ้ง ราคา 10 และ 20 บาท สภาพดีพอใช้-ดี ไม่ฮิ้ง แถมดวง
3 บาท เป็ นตลกพระพักตร์พิมพ์เคลื่อนตํ่าด้วย
Rama IX Siam complete set of 10, fine mint (10 & 20 Baht is v.good-fine MNH and the 3 Baht has misplaced center var.)

**,***

319-328

O

319-328

***

319

25,000+

10,000

285 กลุ่มแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ใช้แล้ว ถึงราคา 20 บาท จํานวน 108 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 108 used Rama IX Siam up to 20 Baht value. Inspect

2,000

286 ชุดร. 9 สยาม ราคา 5 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
Rama IX Siam 5 stg full sheet of 100 in faulty condition. Inspect
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287 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ราคา 5 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง รุ่ นไม่มีกาว สภาพดี กรุ ณาตรวจ
1947 Coming of Age 5 stg full sheet of 100, fine unused as issued. Inspect

*

329

6,000+

4,000

*,***

329, 333

1,920

600

O

332

360++

800

Rama IX Thailand De La Rue printing 5 stg full sheet of 100 w/miscut right margin seeing part reg. number. Tone spots. Insp ***

342a

5,000+

1,500

***

345

5,000

750

Rama IX Thailand 1.15 Bht full sheet of 100 x 2 w/miscut lower margin showing part sheet letter (A / B). Mixed cond. Inspe ***

349

3,000+

1,000

384

3,500

500

288 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ราคา 5 และ 50 สต. บล็อก 4 ไม่ใช้ สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
1947 Coming of Age 5 & 50 stg in mint/unused block of 4, mixed cond. Inspect
289 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ราคา 20 สต. บล็อก 6 ใช้แล้ว ตีตราลําปาง 1/7/48
1947 Coming of Age 20 stg used block of 6 w/full Lampang cancel
290 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ รุ่ นพิมพ์ โธมัส เดอลารู ราคา 5 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง ขอบด้านขวาตัดเกิน จึงเห็น
เลขของแม่พิมพ์บางส่วน สภาพดีแต่มีจุดเหลืองกระจายหลายที่ กรุ ณาตรวจ
291 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 20 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพพอใช้ มีจุดเหลือง กรุ ณาตรวจ
Rama IX Thailand 20 stg full sheet of 100, part tropical gum w/toning throughout. Inspect
292 ชุดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 1.15 บาท เต็มแผ่น 100 ดวง x 2 ขอบด้านล่างตัดเกิน จึงเห็นตัวอักษรของแผ่น (A / B) บางส่วน
293 ชุดพระเจ้าตากสิ น ราคา 5 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพพอใช้ (กาวหายบางส่วน) กรุ ณาตรวจ
1955 King Tark-Sin 5 stg full sheet of 100, average cond. w/part gum loss. Inspect

***,*

294 ปรู ฟเจาะรู แบบไม่ปรุ ฟัน ของชุดดอนเจดีย ์ ครบชุด 4 ดวง บล็อก 4 ติดขอบบน
Imperf proof w/hole punctured of 1956 Don Jedi compl set of 4 in upper margin block of 4

6,000

P

295 ชุด 25 พุทธศตวรรษ ราคา 5 และ 10 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง อย่างละ 5 แผ่น สภาพดี
2500th Ann. B.E. 5 & 10 stg in full sheet of 100 x 5 each, fine cond.

20,000

3,000

***

391, 392

P?

420

***

422-439

10,000

2,500

***

436

2,600

1,300

296 ตัวอย่ างทดลองพิมพ์ ไม่ ปรุฟัน บนกระดาษไม่ มลี ายนํา้ ไม่ มกี าว ของชุดวันเด็ก ปี 2504 ราคา 20 สต.
เต็มแผ่น 100 ดวง เป็ นคู่ และมี gutter ระหว่างแผ่น และพิมพ์ ท้งั สองด้ านด้ วย แผ่นหนึ่งมีตลก doctor
blade ที่แถวขวา และอีกแผ่นมีตลกพิมพ์เลอะที่กรอบขวาบางดวง สภาพมีรอยพับตรงกลาง หายากมาก
Rare imperf printer's sample on ungummed/no watermark paper of 1961 Children Day 20 stg in full sheet
of 100 x 2 w/gutter in between and also printed on both sides w/each sheet showing blade or print flaws

100,000

297 ชุดร. 9 ชุดที่ 3 ครบชุด 18 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน ไม่ฮิ้ง กรุ ณาตรวจ
Rama IX 3rd Issue complete set of 18, MNH in mixed cond. Inspect
298 ชุดร. 9 ชุดที่ 3 ราคา 10 บาท ไม่ใช้ สภาพดี-ดีมาก (กาวขาว) ไม่ฮิ้ง
Rama IX 3rd Issue 10 Baht, f-vf fresh MNH
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299 ตัวอย่ างทดลองพิมพ์ ไม่ ปรุฟัน บนกระดาษไม่ มลี ายนํา้ ไม่ มกี าว ของชุดจม. ปี 2504 ราคา 50 สต.
เต็มแผ่น 100 ดวง เป็ นคู่ และมี gutter ระหว่างแผ่น สภาพมีรอยพับตรงกลางแผ่น หายากมาก
Rare imperf printer's sample on ungummed/no watermark paper of 1961 ILW 50 stg in full sheet
of 100 x 2 w/gutter in between, creasing in middle of each sheet. Inspect

P?

441

***

472-490

60,000

300 ชุดร. 9 ชุดที่ 4 ครบชุด 19 ดวง ไม่ใช้ สภาพปะปน ไม่ฮิง้ กรุ ณาตรวจ
Rama IX 4th Issue complete set of 19, MNH in mixed cond. Inspect
301 ชุดร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 5-25 กับ 75 สต. เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพดีพอใช้-ดี
Rama IX 4th Issue 5-25 & 75 stg in full sheet of 100, v.good-fine MNH

10,000

3,500

3,500

1,000

472-476,
***

478

302 ซองวันแรกชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ ตลกไม่พิมพ์สีดาํ (คําบรรยาย)
1963 36th Birthday of King Bhumibol fdc error black (description) omitted, very scarce

3,000

303 ซองวันแรกชุดราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี สภาพดี
1965 15th Ann. of Royal Wedding fdc, fine cond.
304 ชุดราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี + ชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ พระราชินี ครบชุด ไม่ใช้ ดี-ดีมาก
1965 15th Ann. of Royal Wedding + 1980 Queen Sirikit's 48th Birthday complete set, f-vf MNH

800

600

1,300

800

507-508,
***

1012-1014

***

688//701

***

701

305 อัลบั้มบรรจุแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 5 ไม่ใช้ ราคาระหว่าง 10 สต. - 20 บาท เป็ นบล็อกทั้งหมด (163 ดวง) ดี-ดีมาก
Album filled w/163 MNH Rama IX 5th Issue stamps (bet. 10 stg - 20 Baht), all in blocks, f-vf. Inspect

3,000

306 ชุดร. 9 ชุดที่ 5 ราคา 20 บาท เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพดี มีจุดเหลืองเล็กน้อย
Rama IX 5th Issue 20 Bht in full sheet of 100, fine MNH w/minor tone spots

12,000

3,500

307 ซองวันแรกของเบอร์ 725 ตลกไม่พิมพ์คาํ บรรยายภาษาอังกฤษ
#725 fdc error English description omitted, very scarce

3,000

308 ชุดอัญมณี 6 บาท และชุดแต่งกายสตรี 5 บาท ทั้งคู่เต็มแผ่น 50 ดวง สภาพปะปน มีจุดเหลืองเล็กน้อย
1972 Precious Stones 6 Bht & Costumes 5 Bht in full sheets of 50, mixed cond. Inspect

***

708, 713

21,000

4,000

309 ซองวันแรกของเบอร์ 761 x 6, 5 ซองมีตลกเช่นพิมพ์ขาดสี เหลือง, สี ดาํ และสี แดง กรุ ณาตรวจ
#761 fdc x 6, 5 w/errors different color omitted or shift, very scarce. Inspect

8,000

310 ชุดงานกาชาด 2515, 2516 และ 2520 เต็มแผ่น 50 คู่ ไม่ใช้ สภาพดี แผ่นปี 2515 และ 2516 มีตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อน
Red Cross Fair 1973, 1974 & 1977 in full sheets of 50 pairs, fine MNH. 1973 & 74 w/var shifted surch.

727//903,

***

5,500

VAR

311 ชุดร. 9 ชุดที่ 6 เต็มแผ่น 100 ดวง มีราคา 20 สต. (พิมพ์โธมัส), 25 สต. (แฮริ สนั ) x 3 (แม่พิมพ์ 1A, 1B & 1D) +
50 สต. (แฮริ สนั ) ตัวติดของชุด สภาพดี กรุ ณาตรวจ

736,

Rama IX 6th Issue in full sheet of 100 for #736, 1062 x 3 & 1063, fine MNH
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312 ซองวันแรกชุดผีเสื้ อ 3 x 2 ซองหนึ่งปิ ดแสตมป์ ราคา 3 บาท หัวกลับ
1984 Butterflies 3 fdc x 2, 1 has 3 Bht stamp affixed upside down

500

1165-1168

313 ชุดร. 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ชุดที่ 1 (แสตมป์ ทอง) เต็มแผ่น 10 ดวง สภาพดี
1987 Rama IX 60th Birthday 100 Bht in full sheet of 10, fine MNH

***

1308a

16,500

9,000

314 ชีทพิเศษ ไม่ปรุ ฟัน ชุดร. 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ชุดที่ 4 (เลขแผ่น #345)
Deluxe sheet of 1999 Rama IX 6th Cycle Birthday

8,000

315 ชุดร. 9 ชุดที่ 5 ราคา 20 สต. แก้เป็ น 2 บาท เต็มแผ่น 100 ดวง สภาพดี
Rama IX 5th Issue 2 Bht surch on 20 stg in full sheet of 100, fine MNH

Hobby
***

K91

30,000

10,000

316 ชีทพิเศษ ไม่ปรุ ฟัน ชุดเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ (เลขแผ่น #0123)
Deluxe sheet of 2009 Hindu Gods

3,000

317 ชีทพิเศษ ไม่ปรุ ฟัน ชุดเทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (เลขแผ่น #0123)
Deluxe sheet of 2012 Chinese Gods Caishenye

3,000

318 สมุดที่ระลึกชุดร. 9 ชุดที่ 10 บรรจุชีทพิเศษ (เลขแผ่นสี ทอง) แบบปรุ /ไม่ปรุ ฟัน อย่างละคู่
2010 Rama IX 10th Issue special pack containing perf/imperf pairs of s/s w/gold sheet number

5,000

319 ตลกไม่ปรุ รูบนแสตมป์ ทดสอบสถิติ ชุดที่ 1 ราคา 20 สต. แถว 4 กับ ชุดที่ 2 ราคา 25 สต. แถว 4 ไม่ใช้
Imperf var. on 1963 Official statistic stamps 1st Series 20 stg strip of 4 & 2nd Series 25 stg strip of 4

O3VAR,
*

O8VAR

500

320 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ไม่ใช้ จํานวน 66 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 66 mint Rama V - IX stamps in mixed cond. Inspect

***,**

800

***,**

1,200

O

2,000

O

1,000

O

2,500

O,**

4,000

O,**

3,000

321 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ไม่ใช้ จํานวน 65 ดวง สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 65 mint Rama V - IX stamps in mixed cond. Inspect
322 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว ร้อยกว่าดวง ส่วนใหญ่เป็ นครบชุด (มีชุดแรก) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of over hundreds used Rama V - IX stamps in mixed cond., mostly full sets from 1st Issue. Inspect
323 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว ร้อยกว่าดวง (มีอากรผสมอยูด่ ว้ ย) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of over hundreds used Rama V - IX stamps in mixed cond., w/some revenues incld. Inspect
324 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้แล้ว เกือบ 200 ดวง ส่วนใหญ่เป็ นครบชุด สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of nearly 200 used Rama V - IX stamps in mixed cond., mostly full sets. Inspect
325 อัลบั้มสี แดงบรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Album containing several hundreds mint/used Rama V - IX stamps. Inspect
326 อัลบั้มสี น้ าํ เงินบรรจุแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ หลายร้อยดวง กรุ ณาตรวจ
Album containing several hundreds mint/used Rama V - IX stamps. Inspect
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327 กลุ่มแสตมป์ ร. 5 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ หลายพันดวง (เจ้าของระบุ) ไม่สามารถตรวจสอบได้หมด กรุ ณาตรวจ
Group of few thousands mint/used Rama V - IX stamps. Inspect

O,**

5,000

**,*,O

600

***

1,500

328 กลุ่มตลกต่างๆ (ส่วนใหญ่เล็กน้อย) บนแสตมป์ ร. 6 - ร. 9 ใช้/ไม่ใช้ จํานวน 23 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of mostly minor varieties on 23 mint/used Rama VI - IX stamps. Inspect
329 กลุ่มแสตมป์ ร. 9 ไม่ใช้ จํานวน 79 ดวง (มีชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ) สภาพดี-ดีมาก กรุ ณาตรวจ
Group of 79 MNH Rama IX stamps incld 1963 36th Birthday set. Inspect
330 กลุ่มแสตมป์ ร. 9 ไม่ใช้ (ส่วนใหญ่เป็ นชุดที่ระลึก) มีฮิ้ง/ไม่ฮิ้ง จํานวน 197 ดวง + ชีท 4 แผ่น
Group of 197 mint/MNH Rama IX stamps, mostly commem. + 4 s/s. Inspect

2,500

331 แฟ้ มบรรจุแสตมป์ ร. 9 ไม่ใช้ (เป็ นชุดที่ระลึกจากยุค 1950s-70s)หลายร้อยดวง เป็ นเดี่ยวและบล็อก
มีฮิง้ /ไม่ฮิ้ง มีราคาคู่มือสูง (อย่างเช่นมีกาชาด 60 ปี 50+50 สต. บล็อก 40) สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
File containing several hundreds mint/MNH Rama IX commem from 1950s-1970s period in singles, blocks

w/high catalog value. Noticed Red Cross 60th Ann 50+50 stg block of 40. Mixed cond. Inspect

10,000

332 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 50 สต. เดี่ยว (อัตราสิ่ งพิมพ์) ส่งจากลําปาง 7/6/98 ไปอเมริ กา
7/6/1955 printed matter rate cover from Lampang to USA franked w/Rama IX Siam 50 stg solo

800

333 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 5.80 บาท จากกท. ๑๔๕ (วันที่ไม่ชดั ) ไปอเมริ กา (4/3/50) ปิ ด
ร. 9 "สยาม" ราคา 20 สต. x 4 กับ 1 บาท x 5 (ดวงหนึ่งมีตลกพิมพ์เคลื่อนและฟ้ าผ่าเล็กน้อย)
Reg airmail cvr rate 5.80 Baht from Bkk-USA w/Rama IX Siam 20 stg x 4 & 1 Baht x 5 (1 w/minor var.)

2,500

334 ซองปิ ดแสตมป์ ชุดร. 9 สยาม ราคา 1 บาท เดี่ยวไปอังกฤษ + ซองทางอากาศ ในอัตรา 6.40 บาท ปิ ด
ร. 9 สยาม ราคา 20 สต. กับ 3 บาท คู่ ไปเยอรมนี
Cvr franked w/Rama IX Siam 1 Bht solo to England + 20 stg & 3 Bht pairs on airmail cvr to Germany

800

335 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 20.25 บาท จากกท. 24/3/49 ไปสวิส. (4/4) ปิ ดแสตมป์ ร. 9 "สยาม"
10 บาท คู่ กับชุดร. 8 "บางปะอิน" 25 สต. + ซองส่งจากเพชรบุรี มากท. ติดดวง 20 สต. เดี่ยว
Reg air cvr rate 20.25 Baht from Bkk-Swit. w/Rama IX Siam 10 Baht pair & others + cvr from Petchburi-Bkk w/20 stg solo

1,200

336 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 23.75 บาท จากกท. 9/10/52 ไปอเมริ กา (15/10) ปิ ดแสตมป์ ร. 9
"สยาม" ราคา 20 บาท กับดวงอื่นๆ
9/10/1952 reg. air. cvr rate 23.75 Bht from Bkk-USA w/Rama IX Siam 20 Baht & others

1,500

337 เอกสารยืนยันการส่งจม. ไปต่างประเทศ 2 หน้า ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู้ (รายการละ 5 สต.) หน้าละ 8 รายการ
แต่ละหน้าปิ ดแสตมป์ ร. 9 "ไทยแลนด์ ราคา 5 สต. x 8 ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราปณ. กลาง 2-9/11/1954
2 pages of 1954 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/Thailand Issue 5 stg x 8/page
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338 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 15.25 บาท จากกท.ไปสวีเดน ปิ ดร. 9 ไทยแลนด์ ราคา 5 กับ 10 บาท + อื่นๆ
1960 reg air cvr Bkk-Sweden franked w/Thailand Issue 5 & 10 Bht + other

500

339 ซองลงทะเบียนทางอากาศ ในอัตรา 34.50 บาท จากกท. 3/5/61 ไปอเมริ กา (6/5) ปิ ดแสตมป์ ร. 9
ไทยแลนด์ รุ่ นพิมพ์ โธมัส เดอลารู ราคา 2 กับ 5 บาท บล็อก 4 + อื่นๆ
3/5/61 reg. air. cvr rate 34.50 Bht from Bkk-USA w/Rama IX Thailand De La Rue 2 & 5 Bht in block of 4 + others

2000

340 ซองลงทะเบียน A.R. ภายในกท. ส่งจากวัดเลียบ 2/3/2500 ปิ ดแสตมป์ ชุดพระนเรศวรมหาราช 2 บาท เดี่ยว
2/3/57 local Bkk reg A.R. cvr franked w/King Naresuan 2 Baht solo

500

341 ซองลงทะเบียน A.R. ภายในกท. ส่งจากป้ อมปราบ 20/5/2499 ปิ ดแสตมป์ ชุดท้าวสุรนารี 1 บาท คู่
20/5/56 local Bkk reg A.R. cvr franked w/Thao Sura-Naree 1 Baht pair

500

342 ซองส่งจาก "20th Royal Thai Co. / Unchon-Ni Korea" ในราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 7/12/1968
มาที่กท. ตีตราปณ. กลาง 11/12/68 และมีตรารับของที่ทาํ การไปรษณี ยท์ หาร กองทัพบก 11/12/11 ด้านล่างชํารุ ด
7/12/1968 cvr sent from "20th Royal Thai Co. / Unchon-Ni Korea" to Bkk w/GPO & Army postal service arrival pmks.

1,000

343 เอกสารยืนยันการส่งจม.ไปต่างประเทศ ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู ้ (รายการละ 5 สต.) ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4
ราคา 5 สต. เดี่ยว ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราปณ.กลาง 26/5/72
26/5/72 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/4th Issue 5 stg solo

1,500

344 เอกสารยืนยันการส่งจม.ไปต่างประเทศ ในอัตราไปรษณี ยร์ ับรู ้ (รายการละ 5 สต.) ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4
ราคา 25 สต. แถว 3 ชําระค่าธรรมเนียม ตีตราราชดําเนิน 12/3/14
12/3/71 certificate of posting letters abroad @ 5 stg fee per item, franked w/4th Issue 25 stg strip of 3

800

345 ซองลงทะเบียนทางอากาศ จากหาดใหญ่ 11/3/15 ไปอังกฤษ ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 4 ราคา 10 บาท คู่
11/3/72 reg. air. cvr Hat Yai -England franked w/Rama IX 4th Issue 10 Bht pair

1,500

346 ซองลงทะเบียนทางอากาศไปต่างประเทศปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 5 ถึงราคา 20 บาท ไม่ปน จํานวน 2 ซอง
Group of 2 reg. air. cvr franked unmixed w/Rama IX 5th Issue up to 20 Baht value.

1,000

347 กลุ่มซอง 2 ซองกับ ป.ก. 1 ใบ ส่งไปต่างประเทศ ปิ ดแสตมป์ ราคา 5 บาทเดี่ยวของชุดที่ 4, 5 และ 6
Group of 2 air cvrs & 1 ppc franked w/5 Bht solo of Rama IX 4th, 5th & 6th Issue

500

348 กลุ่มซองส่งทางอากาศไปอเมริ กา 3 ซอง ปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 6 ราคา 20 บาท กับดวงอื่นๆ
1976 Group of 3 air cvrs to USA franked w/Rama IX 6th Issue 20 Baht + others

3,000

349 ซองปิ ดแสตมป์ "เรื อใบปลอม" 75 สต. ส่งจากอุดรธานี (1/4/19)ไป เชียงราย และถูกปรับ แล้วส่งคืน 5/4
Taxed, return to sender cvr franked with 1975 VIII Seap Games 75 stg forgery from Udon to Chiengrai
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350 14/12/26 ซองจ่าหน้าไปเลบานอน ผนึกป้ าย "ส่งคืนเนื่องจากการสูร้ บ ซึ่งเป็ นเหตุสุดวิสยั ในประเทศปลายทาง"
+ ป.ก. ประทับตรา slogan "เรี ยกพลเพื่อฝึ ก เตรี ยมสู่ศึกยามสงคราม"
1,000

14/12/83 return to sender cvr, addressed to Lebanon w/"Returned due to War.." label + ppc w/call for war prepareness slogan

351 กลุ่มซองปิ ดแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 7 ถึงราคา 50 บาท ไม่ปน จํานวน 8 ซอง
Group of 8 cvrs franked unmixed w/Rama IX 7th Issue up to 50 Baht value.

1,000

352 เอกสาร "คําขอฝากส่งไปรษณี ยภัณฑ์โดยชําระค่าบริ การเป็ นเงินสด" ปิ ดด้วยแสตมป์ ร. 9 ชุดที่ 10 ราคา
500 บาท จํานวน 8 ดวง + ดวงอื่นๆ ตีตราสนามเป้ า 19/11/46
19/11/2003 parcel doc franked w/Rama IX 10th Issue 500 Baht x 8 + others

1,000

353 กลุ่มซองสมัยร. 7 - ร. 9 จํานวน 12 ซองในสภาพไม่สมบูรณ์ กรุ ณาตรวจ
Group of 12 Rama VII-IX cvrs in faulty cond. Inspect

1,000

354 กลุ่มซอง 12 ซอง ปิ ดแสตมป์ ชุด 25 พุทธศตวรรษ cto ด้วยตราต่างๆ จากภาคเหนือ กรุ ณาตรวจ
Group of 12 cvrs franked w/2500th Ann. B.E. stamps & cto w/various Northern province cancels

500

355 กลุ่มซองสมัยร. 9 จํานวน 12 ซอง + จม. อากาศ 1 ซอง กรุ ณาตรวจ
Group of 12 Rama IX cvrs & 1 aerogramme. Inspect

1,500

356 กลุ่มซอง, ป.บ. และป.ก. ปิ ดแสตมป์ ร. 9 รุ่ นทัว่ ไป ตั้งแต่ชุดไทยแลนด์-ชุด 10 จํานวน 40 ซอง กรุ ณาตรวจ
800

Group of 40 Rama IX cvrs, pcs & ppcs franked w/definitive stamps from "Thailand" to 10th Issues. Inspect

357 กลุ่มซองและ ป.บ. ร. 9 ต่างๆ จํานวน 28 ชิ้น กรุ ณาตรวจ
Group of 28 various Rama IX cvrs & pcs. Inspect

800

358 กลุ่มซองวันแรก จํานวน 104 ซอง เกือบครบของปี 2512-2519 สภาพดี
Group of 104 fdcs nearly complete for the year 1969-76, fine condition

10,840

4,500

359 กลุ่มซอง ร. 9 ต่างๆ จํานวน 39 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 39 various Rama IX cvrs in mixed cond. Inspect

800

360 กลุ่มซอง และป.บ. ร. 9 ต่างๆ จํานวน 40 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 40 various Rama IX cvrs & pcs in mixed cond. Inspect

600

361 กลุ่มซอง และป.บ. ร. 9 ต่างๆ + ซองต่างประเทศ จํานวน 51 ชิ้น สภาพปะปน กรุ ณาตรวจ
Group of 51 various Rama IX cvrs & pcs + foreign cvrs in mixed cond. Inspect

800

362 Collection แสตมป์ ซองวันแรก และป.ก. บัตรภาพ ของชุดหัวโขน ชุดที่ 2 ที่สาํ คัญมีซองวันแรกที่มีลายเซ็น
ของบุคคลสําคัญ เช่น มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กรุ ณาตรวจ
1981 Collection of Thai Masks II stamps, fdcs & picture cards. Few fdcs are signed by important people.
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363 Collection แสตมป์ ซองวันแรก และป.ก. บัตรภาพ ของชุด 100 ปี หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ที่สาํ คัญมีซองวันแรก
ที่มีลายเซ็นของบุคคลสําคัญ กรุ ณาตรวจ
1981 Collection of Luang Pradit. stamps, fdcs & picture cards. Few fdcs are signed by key people.

2,000

364 แฟ้ มสี แดงใส่แสตมป์ ซองวันแรก และอื่นๆ ส่วนใหญ่จากช่วงปี 1996-2007 กรุ ณาตรวจ
File bulging w/stamps, fdcs & others mainly from 1996-2007 period. Inspect

3,000

365 กลุ่มแสตมป์ ซอง และสิ่ งสะสมอื่นๆ สมัย ร. 9 กรุ ณาตรวจ
Group of various Rama IX stamps, covers and others. Inspect

800

366 อากร ร. 5 รุ่ นทัว่ ไป (General) ราคา 1 บาท บล็อก 4 (ไม่มีกาว) + ที่แก้เป็ น 6 บาท บล็อก 4
Rama V General revenue 1 Tical unused block of 4 + the "6" Ticals surcharge in MNH block of 4

1,800

367 อากร - "สปส" ราคา 10 สต. เลขไทย และ 5 สต. เลขอารบิก + อากรดีดพิณ ราคา 10 และ 50 สต.
ทั้งหมดเต็มแผ่น 100 ดวง รวมทั้งสิ้น 4 แผ่น
2,800

Rev. - milit charity 10 stg (Thai num) & 5 stg (arabic num) + Musician rev. 10 & 50 stg all 4 values in full sheets of 100

368 อากร พยาบาล ราคา 25 สต. ไม่ใช้ เต็มแผ่นย่อย 50 ดวง แม่พิมพ์ 2A ติดกับเต็มแผ่นย่อย 50 ดวง ของ
แม่พิมพ์ 2B ต่อด้วยขอบ gutter ระหว่างกัน ในแนวตั้ง สภาพปะปน
Rev. - Nurse 25 stg mint full sheet of 50 (plate 2A) conjoined with full sheet of 50 (plate 2B) by
gutter in between, seldom seen uncut. Mixed cond. Inspect

***

1,200

369 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 33 ใบ ตามรายละเอียดย่อย ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 228 ดวงสังเกต
ว่าทุกใบปิ ดแสตมป์ ที่มีตลกต่างๆ เช่นปรุ หรื อตัวแก้พิมพ์เคลื่อน ตามที่ได้ระบุ กรุ ณาตรวจ
Group of 28 Rama V - IX documents franked w/altogether 170 rev. stamps. Each doc. is franked
with stamps w/var. such as misperf, misplaced surch. or other plate flaws. Inspect

3,000

370 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 49 ใบ ปิ ดอากรแสตมป์ รวม 688 ดวง กรุ ณาตรวจ
Group of 49 Rama V - IX documents franked w/altogether 688 rev. stamps. Inspect

3,000

371 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 105 ใบ ตามรายละเอียดย่อย ปิ ดอากรแสตมป์ ดวงเดี่ยวทั้งหมด กรุ ณาตรวจ
Group of 105 Rama V - IX documents each franked w/single rev. stamp. Inspect

2,500

372 กลุ่มเอกสารต่างๆ สมัยร. 5 -ร. 9 รวม 40 ใบ ทุกใบประทับตราแปลกๆ ของทางการหรื อเอกชน กรุ ณาตรวจ
Group of 40 Rama V - IX documents each cancelled w/unusual cancels. Inspect

2,500

373 3 รายการ มี 1)ตรา สงขลา แบบร.ศ. บนแสตมป์ ชุด 2 ราคา 12 อัฐ (ชัด 85%), 2)ป้ ายลงทะเบียน สมัยร. 5 ของ
สงขลา และ 3)ป้ าย ตราผนึกไปรสนีย ์ สมัย ร. 5
3 items: Songkhla R.S. cds on 2nd Issue 12 atts, a reg. label from Songkhla and a Rama V official seal
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374 กลุ่มสิ่ งสะสมสมัย ร. 5 - ร. 9 เช่นป้ ายต่างๆ, อากร, ป.บ. และตราประทับ มากกว่า 40 รายการ กรุ ณาตรวจ
Group of over 40 items of various Rama V - IX collectibles such as labels, rev., cancels, etc. Inspect
Tibi gratias ago pro vestrae PARTICIPATIONEM / Akita 1973 Yoiichinichiwo!
TTSA Go Fast>>>Just see Anc. Aliens S13ep1 and y'all be uptodate>>> laissez les bon temps rouler>>>
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2,000

