
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

• คุณสมศรี ธารประดับ  โทร. 02-2732566, 081-8373913 k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.ขอนแกน

จ.ข
อน

แก
น

โฉนดเลขที่ : 7202-3, 14232  เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 378/1 ซอยหลังฉางเวช (ซอยนิมิตรเวช) ถนนประชาสถิตย
  แยกจากถนนสายน้ำพอง-กระนวน (ทล.2039) ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

ราคาขาย บาท1,652,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04014
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.703834  LONG : 103.075695

826,000826,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 2260  เนื้อที่ : 6-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 375 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายกระนวน-เชียงยืน (ทล.2322)
  ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน

ราคาขาย บาท6,061,000

รหัสทรัพยสิน 10-88-00096
ประเภททรัพยสิน อาคารสำนักงาน

GPS LAT : 16.687317  LONG : 103.088693

3,939,6503,939,650 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 13456  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 188/6 ซอยไมมีชื่อ ถนนรพช.สายเมืองเพีย-ละวา
  ตำบลเมืองเพีย อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

ราคาขาย บาท672,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05314
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.128948  LONG : 102.651630

418,600418,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 68066-67  เนื้อที่ : 1-3-71.40 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายน้ำพอง-ทาหิน (ทล.2183)
  ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ราคาขาย บาท2,076,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-04246
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.449647  LONG : 102.950897

1,320,1501,320,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 9330  เนื้อที่ : 9-3-81 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบูรพา ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน

ราคาขาย บาท2,986,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10258
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.867394  LONG : 102.877566

1,940,9001,940,900 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05039

ราคาขาย บาท2,462,000

โฉนดเลขที่ : 7787  เนื้อที่ : 0-3-10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 47 ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายบานฝาง-พระยืน (ขก.2017)

  ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน

GPS LAT : 16.355978  LONG : 102.601817

1,600,3001,600,300 บาท

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05387

ราคาขาย บาท2,719,000

โฉนดเลขที่ : 67739  เนื้อที่ : 0-1-0.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 4 ซอยดวงลิขิต ถนนสีหราชเดโชไชย

  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

GPS LAT : 16.464704  LONG : 102.796140

1,767,3501,767,350 บาท

โฉนดเลขที่ : 145587  เนื้อที่ : 0-0-41.60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 20 หมู 2 หมูบานบานบึงใครนุน ถนนบานทาหิน-บานบึงใครนุน
  ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ราคาขาย บาท992,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-03542
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.433156  LONG : 102.945566

644,800644,800 บาท
ราคา
พิเศษ

ราคา
พิเศษ

ราคา
พิเศษ

700 Á.

ไป อ.พระยืน

ทล.ชนบทสายบานฝาง-พระยืน (ขก.2017)

ไป อ.บานฝาง

ทล.แผนดินสายมัญจาคีรี-บานทุม (ทล.2062)
ไป อ.มัญจาคีรี

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไปที่นา
ไปท่ีน

า
ไปท

ี่นา ไปที่นา

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

200 Á.

500 Á.

20 Á.

ซ.ไมมีชื่อ 

หมายเหตุ : ทรัพยสินติดทางสาธารณะประโยชนแตทางเขา-ออก
  ปจจุบันใชผานที่ดินแปลงขางเคียงซึ่งกรรมสิทธิ์ไมใชของธนาคาร

ถ.สีหราชเดโชไชย

ซ.ภูมิเกียรติ

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหมูบานโนนมวง

ซอย 13ซ.ไมมีชื่อ
ซ.นวลหง

ไปบานเปด

ไป ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ไป อ.ชุมแพ

ไปมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไป ซ.นวลหง

ไป ม.รัศมีวิลเลจ

กม.5

270 ม.

ถ.มะลิวัลย (ทล.12)

ซ.ไมมีชื่อ

ไปหมูบานโนนมวง

กองพันทหารราบที่ 8
คายสีหราชเดโชไชย

265 ม.
ซ.ดวงลิขิต

ไป อ.หวยเม็ก

ถ.เที่ยงธรรม

ไปบานคำตานา

ไป อ.น้ำพอง

ไป อ.เชียงยืน
ถ.สายกระนว

น-เชียงยืน (ทล.2322)กม.2

กม.1
160 ม.

740 ม.

ไป อ.หวยเม็ก

ที่วาการ อ.กระนวน

ซ.หลังฉางเวช
ซ.รวมใจ

ถ.ผดุงราษฎร

วัดศรีสวาง
ไป อ.ทาคันโท

ไป อ.ยางตลาด

ซ.นิ
มิต

รเม
ือง

 2

40 ม.

กม.31

20 ม.

150 ม.

ถ.สายกระนวน-ทาคันโท(ทล.2152)

ถ.สายน้ำพอง-กระนวน (ทล.2039)

ถ.ศรีวิลัย

ถ.ป
ระ
ชา

สถ
ิตย



ไปบานปากเปอย

ถ.สายบานทาหิน-บานบึงใครนุน

ไป ถ.สายขอนแกน-เชียงยืน
(ทางหลวงหมายเลข 209)

ร.ร.บานทาหิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ต.บึงเนียม

130 ม.

ทล.แผนดินสายชนบท-บานไผ
(ทล.229)

ถ.รพช.สายเมืองเพีย-ละวา

ไปบานซีกคอ

เขาตัวเมืองบานไผ

ไป อ.ชนบท

เขาชุมชน

ไปทายชุมชน

เขาชุมชนกม.8

กม.7

กม.4

5.6 กม.300 ม.

62
 ม

.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ื
อ 

ถ.บูรพา

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ไปที่นา

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.50

1.10 กม.

40 ม.

กม.49

ถ.นิเวศนสถานถ.ราษฎรรื่นรมย

ถ.ประชาบํารุง

ไป จ.อุดรธานี

ไปตัวเมืองขอนแกน

กม.36

กม.37

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะท่ีดินวางเปลาเทานั้น

550 ม.

168 ม.

52 ม.

200 ม.

ไปทายชุมชน

ไปทายชุมชน

ไปที่นา

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

 ถ
.ส
าย
น้ำ
พอ

ง-
ทา

หิน
 (ท

ล.
21

83
)

 ถ.สายขอนแกน-ยางตลาด (ทล.12)ไป จ.ขอนแกน ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.น้ำพอง

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.กาฬสินธุ และ จ.นครพนม

โฉนดเลขที่ : 5966  เนื้อที่ : 8-0-24 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเขาบานโคกลาม ตำบลไผ อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ

ราคาขาย บาท1,693,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10495
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.520551  LONG : 103.582422

1,100,4501,100,450 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 549  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

ราคาขาย บาท2,400,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-08941
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.674530  LONG : 103.302603

1,440,0001,440,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 2105  เนื้อที่ : 3-2-47 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายแยก (ทล.2367) - บานโคกประสิทธ์ิ ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

ราคาขาย บาท950,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10397
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.269636  LONG : 103.443504

617,500617,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 44734  เนื้อที่ : 10-0-4 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบานดอนหัน-บานแกเปะ (กส.3137)
  ตำบลโคกสมบูรณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

ราคาขาย บาท1,577,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10509
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.365521  LONG : 103.679554

1,025,0501,025,050 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.กาฬสินธุ
จ.นครพนม

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05260

ราคาขาย บาท723,000

โฉนดเลขที่ : 1841-42  เนื้อที่ : 0-1-51 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 44 หมู 2 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายนครพนม-หนองคาย (ทล.212)
  ตำบลไชยบุรี อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม

GPS LAT : 17.647230  LONG : 104.463125

469,950469,950 บาท

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05404

ราคาขาย บาท 3,647,000

โฉนดเลขที่ : 19838-39  เนื้อที่ : 1-2-54 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 183, 227 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานขาวหลาม-บานโนนศิิลา (กส.2053)
  ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.325035  LONG : 103.505182

2,136,5502,136,550 บาทราคา
พิเศษ

ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05270

ราคาขาย บาท1,132,000

โฉนดเลขที่ : 13822
เนื้อที่ : 0-1-4 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 192 ถนนเทศบาล 9 ตำบลหวยเม็ก

  อำเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

GPS LAT : 16.602495  LONG : 103.223829

735,800735,800 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ (ขนาด 10 x 15 ม. ลึก 2 ม.)
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อทางหลวงชนบทสายบานไชยบุรี-

บานปากหวยมวง (นพ.3023)

ร.ร.ชุมชนบานไชยบุรี
แมน้ำสงคราม

แมน้ำโขง

กม.1

วัดโพธ์ิไชย
311 ม.

ถ.สายหนองคาย-นครพนม (ทล.212) ไป อ.ทาอุเทน
ไปบานแพง

200 ม.

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

100 ม.

200 ม.

2.5 กม.

กม.34 กม.33

คลองชลประทาน

ถ.เลียบคลองชลประทาน

เขาชุมชน
เขาชุมชนทล.ชนบทสายบานหนองแปน-บานโนนสิลาเลิง (กส.2045)

ทล.สายมหาสารคาม-กมลาไสย (ทล.2367)
ไป จ.มหาสารคาม

ไป (ทล.2216)

ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.กมลาไสย

ทล.ชนบทสายบานขาวหลาม-บานโนนศิลา (กส.2053)

860 ม.

500 ม.กม.52 กม.53

540 ม.

กม.13

กม.14

130 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปทายชุมชน

ไปทายชุมชน

ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)

ไป อ.ทาคันโท

ไป อ.หวยเม็ก
ทล.ชนบทสายบานหนองริวหนัง-บานหนองสามขา (กส.4035)

ไปบานหนองสามขา

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ซ.ไมมีช่ื
อ 

ไป อ.เมืองกาฬสินธุ

ไป อ.สมเด็จไปทายชุมชน

ถ.ส
าย 

(ทล
.2)

ถ.สายเขาบานโคกลาม

84 ม.

ถ.บานดอนหัน-บานแกเปะ (กส.3137)

ไปบานดอนหัน

โรงเรียนคําโพนทองราษฎรนิยม

ไป อบต.โนนสมบูรณ

ถ.ลูกรัง

360 ม.

2 กม.

กม.26

กม.25

ถ. สายแยก(ทล.2367)-บานโคกประสิทธิ์ 

บานโคกประสิทธิ์ ถ.ทางหลวงสายมหาสารคาม-กมลาไสย (ทล.2367)

ไป จ.มหาสารคาม

ไป อ.กมลาไสย



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.นครราชสีมา

จ.น
คร
รา
ชสี

มา

โฉนดเลขที่ : 45868, 45402  เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขท่ี ถนนสายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010)
  ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาขาย บาท357,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-01626
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.123761  LONG : 102.450597

214,200214,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 42724  เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 73 หมูบานชุมชนบานดู ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานลำซอ-บานโคกสมอ (นม.3197)
  ตำบลเมืองปก อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาขาย บาท628,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04416
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.729107  LONG : 102.057766

344,300344,300 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 22418-9  เนื้อที่ : 2-2-32 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโกลเดนแลนดรีสอรท ซอยภายในโครงการ ถนนสายโชคชัย-ปกธงชัย (ทล.2310)
  ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาขาย บาท1,703,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-01752
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.824660  LONG : 102.115030

936,650936,650 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก.ที่ : 8976  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 154/7 หมูบานโชคชัยธนาทร ซอยไมมีชื่อ ถนนไมตรีจิตต
  ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาขาย บาท720,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03237
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.731731  LONG : 102.170309

468,000468,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 2793  เนื้อที่ : 0-3-85 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานรุคสโคราช คันทรีคลับ ซอยภายในโครงการ ถนนสายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาขาย บาท462,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-07014
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.783610  LONG : 102.020850

231,000231,000 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 2862  เนื้อที่ : 1-0-2 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานรุคสโคราช คันทรีคลับ ถนนสายนครราชสีมา-ปกธงชัย (ทล.304)
  ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ราคาขาย บาท603,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-03743
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.777297  LONG : 102.021633

301,500301,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00396

ราคาขาย บาท10,551,000

โฉนดเลขที่ : 15376  เนื้อที่ : 18-2-68 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 288 หมู 9 หมูบานชุมชนบานวัด

  ซอยเลียบคลองสาธารณฯ ถนนมิตรภาพ (ทล.2)

  ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 15.355088  LONG : 102.443067

6,858,1506,858,150 บาท

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04651

ราคาขาย บาท3,537,000

โฉนดเลขที่ : 2597-2601  เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 459/9-12 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ(ทล.2356) ตำบลเสิงสาง
  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

GPS LAT : 14.421277  LONG : 102.469390

2,004,0002,004,000 บาท

ราคา
พิเศษ

ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 2 บอ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.คง

คลองสาธารณประโยชน

คลองสาธารณประโยชน

ถ.เลียบคลองสาธารณประโยชน

ถ.เลียบคลองสาธารณประโยชน

กม.209

480 ม.

300 ม.

400 ม.
กม.208

กม.1

กม.207

ถ.ม
ิตร
ภา
พ 

(ท
ล.2

)

ถ.สายบานวัด-คง (ทล.2160)

ไป อ.เมืองนครราชสีมา

ไป จ.ขอนแกน

ทล.207

18 ม. 675 ม. ถ.สายครบุรี-เสิงสาง (ทล.224)

ถ.สายเสิงสาง-หนองก่ี
(ทล.2317)

ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304) สายเดิม
ไปศูนยราชการ อ.ปกธงชัย

ไป อ.เมืองนครราชสีมา

กม.4กม.3+450

18 ม.

กม.3

ทล.ชนบทสายบานลำซอ-บานโคกสมอ (นม.3197)

หมายเหตุ : ใชทางเขา-ออก ผานท่ีดินแปลงอ่ืน และไมมีสภาพทาง

ไป ถ.สาย ทล.226

สถานีอนามัย
หนองระเวียง

50 ม.

ถ.สายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010)

ถ.สายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010)

ถ.กำธรอนุสรณ

วัดอินทรนิมิตร
2,500 ม.

1,200 ม.

350 ม. 925 ม.

1.1 กม.

2.6 กม.

ซ.ภายในโครงการ

สระน้ำ

สระน้ำ

พื้นที่ภายในโครงการ

ไป อ.เมืองนครราชสีมา
ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304

ไป อ.ปกธงชัย

เขาชุมชน

สระน้ำ

หมายเหตุ : ตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.ชัยภูมิ และ จ.บึงกาฬ

จ.ชัยภูมิ
จ.บึงกาฬ

โฉนดเลขที่ : 112161, 114391  เนื้อที่ : 13-2-19.40 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหวยซัน-หวยตอน (ชย.3001) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ราคาขาย บาท3,455,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09746
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.917188  LONG : 101.978814

2,245,7502,245,750 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 18292  เนื้อที่ :  0-3-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 57 หมูบานชุมชนบานหลุบง้ิว ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานกอก-บานสระสี่เหล่ียม
  ตำบลบานกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ราคาขาย บาท1,180,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05437
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.509640  LONG : 101.874850

746,200746,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 57998-9  เนื้อที่ : 0-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1052, 1053 ซอยไมมีชื่อ ถนนราษฎรบรรจบ ตำบลผักปง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ราคาขาย บาท3,210,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05121
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.363771  LONG : 102.129152

2,086,5002,086,500 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก.ที่ : 600, 1108, 1109  เนื้อที่ : 35-0-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 116 หมูบานชุมชนบานกุดชุมแสง ซอยบานกุดชุมแสง
  ถนนหนองไฮใต-กุดชุมแสง (ชย.2032) ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ราคาขาย บาท7,213,000

รหัสทรัพยสิน 09-88-00242
ประเภททรัพยสิน อาคารโรงงาน

GPS LAT : 16.013043  LONG : 101.795867

3,894,5503,894,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 53814  เนื้อที่ : 5-3-66 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201) ตำบลหนองบัวใหญ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ราคาขาย บาท1,118,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10431
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.561736  LONG : 101.865942

726,700726,700 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 15230, 15252  เนื้อที่ : 18-0-88 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานนอยเกตุจำปา ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานสำโรงทุง-บานหนองบัวรอง
  ตำบลหนองบัวใหญ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ราคาขาย บาท1,661,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10114
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.599726  LONG : 101.874385

1,079,6501,079,650 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 895  เนื้อที่ : 40-2-40 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานนาสวรรค ถนนสายบานโนนสมบูรณ-บานนาสวรรค (บก.4001)
  ตำบลนาสวรรค อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ราคาขาย บาท6,090,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10607
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.245278  LONG : 103.638721

3,958,5003,958,500 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 741  เนื้อท่ี : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง :  เลขท่ี 6 หมู 7 หมูบานชุมชนบานหนองบัวทอง ถนนสายหนองคาย-นครพนม (ทล.212)
  ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ราคาขาย บาท1,213,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05183
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 18.412793  LONG : 103.383901

788,450788,450 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-03597

ราคาขาย บาท 6,365,000

โฉนดเลขที่ : 29460, 30368, 33495  เนื้อที่ : 1-3-11 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 213 หมู 2 ถนนบูรพาชัย

  แยกจากถนนสายชัยภูมิ-นครสวรรค (ทล.225)

  ตำบลบานเขวา อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

GPS LAT : 15.77158  LONG : 101.91596

4,137,2504,137,250 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ (ขนาด 6 x 10 ม.
  เน้ือที่ประมาณ 15 ตร.วา) เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

สวนสาธารณะ
สระหนองบัว

หมายเหตุ : สปส.บางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง และ
  ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ ที่ดินบางสวนมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอน
  เอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

350
 ม.

400 ม. 6.95 กม.

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง

20 ม.

40 ม.

ถ.สายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201)

ถ.โยธาธิการสายบานผักปง-บานโนนดินแดง

ไป อ.ชุมแพ

ไปบานหนองหวา

ไปบานเหมืองแอ เขาชุมชน เขาชุมชน

ถ.ราษฏรบรรจบ

ไป อ.แกงครอ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายสีคิ้ว-ชัยภูมิ (ทล.201) ไปแยกหนองบัวโคก

วัดหลุบงิ้ว
ร.ร.บานหลุบงิ้ว

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.79

กม.5

กม.6
กม.7 100 ม.
120 ม.

กม.80เขตอำเภอ

กม.81

ไรมารานา

ไรประสิทธิ์

ซ.ไมมีชื่อ

ไปชัยภูมิ

ไปบานสระสี่เหลี่ยม

ทล.ชนบทสายบานกอก-บานสระสี่เหลี่ยม

ทล.ชนบทสายบานกอก-บานสระสี่เหลี่ยม
กม.19

กม.18

40 ม.

120 ม.

50 ม.
ไปบานหวยตอน

ไปบา
นหนอ

งหญา
ปลอง

วัดบานหนองนกเขา

อางเก็บน้ำชอระกา

จุดสิ้นสุดไฟฟาถาวร

สวนท่ี 2

สวนที่ 1

ถ.สายหวยชัน-หวยตอน (ช
ย.3001)

2.5 กม.
200 ม

.

 ม.บานจานทุง

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

ถ.สายจัตุรัส-หนองบัวระเหว (ทล.2170)

ไปหนองจาน

ไป อ.จัตุรัส

หนองบัวใหญ 

กม.85
250 ม.

610 ม.
950 ม.ไป อ.เมืองชัยภูมิ

ถ.สายสีค้ิว-ชัยภูมิ (ทล.201) 

ถ.บานหนองบัวใหญ

ถ.สุข
าภิบา

ล 8

ไป อ.หนองบัวระเหว

ไป อ.สีค้ิว

ถ.สายแยกทางหลวง 201-บานหนองตะไกสามัคคี (ชย.3047)

กม.111

กม.110
กม108

กม.107

กม.106
กม.105

กม.103
ไป อ.ปากคาด

ไป อ.บึงกาฬ

แม
นํ้าโ

ขง

ถ.สายหนองคาย-นครพนม (ทล.212)

ถ.สายบานไทยเจริญ-บานสะงอ (บก.3010)

ไปบานสะงอ

ไปบานหนองหมู กม.32

กม.35

กม.367.53 กม.

2 กม.

กม.120

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.สายพังโคน-บึงกาฬ (ทล.222) 

ไป อ.พังโคน

ไป จ.บึงกาฬ

หมูบาน ชุมชนบานนาสวรรค 

ถ.สายบานโนนสมบูรณ-บานนาสวรรค (บก.4001) 

ถ.สายบานสําโรงทุง-บานหนองบัวรอง



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.มหาสารคาม และ จ.ศรีสะเกษ

จ.ม
หา

สา
รค
าม

จ.ศ
รีส
ะเก

ษ

โฉนดเลขที่ : 2851  เนื้อที่ : 0-1-7 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 60 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองไฮ-บานโคกใหญ (มค.4031)
  ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ราคาขาย บาท762,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04235
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.898974  LONG : 103.432975

419,100419,100 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 1028  เนื้อที่ : 0-0-38 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 70 ซอย ไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองปาน-บานแตนอย
  ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ราคาขาย บาท165,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-03162
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.794484  LONG : 103.258791

82,50082,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 12300  เนื้อที่ : 3-2-20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองคู-บานผำ (มค.3133)
  ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ราคาขาย บาท888,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10019
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.425743  LONG : 103.174880

577,200577,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 34224  เนื้อที่ : 12-3-53 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายประทาย-ยโสธร (ทล.202)
  ตำบลราษฎรเจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ราคาขาย บาท1,624,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10554
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.525728  LONG : 103.277326

1,055,6001,055,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 16819  เนื้อที่ : 0-3-52 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4 หมูบานโนนกลาง ซอยไมมีชื่อ ถนนสายนิคมหวยคลา-ดวนใหญ (ศก.3008)
  ตำบลดวนใหญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ราคาขาย บาท768,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04929
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.950064  LONG : 104.269347

499,200499,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 34083  เนื้อที่ : 1-0-5 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 34, 35 หมูบานชุมชนบานหนองพระ หมู 7 ถนนสายบานหนองแคน-บานเสียว
  ตำบลเสียว อำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ราคาขาย บาท1,657,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-01825
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.248338  LONG : 100.041898

1,074,5001,074,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04701

ราคาขาย บาท1,225,000

โฉนดเลขที่ : 5918  เนื้อที่ : 0-1-8 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 32 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนมหาสารคาม-วาปปทุม (ทล.2040)

  ตำบลดงใหญ อำเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม

GPS LAT : 15.882578  LONG : 103.343205

610,500610,500 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05251

ราคาขาย บาท 1,076,000

นส.3 ก. ที่ : 754  เนื้อที่ : 1-0-20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ

  ถนนสายบานเหลาบัวบาน-บานโคกสูง (มค.3016)

  ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

GPS LAT : 16.365768  LONG : 103.043143

699,400699,400 บาทราคา
พิเศษ

300
 ม.

80 ม. 172.5 ม.

กม.14

7 กม.
กม.19กม.20

ไปที่นา
ไปบานขามเปย

ไปที่นา

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

ถ.สายเชียงยืน-โกสุมพิสัย (ทล.2237) ไปโกสุมพิสัยไปเชียงยืน

ถ.สายบานเหลาบัวบาน-บานโคกสูง (มค.3016) 

กม.44

กม.45

6.25 กม. 100 ม.

150 ม.

เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไม
มีชื่อ

 

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.สายบานหนองปาน-บานแตนอย

ถ.ทางหลวงแผนดินสายพยัคฆภูมิพิสัย-วาปปทุม (ทล.2040)

ไป อ.นาดูน

ไป อ.วาปปทุม

ไปที่นา

ไปที่นา

ไป อ.นาดูน

ไปที่นา

กม.35

ไป อ.บรบือ

130 ม.

 ซ.บานโคกสี

กศน.โคกสี

วัดโคกสีทองหลาง

ถ.มหาสารคาม-อ.วาปปทุม (ทล.2040) 

2 กม.

75 ม.

ถ.สายขอนแกน-ยางตลาด (ทล.12)
ไป จ.ขอนแกน

ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

350 ม.

550 ม. 359 ม.

8.3 กม.

ไปที่นา

ไปที่นา

เขาชุมชน

กม.587
กม.588

ไป อ.ยางตลาด

ถ.รพช.สายบานหนองคู-บานผํา (มค.3133)

ไปที่นา ไปที่นา ไปชุมชน

1.4 กม.

300 ม.

600 ม.

ไปบานหนองผือ

ถ.สายสมปอยนอย-รัตนบุรี (ทล.2076)

กม.13 กม.9

กม.10

500 ม.

800 ม. 40 ม.

กม.12

ซ.ไมมีช่ือ เขาชุมชน

เขาชุมชนซ.ไมมีชื่อ

ไปบานควนใหญ

ไป อ.วังหิน

ถ.สายนิคมหวยคลา-ดวนใหญ (ศก.3008)

คลองสงน้ำชลประทาน

ไปบานหนองไผ

เขาชุมชน

ไป จ.ศรีสะเกษ

ถ.สายศรีสะเกษ-ขุขันธ(ทล.220)

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ซ.
ไม
มีช

ื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ
 

กม.148

600 ม.
550 ม.

1.5 กม.

950 ม. 100 ม.

376 ม.

กม.147

ถ.สายประทาย-ยโสธร (ทล.202) 

ไป อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

ไป อ.เกษตรวิสัย



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.รอยเอ็ด และ จ.เลย

จ.รอยเอ็ด
จ.เลย

นส.3 ก.ที่ : 2071  เนื้อที่ : 0-3-60 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานคัดเคา-พนังกั้นน้ำซี (รอ.4053)
  ตำบลธาตุ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท926,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04736
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.156722  LONG : 103.775203

522,000522,000 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก.ที่ : 1453  เนื้อที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแยก (ทล.202) - บานแจมอารมณ (รอ.3071)
  ตำบลดงคร่ังใหญ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท904,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05376
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.492099  LONG : 103.530878

587,600587,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3182  เนื้อที่ : 1-0-50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 9 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแยกทล.2116 - บานนาแพง (รอ.2002
  ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท1,582,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05381
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.303518  LONG : 103.854242

944,300944,300 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 4326  เนื้อที่ : 1-1-73 ไร
ที่ตั้ง : ไมพบเลขท่ี ถนนสายบานหนองปกษา-บานขมิ้น (รอ.2060)
  ตำบลเดนราษฎร อำเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท2,147,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05336
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.608369  LONG : 103.962615

1,395,5501,395,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 21808  เนื้อที่ : 7-1-6 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนปทมานนท (ทล.214) ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท1,453,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10112
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.685363  LONG : 103.568435

944,450944,450 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 33140  เนื้อที่ :  0-0-30.10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยคุมไทย ถนนผดุงพาณิชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท609,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-03417
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.061390  LONG : 103.655727

304,500304,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  7813  เนื้อที่ : 3-1-87.50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายเลย-ทาลี่ (ทล.2115) ตำบลทาลี่ อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย

ราคาขาย บาท486,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10398
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 17.616729  LONG : 101.424342

315,900315,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 47161, 47179  เนื้อที่ : 10-1-48 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายเกษตรวิสัย-บานดอนแตง (รอ.3041)
  ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

ราคาขาย บาท1,089,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10450
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.675371  LONG : 103.596567

707,850707,850 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ฟารม
13-88-00033

ราคาขาย บาท8,677,000

โฉนดเลขที่ : 16834, 16561, 16605-6, 16559
เนื้อที่ : 12-2-84 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานยางเฌอ-บานโนนหงษ (รอ.2004)
  ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด

GPS LAT : 15.905650  LONG : 103.790106

5,640,0505,640,050 บาทราคา
พิเศษ

1.9 กม.

ถ.สายบานยางเฌอ-บานขี้เหล็ก

ไป จ.รอยเอ็ด

ไปอาจสามารถ
ไปบานข้ีเหล็ก

ไปบานดงบัง

ถ.ทางหลวงชนบทสายบานหนองปกษา-บานขม้ิน (รอ.2060)

สถานีอนามัยบานขมิ้น 

บริเวณบานกอกแกว
รร.บานขมิ้น 

วัดบุปผาราม

รร.บานกอกแกว

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ)

รอ.3008

ไป อ.พนมไพร

ทล.ชนบทสายพนมไพร-สุวรรณภูมิ (รอ.3022)

ไป อ.สุวรรณภูมิ บริเวณบานขมิ้น 40 Á.

บริเวณบานขมิ้น 

ถ.สายบานขมิ้น-บานดงเย็น
ไปบานดงเย็น

ไป อ.พนมไพรไป อ.สุวรรณภูมิ ทล.สายสุวรรณภูมิ-พนมไพร (ทล.202)
กม.18 กม.19450 ม.5.5 กม.

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ทล.ชนบทสายแยกทล.2116-บานนาแพง (รอ.2002)

ไป อ.รองคำ

ไปบานนาแพง

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ
167 ม.

880 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ื
อ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน
ไปบานดงค

ร่ังนอย

ไปทายชุมชน

ไปท
ี่นา

ไปบานแจมอารมณ

ทล.แผนดินสายประทาย-ยโสธร (ทล.202)
ไป อ.เกษตรวิสัยไป อ.พยัคฯ

1.7 กม.

120 ม.

45 ม.

กม.184 กม.185
กม.0

กม.15
ทล.ชนบทสายแยก (ทล.202)-บานแจมอารมณ (รอ.3071)

ไปโพนทองกม.10

กม.11

กม.7

กม.9

ไปรอยเอ็ด

ไปพนังกั้นน้ำชี

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

กม.8

450 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไ
มมี

ชื่อ

ทล.ชนบทสายบานคัดเคา-พนังกั้นน้ำชี (รอ.4053)

230 ม.
40 ม.

130 ม.
130 ม.

ทล.แผนดินสายรอยเอ็ด-โพนทอง (ทล.2044)

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก บางชวงยังไมไดจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน และ
  สปส.บางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช
ื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปที่นา

กม.90
กม.91

ถ.ปทมานนท (ทล.214) 

ไป อ.จตุรพักตรพิมาน
ไป อ.เกษตรวิสัย

1.8 กม.

สิ้นสุดระบบสาธารณูประโภค
ซ.ไ
มม
ีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายเก
ษตรวิสัย

-บานดอ
นแตง (ร

อ.3041)
ไป บานด

อนแตง

ไป (ทล.2
14) 1 กม

.
กม.1

กม.2
100 ม.

315 ม.

900
 ม.

192
 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.35

กม.36

1.38 กม.

450 ม. 480 ม. 90 ม.กม.37

กม.34

ถ.สายเลย-ทาล่ี (ทล.2115)

ถ.สายเลย-ทาล่ี (ทล.2115)

ถ.สายเลย-ทาล่ี (ทล.2115) ไป จ
.เลย

ถ.ลย.3003
ไปบานน้ําแคม

ไปบานหนองผือ

ไปบานอาฮี

ซ.โนนสวาง 1

ไป ถ.บานปากหวย



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.บุรีรัมย และ จ.สุรินทร

จ.บ
ุรีร
ัมย


จ.ส

ุริน
ทร



นส.3 ก.ที่ : 947  เนื้อที่ : 1-2-60 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 61 หมูบานชุมชนบานหนองจูบ หมู 2 ซอยบานพูนสุข-บานหนองจูบ
  ถนนสายบานหินโคน-บานตาเมียง (ทล. 224) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร

ราคาขาย บาท683,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04864
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.418866  LONG : 103.268263

374,550374,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 18144  เนื้อที่ : 3-1-81 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานไพรขลา ถนนสายทาตูม-ชุมพลบุรี (ทล.2081)
  ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร

ราคาขาย บาท13,925,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05023
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.343261  LONG : 103.536902

9,051,2509,051,250 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 32586  เนื้อที่ : 9-2-46 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานโคกใหญ หมู 12 ซอยไมมีชื่อ ถนนรพช.สายกระสัง-บานโนนจำปา (บร.5025)
  ตำบลกันทรารมย อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ราคาขาย บาท6,689,000

รหัสทรัพยสิน 13-88-00049
ประเภททรัพยสิน ฟารม

GPS LAT : 14.988300  LONG : 103.348927

4,347,8504,347,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3374, 4062, 12544  เนื้อที่ : 2-2-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 24 หมู 6 หมูบานชุมชนบานหนองสองหอง ซอยสายบานแก-บานบาก
  ถนนสายหนองแวง-บานโนนไฮ (บร.3158) ตำบลกูสวนแตง อำเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย

ราคาขาย บาท2,387,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05347
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.538200  LONG : 102.859770

1,439,9001,439,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20990  เนื้อที่ : 0-0-29.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 365 ซอยไมมีชื่อ ถนนขามสามัคคี ตำบลหนองไผลอม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

ราคาขาย บาท600,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-02615
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 15.025777  LONG : 103.934111

300,000300,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48024  เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานกางของ ซอยไมมีชื่อ ถนนบานยางเตี้ย-บานอาโพน (สร.4015)
  ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

ราคาขาย บาท551,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04715
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.9110747  LONG : 103.808725

303,050303,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 24570  เนื้อที่ : 0-1-71 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานโนนโพธ์ิ ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานไพรขลา-บานกระสัง (สร.5153)
  ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร

ราคาขาย บาท171,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10297
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.331836  LONG : 103.546687

111,150111,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 1914-16  เนื้อที่ : 31-0-69 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานโนนสบาย ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานกระเทียม-บานกันเต็ล (สร.3126)
  ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร

ราคาขาย บาท2,962,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10331
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.574254  LONG : 103.699618

1,925,3001,925,300 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-02060

ราคาขาย บาท591,000

นส.3 ก.ที่ :  17  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 155 หมู 1 หมูบานชุมชนบานโคกจิก
  ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานโคกจิก-บานหนองเยือง
  ตำบลหนองเยือง อำเภอบานใหมไชยพจน
  จังหวัดบุรีรัมย

GPS LAT : 15.559704  LONG : 102.812119

354,600354,600 บาทราคา
พิเศษ

ถ.โยธาธิิการสายบานโคกจิก-บานหนองเยือง

ไปบานหนองเยือง ม.2

ไปปรางคกูฤ าษี

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ ไป อ.ประทาย

ไป อ.บานใหมไชย
พจน

กม.495 กม.495+800

80 ม.

55 ม.

ถ.สายประทาย-
พุทไธสง (ทล.20

2)

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

3.4 กม.

700 ม.

กม.12 กม.13กม.11

ไปชุมชน

ไปชุมชน

รร.วัดลมนาวาส

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปบานโนนไฮ ไปบานโนนไฮ

ไปชุมชน ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไป อ.บานใหมไชยพจน
ถ.สายประทาย-ยโสธร (ทล.202) ไป อ.ประทาย

ชุมชนบานหนองสองหอง 

ถนนสายหนองแวง-บานโนนไฮ (บร.3158)

ถ.สายบานแก-บานบาก หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  จำนวน 4 บอ เอ้ือตอการใช
  ประโยชนในทรัพยสิน

710 ม.

190 ม.

กม.7

กม.2

กม.8

กม.7+700

ถ.สายบุรีรัมย-สุรินทร (ทล.226)ไป อ.เมืองบุรีรัมย

ไปที่นา

ไป อ.ประโคนชัย

ชุมชนบานโคกใหญ หมู 12 

ถ.สายบานโคกใหญ-บานโคกยาง 
ไปบานโคกยาง 

ถ.สายกระสัง-บานโนนจําปา (บร.5025)

ไปบานโนนจําปา

ถ.เทศบาล 13

ถ.เทศบาล 1
ถ.เทศบาล 16

ถ.เทศบาล 14

ä» Í.·‹ÒμÙÁ

ä»ตัว Í.ªØÁ¾ÅºØÃÕ

¶.ÊÒÂ·‹ÒμÙÁ-ªØÁ¾ÅºØÃÕ (·Å.2081) 

ซ.ไมมีช่ือ ไปท่ีนา

เขาชุมชนบา
นโพนงาม

คลองสาธารณฯ

¡Á.16

¡Á.15

¡Á.17

¡Á.15+700
116 Á.

276 Á. 400 Á.
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ä» Í.¾¹Á´§ÃÑ¡ 

ä»ºŒÒ¹¡ÃÇ´

à¢ŒÒªØÁª¹

à¢ŒÒªØÁª¹

ä» ÃÃ.ºŒÒ¹Ë¹Í§¡Ñ¹¹Ò

¶.ºŒÒ¹¾Ù¹ÊØ¢-ºŒÒ¹Ë¹Í§¨Ùº

à¢ŒÒªØÁª¹

à¢ŒÒªØÁª¹

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ ä»·Õè¹Ò

¶.ÊÒÂศีขรภูมิ-ÊÑ§¢Ð
(·Å.2371)

à¢ŒÒμÑÇ Í.ศีขรภูมิ
ไปบานสมบูรณ78 ม.1.3 กม.

ä» Í.ÊÑ§¢Ð

วัดบานกางของ
ร.ร.บานกางของวัดปาอุทยานวิปสนา

เทพประทานพร

¶.Ã¾ª.ÊÒÂºŒÒ¹ÂÒ§àμÕéÂ-ºŒÒ¹Íาâ¾¹(ÊÃ.4015)
วัดบานยางเต้ีย

อบต.ระแงง

ทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ.สุขอารมณ (ปจจุบันมีสภาพเปนคลองแปดแสน)

57 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

ไปชุมชนบานสน

กม.168
3.6 กม.

2 กม.

1.52 กม.

865 ม.

704 ม.

กม.169

ชุมชนบานโนนสบาย 

ถ.สายบานกระเทียม-บานกันเต็ล (สร.3126) 

ถ.สายโชคชัย-เดชอุดม (ทล.24) 
ไป อ.สังขะ

ไปบานกันเต็ล

ไป อ.ปราสาท
ไป อ.ลําดวน

ชุมชนบานโนนโพธ์ิ 

ไป ชุมชนบานยาง

ถ.สายบานไพรขลา-บานกระสัง (สร.5153) 

ไป ถ.สายทาตูม-ชุมพลบุรี (ทล.2081) 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

75 ม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.อุดรธานี จ.ยโสธร และ จ.สกลนคร

จ.อุดรธานี
จ.ยโสธร

จ.สกลนคร

โฉนดเลขที่ : 7361  เนื้อที่ : 15-0-50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบหวยกุดโศกแวง ถนนเลียบหวยกุดโศกแวง ตำบลจำปาโมง อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

ราคาขาย บาท1,589,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10358
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 17.651457  LONG : 102.408656

1,032,8501,032,850 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก.ที่ : 1245  เนื้อที่ : 0-1-94 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 253, 24, 148 หมูที่ 6 ถนนสายบานผือ-น้ำโสม
  ตำบลกลางใหญ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี

ราคาขาย บาท958,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-02851
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 17.78697  LONG : 102.39662

479,000479,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 69175  เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59 หมูบานหนองแสง ถนนสายบานสะเดา-บานหนองหิน (ยส.3031)
  ตำบลสิงห อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ราคาขาย บาท790,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04957
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.820588  LONG : 104.255920

511,000511,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5344, 24081  เนื้อที่ : 0-3-17.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 106/2, 106/4 ซอยโนนตาล 2 ถนนโนนตาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ราคาขาย บาท3,730,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04991
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.796517  LONG : 104.154006

2,238,0002,238,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 6525  เนื้อที่ : 28-0-65 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานชุมชนบานคำออ ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานสามแยกพิทักษ-บานหนองทุม
  ตำบลดงเหนือ อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร

ราคาขาย บาท1,426,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10613
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 18.009402  LONG : 103.614091

926,900926,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 28833  เนื้อที่ : 1-2-35.20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานกวางใหมพัฒนา ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานตาดทอง-บานกวางใหมพัฒนา
  ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ราคาขาย บาท501,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10562
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.758677  LONG : 104.181831

325,650325,650 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08248

ราคาขาย บาท1,573,000

โฉนดเลขท่ี : 120279  เนื้อที่ : 7-1-66 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขที่ ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานโสกน้ำขาว-บานหนองหัวคู (อด.2073)
  ตำบลนิคมสงเคราะห อำเภอเมืองอุดรธานี
  จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.339761  LONG : 102.687282

1,022,4501,022,450 บาทราคา
พิเศษ

เขาตัวเมืองอุดรธานี 1,325
 ม.

กม.111

กม.110

กม.109

กม.108

ถ.สา
ยบาน

โสกน้ํ
าขาว

-บาน
หนอ

งหัวคู
 (อด

.207
3) 

ซ.เท
ศบาล

 14 ซ
าย

ซ.เท
ศบา

ล 15
 ซาย

ซ.เท
ศบา

ล 1
5 ซ

าย

ถ.สายอุดรธานี-เลย (ทล.210) 

ไป จ.หนองบัวลําภูไปเข่ือนหวยหลวง

ไปบานหัวคู

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดิน
  แปลงขางเคียง ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

¡Á.16

¡Á.15

100 Á.

600
 Á.

300 Á.

100 Á.

ถนนสายบานผือ-น้ำโสม (ทล.2348)

ไปบานโพธิ์ตาก

หวยปลาแดก

วัดสังฆณาราม

วัดแสงสวาง

รร.กลางใหญ
นิโรจนรังสีอุปถัมภ

ตลาดสดบานกลางใหญ

ไป อ.น้ำโสม

ไป อ.บานผือ

กม.0

กม.6

600 ม.500 ม.

1 กม.

กม.7

กม.8

หวยสาธารณประโยชน

ถ.เลียบหวย

ไป อ.บานผือ

ไปบานขาวสาร

ถ.เลียบหวยกุดโศกแวง 

หวยกุดโศกแวง 

วัดนีลถาราม

ถ.สายบานภูดิน-บานมวง (อบจ.อด.3158)

รร.บานภูดิน

ถ.สายบานผือ-บานขาวสาร (ทล.2098)

ถ.สายบานทาทราย-บานวังสวย

ถ.ปานางเจิม

เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อซ.ไมมีชื่อ
ถ.เทศบาล 10

ถ.สหพัฒนา

ไปเมืองยโสธร ถ.รัตนเขต ไปเรือนจำ จ.ยโสธร
ไป ถ.แจงสนิท

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.โนนตาล 2

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

เขาชุมชน

200 Á.

400 Á.

150 Á.

ไปหวยกุดเซียม

ไปหวยกุดเซียม

ถ.โนนตาล กม.5

80 ม.

100 ม.

กม.4

ชุมชนบานหนองแสง

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ
ไปบานชีวนุภาพ

ถ.สายบานสะเดา-บานหนองหิน (ยส.3031)
ไป ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

1.3 กม.

80 ม.

ไป จ.ยโสธร
ไป จ.อํานาจเจริญ

ไป จ.อุบลราชธานี

 หมูบาน กวางใหมพัฒนา 

ถ.แจงสนิท (ทล.23)

 ถ.สายบานสามแยกพิทักษ-บานหนองทุม (4054)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

หมายเหตุ : มีปญหาเร่ืองทางเขา-ออก ตองผานท่ีดิน ฉ.6524
  ซ่ึงยังไมไดจดภาะจำยอม

ถนนสายบานตาดทอง-บานกวางใหมพัฒนา 

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05436

ราคาขาย บาท1,566,000

โฉนดเลขท่ี : 42876  เนื้อที่ : 0-0-97.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 45 หมู 3 หมูบานชุมชนบานนาทราย
  ซอยไมมีชื่อ ถนนนิตโย (ทล.22)
  ตำบลหนองขอนกวาง อำเภอเมืองอุดรธานี
  จังหวัดอุดรธานี

GPS LAT : 17.371687  LONG : 102.847398

1,015,7001,015,700 บาทราคา
พิเศษ

«.äÁ‹ÁÕª×èÍ

«.äÁ‹ÁÕª×èÍ
¡Á.7

70 Á. 500 Á.

439 Á.

เขาตัวเมืองอุดรธานี

ไปสนามมา

ไป อ.หนองหาน

ถ.น
ิตโ
ย 

(ท
ล.2

2)

ซอยบานนาทราย 1

ซอยสามัคคี 6

ซอยสามัคคี 8

ซอยสามัคคี 7

ไปบานเซ

เขาชุมชน



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.หนองบัวลําภู และ จ.อํานาจเจริญ
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 

จ.ห
นอ

งบ
ัวล

ำภ
ู

จ.อำนาจเจริญ

โฉนดเลขที่ : 19619  เนื้อที่ : 1-0-1 ไร
ที่ตั้ง : ถนนชยางกูร (ทล.212) ตำบลไรสีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,041,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00193
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 16.069627  LONG : 104.631343

624,600624,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  13064  เนื้อท่ี : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 283 หมูบานชุมชนบานโคกกลาง ถนนสายบานวังหม่ืน-บานสรางเสี่ยน (นภ.3003)
  ตำบลปาไมงาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคาขาย บาท1,047,000

รหัสทรัพยสิน 22-88-00048
ประเภททรัพยสิน ปมน้ำมัน

GPS LAT : 16.948753  LONG : 102.379829

680,550680,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 10041  เนื้อที่ : 0-0-45.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 204/1 ถนนสายอุดรธานี-วังสะพุง (ทล.210)
  ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคาขาย บาท5,300,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03470
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 17.209993  LONG : 102.453687

3,445,0003,445,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 5375  เนื้อที่ : 19-1-55 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 308 หมู 15 ถนนสายศรีบุญเรือง-โนนสัง (นภ.6002)
  ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ราคาขาย บาท13,691,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05090
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.871962  LONG : 102.553494

8,899,1508,899,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 2707, 7105, 35147  เนื้อที่ : 0-3-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 176 หมูบานไกคำ ซอยไมมีชื่อ ถนนชยางกูร (ทล.212)
  ตำบลไกคำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,640,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05848
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.824421  LONG : 104.630361

1,066,0001,066,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 4412  เนื้อที่ : 1-1-16.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 49 หมูบานชุมชนบานหินกอง ซอยไมมีชื่อ ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202)
  ตำบลนาหวา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท2,137,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05083
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.912057  LONG : 104.953240

1,389,0501,389,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3026  เนื้อที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 263 ซอยไมมีชื่อ ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202)
  ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท620,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04192
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.871090  LONG : 104.661445

332,750332,750 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 58149  เนื้อที่ : 0-3-90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 50 หมูที่ 3 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานสองคอน-บานโนนกอ (อจ.2002)
  ตำบลโนนโพธ์ิ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท347,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06819
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.860001  LONG : 104.550144

225,550225,550 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 6498  เนื้อที่ : 2-1-38 ไร
ที่ตั้ง : ถนนอรุณประเสริฐ (ทล.202) ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท2,627,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-03677
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.871548  LONG : 104.631655

1,707,5501,707,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 3499  เนื้อที่ : 0-2-83 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 12 หมูบานชุมชนบานนาหนองใหญ ซอยไมมีชื่อ ถนนชยางกูร (ทล.212)
  ตำบลไรสีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,522,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-03914
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.077282  LONG : 104.655197

761,000761,000 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

กม.42

กม.41

30
0 
ม.

717 ม.

กม.40 กม.39
ถ.สายศรีบุญเรือง-โนนสัง (นภ.6002)

ไป อ.ศรีบุญเรือง

ถ.สายหนองบัวลําภู-โนนสัง (ทล.2146)ไป จ.หนองบัวลําภู
ไป เขื่อนอุบลรัตน

หมายเหตุ : ภายในเปดโลงทะลุถึงกันทุกชั้น บันไดขึ้น-ลง อยูหองทางซายมือเมื่อหันหนาเขาอาคาร
  มีการตอเติมบริเวณดานหนาชั้น 1 กอสรางล้ำแนวเขตทางฯ

เขาเมืองหนอ
งบัวลำภู

600 ม.

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง

เขา ม.โคกกลาง
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ไป อ.เขมราฐไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปตลาดชุมชน
ไปตลาดชุมชน

ไปชุมชน
ไปโรงอบสมุนไพร

ไป จ.ยโสธร

ไป จ.อุบลราชธานี ไป จ.มุกดาหาร
กม.70 กม.71

92 ม.

120 ม.

ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)

ถ.ชยางกูร (ทล.212) 

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

720 ม.

100 ม.
460 ม.

80 ม.

กม.45 กม.46

กม.1
ซ.เลียบคลองชลประทาน

ถ.สายบานสองคอน-บานโนนกอ (อจ.2002)

ไปบานโนนโพธ์ิ

ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)
ไป จ.ยโสธร

ไป จ.อํานาจเจริญ

คลองชลประทาน

25 Á.

100 Á. 850 Á.110 Á.

110 Á.
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¡Á.58
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ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)
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เขาตัวเมืองอำนาจเจริญ

ไปบานดอนหวายใต

ไป อ.เลิงนกทา

ไปบานหนองคลา ชุมชนบานนาหนองใหญ

ชุมชนบานนาหนองใหญ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีชื่อ

ไปทุงนา
ไปทุงนา

ถ.ชยางกูร (ทล.212)

เขาตัว จ.อำนาจเจริญ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายชยางกูร-บานหนองคลา (อจ.3055)

กม.97

กม.98

350 ม.

2.7 กม.

100 ม.
140 ม.

150 ม.

ไปวัดสวางเนินกุง

800 Á.
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ÃÔ° (·Å
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200 Á.

วิทยาลัยโปลีเทค
อำนาจเจริญ

ไป จ.อุบลราชธานีไป จ.ย
โสธร

ไป อ.ปทุมราชวงศา

ไป จ.มุกดาหาร

หวยปลาแดก¶.ªÂÒ§¡ÙÃ (·Å.212)   

วัดสำราญ
นิเวศน



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : 
จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

โฉนดเลขที่ :  52592  เนื้อท่ี : 0-1-34 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 96 หมูบานชุมชนโนนสุขสันต ซอยไมมีชื่อ ถนนสายแยก ทล.2182 - บานโนนสุขสันต
  ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท493,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-06499
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.832461  LONG : 105.115482

320,450320,450 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 3276  เนื้อที่ : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสถิตยนิมานกาล (ทล.217) ตำบลกุดชมภู
  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท519,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-01846
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.234554  LONG : 105.228407

267,800267,800 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก.ที่ : 4852  เนื้อที่ : 0-3-9 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 13 หมูบานชุมชนบานหนองสองหอง ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหนองขุน-บานหนองสองหอง
  (อบ.1029) ตำบลยางโยภาพ อำเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท507,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00265
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 15.627197  LONG : 104.644075

304,200304,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48082, 48085  เนื้อที่ : 5-3-73 ไร
ที่ตั้ง : หมู 1 หมูบานเมืองเกา ซอยไมมีชื่อ (สาธารณประโยชน) แยกจากซอยศรีสุระ
  ถนนเวตวัน ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท3,797,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10137
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.902962  LONG : 105.085318

2,468,0502,468,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 48083  เนื้อที่ : 1-3-87 ไร
ที่ตั้ง : หมูที่ 1 หมูบานเมืองเกา ซอยไมมีชื่อ ถนนเวตวัน
  ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท1,417,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09242
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.903532  LONG : 105.086064

921,050921,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 53275-76  เนื้อที่ : 0-1-81 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบุงหวาย ซอยไมมีชื่อ ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ (ทล.226)
  ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท453,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10245
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.166275  LONG : 104.781666

294,450294,450 บาท
ราคา
พิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
จ.ขอนแกน หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนมิตรภาพ ขอนแกน โทร. 043-325695
จ.อุดรธานี จ.เลย จ.หนองบัวลำภู หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย อุดรธานี โทร. 042-324991
จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย นครพนม โทร. 042-522903
จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หนองคาย โทร. 042-461051
จ.ชัยภูมิ หนวยบริหารคุณภาพสนิทรัพย แกงครอ โทร. 044-882929
จ.นครราชสีมา หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา โทร. 044-268007
จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี โทร. 045-262317
จ.สุรินทร จ.บุรีรัมย จ.ศรีสะเกษ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สุรินทร โทร. 044-515863
จ.รอยเอ็ด จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย รอยเอ็ด โทร. 043-523242

โฉนดเลขที่ : 123, 170, 1538-1540  เนื้อที่ : 0-3-73.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 64 ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท17,609,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03465
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 14.904086  LONG : 105.071813

11,445,85011,445,850 บาท
ราคา
พิเศษ

นส.3 ก. ที่ : 1393  เนื้อที่ : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซอยไมมีชื่อ ถนนสถิตนิมานกาล (ทล.217) ตำบลกุดชมภู
  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาขาย บาท310,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-01808
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.234072  LONG : 105.228814

201,500201,500 บาท
ราคา
พิเศษ

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ม.โนนสุขสันต 
ถ.สายแยก ทล.2182-บานโนนสุขสันต 

ถ.สายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล.2182)

ถ.สายบานกลาง-
นาจะหลวย (อบ.4

029)
ไป อ.นาจะหลวย

ไป อ.เดชอุดม ไปบานตบหู

ไป อ.บุณฑริก ไปหวย

กม.8

300 ม.

646 ม.

กม.3

300 ม.

600 ม.

420 ม.
ซ.ไมมีชื่อ 

ไป จ.อุบลราชธานี

เขาตัว อ.พิบูลมังส
าหาร

ไป อ.สิรินธร

ถ.สถิตยนิมานก
าล (ทล.217)

ซ.ชุมชนภูหลวง 3 ไปบานหวย

ซ.ชุมชนภูหลวง 1ซ.ชุมชนภูหลวง 2

ซ.ชุมชนภูหลวง 7
ซ.ชุมชนภูหลวง 8

ซ.ไมมีช่ือ 
ถ.สถิตยนิมานกาล (ทล.217)

500 ม.

500 ม.

80 ม.

110 ม.

3.6 กม.

กม. 48

กม. 47

ถ.ชยางกูร (ทล.212) ไป อ.มว
งสามสิบ

(อบ.3009)ไป อ.ลืออำนาจ

ซ.ไมมีช่ือ ไปที่นา

ถ.สายบานน้ำขุน-บานหนองสองหอง (อบ.1024)
140 ม.

350 ม.

10 ม.

ถ.
เว
ตว
ัน

ที่วาการ อ.เดชอุดม

ไป อ.วารินชําราบ
ถ.ประชา

ถ.เปรมกิจ

ถ.เดชอุดม-บุญฑริก (ทล.2182)

ลําโดมใหญ

ซอยศรีสุระ
ถ.ศรีสุระ

ถ.สรเดช

หมูบานเมืองเกา

วัดเวตวัน
รร.เวตวันวิทยา

วัดหลวงเมืองเกา

350 ม. 50 ม.

150 ม.ถ.เวตวัน

วัดเวตวัน
รร.เวตวันวิทยา

ถ.ศรีขรภูมิ

ถ.บุญจันทร

ถ.ประชา

ซ.ศรีสุระถ.ศรีสุระ

ถ.ลําเลย

ไป อบต.เมืองเลย

ไป อ.บุญฑริก

ไป อ.วารินชําราบ ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมม
ีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.เทพพิทักษ

เขาตัว อ.วารินชําราบ

ไป จ.ศรีสะเกษ

กม.327

กม.326

210 ม.

50 ม.

150 
ม.

400
 ม.

ถนน
 อุบ

ลราช
ธาน

ี-ศรีส
ะเกษ

 (ทล
.226

)

ซ.ไมม
ีช่ือ 

หมายเหตุ : ภายในเจาะทะลุถึงกันทุกชั้น บันไดขึ้น-ลงคูหาริมสุดทางขวา
  (เมื่อหันหนาเขาหาอาคาร)

¶.»ÃÐªÒ 

¶.¨Ñ¹·ÇÕ 

¶.สงศรี ¶.à»ÃÁ¡Ô¨

¶.à¡ÉÁ

¶.ÈÃÕ¢ÃÀÙÁÔ

¶.ÈÃÕสุระ

¶.ÈÃÕ¢ÃÀÙÁÔ

¶.ÇÒÃÔ¹ªÓÃÒº-à´ªÍØ´Á (·Å.2191)

ä» Í.ºØญ±ÃÔ¡
¶.à´ªÍØ´Á-ºØญ±ÃÔ¡

75.5 Á.
600 Á.

ä» ¶.ºØญ¨Ñ¹·Ã ä» ¶.ºØญ¨Ñ¹·Ã 

ä» Í.¹éÓÂ×¹

ä»·ŒÒÂªØÁª¹

ä» Í.ÇÒÃÔ¹ªÓÃÒº 
ä» ¶.ÊÃà´ª ä» ¶.ÊÃà´ª

ä» Íºμ.àÁ×Í§à´ª 

ถ.เวตวัน

ซ.ไมมีชื่อ

600 ม.

390 ม.

80 ม.

ถ.สายบานหวยไผ-บานคำเม็ก ถ.สถิตยนิมานกาล (ทล.217)

รร.พิบูลมังสาหาร

ซ.คุมบานจัดสรร ซอย 2




