
สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 1.895 กรัม (ครึ่งสลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 3.79 กรัม (1 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 7.58 กรัม (2 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 15.16 กรัม (1 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 30.32 กรัม (2 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 60.64 กรัม (4 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 1 กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 45.48 กรัม (3 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 90.96 กรัม (6 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 106.12 กรัม (7 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 121.28 กรัม (8 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 136.44 กรัม (9 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 151.6 กรัม (10 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยคอทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก 75.8 กรัม (5 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยคอทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 1.895 กรัม (ครึ่งสลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 3.79 กรัม (1 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 7.58 กรัม (2 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 15.16 กรัม (1 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 30.32 กรัม (2 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 60.64 กรัม (4 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 1 กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 45.48 กรัม (3 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 90.96 กรัม (6 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 106.12 กรัม (7 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 121.28 กรัม (8 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 136.44 กรัม (9 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 151.6 กรัม (10 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก 75.8 กรัม (5 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



กำไลทองคำ

น้ำหนัก 15.16 กรัม (1 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 30.32 กรัม (2 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 45.48 กรัม (3 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 60.64 กรัม (4 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 75.8 กรัม (5 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 106.12 กรัม (7 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 7.58 กรัม (2 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 90.96 กรัม (6 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



กำไลทองคำ

น้ำหนัก 136.44 กรัม (9 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 151.6 กรัม (10 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

กำไลทองคำ

น้ำหนัก 121.28 กรัม (8 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

กำไลทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



แหวนทองคำ

น้ำหนัก 1 กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 1.895 กรัม (ครึ่งสลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 3.79 กรัม (1 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 7.58 กรัม (2 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 15.16 กรัม (1 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 45.48 กรัม (3 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 0.6 กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

แหวนทองคำ

น้ำหนัก 30.32 กรัม (2 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



แหวนทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ

แหวนทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



จี้ทองคำ

น้ำหนัก 1.14 กรัม (3 หุน)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 1.895 กรัม (ครึ่งสลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 3.79 กรัม (1 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 7.58 กรัม (2 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 15.16 กรัม (1 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำโดย สมาคมคาทองคำ

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 1 กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 45.48 กรัม (3 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ

จี้ทองคำ

น้ำหนัก 30.32 กรัม (2 บาท)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



จี้ทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ

จี้ทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



ตางหูทองคำ

น้ำหนัก 1 กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

ตางหูทองคำ

น้ำหนัก 1.14 กรัม (3 หุน)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

ตางหูทองคำ

น้ำหนัก 1.895 กรัม (ครึ่งสลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

ตางหูทองคำ

น้ำหนัก 3.79 กรัม (1 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

ตางหูทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

ตางหูทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

ตางหูทองคำ

น้ำหนัก 7.58 กรัม (2 สลึง)

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ



กรอบพระทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 90%

คาแรง                     บาท

กรอบพระทองคำ

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 80%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

กรอบพระทองคำสำเร็จรูป

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองบริสุทธิ์ 90%

ราคา                     บาท

กรอบพระทองคำสำเร็จรูป

น้ำหนักตามชั่ง

ผลิตจากทองบริสุทธิ์ 80%

ราคา                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำโดย สมาคมคาทองคำ



สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

สรอยขอมือทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

กำไลทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

แหวนทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ

สรอยคอทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

แหวนทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท
โดย สมาคมคาทองคำ



ตางหูทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

จี้ทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

จี้ทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 93.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ

โดย สมาคมคาทองคำ โดย สมาคมคาทองคำ

ตางหูทองคำ

น้ำหนัก           กรัม

ผลิตจากทองคำแทงบริสุทธิ์ 96.5%

ความบริสุทธิ์ทองคำหลังหลอมรวมน้ำประสานทอง ไมนอยกวา 92.5%

คาแรง                     บาท

โดย สมาคมคาทองคำ




