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ใหสิทธ์ิเสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยจัดรายการ
ลดราคาพิเศษสูงสุด

ทรัพยในเขตพื้นที่ทรัพยในเขตพื้นที่
จังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนครจังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
บึงกาฬ หนองคาย ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร กาฬสินธุบึงกาฬ หนองคาย ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร กาฬสินธุ
มหาสารคาม รอยเอ็ด ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ลพบุรี และ สระบุรีมหาสารคาม รอยเอ็ด ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ลพบุรี และ สระบุรี

ทรัพยในเขตพื้นที่
จังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
บึงกาฬ หนองคาย ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร กาฬสินธุ
มหาสารคาม รอยเอ็ด ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ลพบุรี และ สระบุรี



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี จ.นครพนม และ จ.บึงกาฬ

โฉนดเลขที่ : 10041  เนื้อที่ : 0-0-45.20 ไร
ที่ตั้ง : 204/1 ถนนสายอุดรธานี-วังสะพุง (ทล.210) ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ราคาขาย บาท5,300,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03470
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

GPS LAT : 17.209984  LONG : 102.453689
ราคาพิเศษ 3,710,0003,710,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 13064  เนื้อที่ : 1-0-00 ไร
ที่ตั้ง : 283 ชุมชนบานโคกกลาง ถนนสายบานวังหม่ืน-บานสรางเสี่ยน (นภ.3003)
  ต.ปาไมงาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ราคาขาย บาท1,047,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 22-88-00048
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ »˜�Á¹éÓÁÑ¹

GPS LAT : 16.948753  LONG : 102.379829
ราคาพิเศษ 732,900732,900 บาท

นส.3 ก.ที่ : 1245  เนื้อท่ี : 0-1-94 ไร
ที่ตั้ง : 253, 24, 148 หมูที่ 6 ถ.สายบานผือ-น้ำโสม ต.กลางใหญ อ.บานผือ จ.อุดรธานี

ราคาขาย บาท958,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-02851
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 17.78697  LONG : 102.39662
ราคาพิเศษ 479,000479,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 72947, 78543-5  เนื้อที่ : 0-3-31.80 ไร
ที่ตั้ง : 744 ม.1 หมูบานชุมชนบานดาน ซอยชื่นจิตร 5, 6 ถนนสายบานเลื่อม-เชียงยืน (อด.3001)
  ต.บานเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ราคาขาย บาท6,679,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00218
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

GPS LAT : 17.428161  LONG : 102.759805
ราคาพิเศษ 4,007,4004,007,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 21036-7  เนื้อที่ : 0-2-04.90 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซ.เสนียพิทักษชน 7 ถ.สายอุดรธานี-สกลนคร (ทล.22)
  ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ราคาขาย บาท5,922,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03298
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 17.383656  LONG : 102.829547
ราคาพิเศษ 3,553,2003,553,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 42876  เนื้อที่ : 0-0-97.50 ไร
ที่ตั้ง : 45 หมู 3 ซอยไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานนาทราย ถนนนิตโย (ทล.22)
  ต.หนองขอนกวาง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ราคาขาย บาท1,451,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05436
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 17.371687  LONG : 102.847398
ราคาพิเศษ 1,015,7001,015,700 บาท

โฉนดเลขที่ : 1841-42  เนื้อที่ : 0-1-51 ไร
ที่ตั้ง : 44 หมู 2 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายนครพนม-หนองคาย (ทล.212) ต.ไชยบุรี อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

ราคาขาย บาท723,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05260
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 17.647230  LONG : 104.463125
ราคาพิเศษ 469,950469,950 บาท
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ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-05090

ราคาขาย บาท13,691,000

โฉนดเลขท่ี : 5375  เนื้อที่ : 19-1-55 ไร
ที่ต้ัง : 308 หมู 15 ถ.สายศรีบุญเรือง-โนนสัง (นภ.6002)
  ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

GPS LAT : 16.871962  LONG : 102.553494

ราคาพิเศษ

นส.3 ก.ที่ : 741  เนื้อที่ :  0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : 6 หมู 7 หมูบานชุมชนบานหนองบัวทอง ถ.สายหนองคาย-นครพนม (ทล.212)
  ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ราคาขาย บาท1,159,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05183
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 18.412793  LONG : 103.383901
ราคาพิเศษ 811,300811,300 บาท
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หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน
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กม.40 กม.39ถ.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

100 ม

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.ขอนแกน และ จ.ชัยภูมิ

โฉนดเลขที่ : 7787  เนื้อที่ : 0-3-10 ไร
ที่ตั้ง : 47 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานฝาง-พระยืน (ขก.2017) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน

ราคาขาย บาท2,286,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05039
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.355978  LONG : 102.601817
ราคาพิเศษ 1,600,2001,600,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 13456  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 188/6 ซอยไมมีชื่อ ถนนรพช.สายเมืองเพีย-ละวา ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน

ราคาขาย บาท598,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05314
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.129004  LONG : 102.651616
ราคาพิเศษ 418,600418,600 บาท

โฉนดเลขที่ : 7202-3, 14232  เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : 378/1 ซ.หลังฉางเวช (ซอยนิมิตรเวช) ถ.ประชาสถิตย
  แยกจากถนนสายน้ำพอง-กระนวน (ทล.2039) ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน

ราคาขาย บาท1,652,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04014
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.703834  LONG : 103.075695
ราคาพิเศษ 826,000826,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 67739  เนื้อที่ : 0-1-00.60 ไร
ที่ตั้ง : 4 ซอยดวงลิขิต ถนนสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

ราคาขาย บาท2,719,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05387
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.464678  LONG : 102.796081
ราคาพิเศษ 1,903,3001,903,300 บาท

โฉนดเลขที่ : 68066-67  เนื้อที่ : 1-3-71.40 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายน้ำพอง-ทาหิน (ทล.2183) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

ราคาขาย บาท2,031,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-04246
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 16.449647  LONG : 102.950897
ราคาพิเศษ 1,320,1501,320,150 บาท

โฉนดเลขที่ : 29458-59  เนื้อที่ : 1-2-13 ไร
ที่ตั้ง : 333 หมู 2 ถ.บูรพาชัย แยกจากถนนสายชัยภูมิ-นครสวรรค (ทล.225)
  ต.บานเขวา อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ

ราคาขาย บาท5,164,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03598
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

GPS LAT : 15.77183  LONG : 101.91597
ราคาพิเศษ 3,614,8003,614,800 บาท

โฉนดเลขที่ : 57998-9  เนื้อที่ : 0-1-08 ไร
ที่ตั้ง : 1052, 1053 ซ.ไมมีชื่อ ถ.ราษฎรบรรจบ ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ราคาขาย บาท3,210,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05121
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.363771  LONG : 102.129152
ราคาพิเศษ 2,247,0002,247,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 18292  เนื้อที่ : 0-3-31 ไร
ที่ตั้ง : 57 ซอยไมมีชื่อ ม.ชุมชนบานหลุบง้ิว ถนนสายบานกอก-บานสระสี่เหล่ียม
  ต.บานกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ราคาขาย บาท1,066,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05437
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.509640  LONG : 101.874850
ราคาพิเศษ 746,200746,200 บาท

จ.ชัยภูมิ
จ.ขอนแกน

โฉนดเลขที่ : 42526  เนื้อที่ : 0-1-50 ไร
ที่ตั้ง : 33 หมู 16 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานโคกสะอาด-บานหนองไรไก (ชย.2036)
  ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ราคาขาย บาท567,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05014
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.4926  LONG : 102.1281
ราคาพิเศษ 396,900396,900 บาท

นส.3 ก.ที่ : 600, 1108, 1109  เนื้อที่ : 35-0-07 ไร
ที่ตั้ง : 116 หมูบานชุมชนบานกุดชุมแสง ซ.บานกุดชุมแสง ถ.สายหนองไฮใต-กุดชุมแสง (ชย.2032)
  ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ราคาขาย บาท7,081,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 09-88-00242
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃâÃ§§Ò¹

GPS LAT : 16.013043  LONG : 101.795867
ราคาพิเศษ 3,894,5503,894,550 บาท

Å´ 50%
Å´ 35%

Å´ 30%

Å´ 30%

Å´ 30%
Å´ 45%

Å´ 30%

Å´ 30%

Å´ 30%

Å´ 30%

ไป อ.หวยเม็ก

ที่วาการ อ.กระนวน

ซ.หลังฉางเวช
ซ.รวมใจ

ถ.ผดุงราษฎร

วัดศรีสวาง
ไป อ.ทาคันโท

ไป อ.ยางตลาด

ซ.น
ิ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

สถิ
ตย



กม.36

กม.37

550 ม.

168 ม.
52 ม.

200 ม.

ไปทายชุมชน

ไปทายชุมชน

ไปที่นา

ซ.ไม
มีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

 ถ.
สา
ยน้

ำพ
อง

-ท
าห

ิน (
ทล

.21
83

)

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

ไป อ.น้ำพอง

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

หมายเหตุ : ทรัพยสินติดทางสาธารณะประโยชนแตทางเขา-ออก
  ปจจุบันใชผานท่ีดินแปลงขางเคียงซึ่งกรรมสิทธิ์ไมใชของธนาคาร

ถ.สีหราชเดโชไชย

ซ.ภูมิเกียรติ

ซ.ไมมีช่ือ

ไปหมูบานโนนมวง

ซอย 13ซ.ไมมีช่ือ
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.ไมมีช่ือ

ไปหมูบานโนนมวง

กองพันทหารราบที่ 8
คายสีหราชเดโชไชย

265 ม.
ซ.ดวงลิขิต

700 Á.

ไป อ.พระยืน

ทล.ชนบทสายบานฝาง-พระยืน (ขก.2017)

ไป อ.บานฝาง

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

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชน

ไปท่ีนา
ไปที่น

า
ไปท

ี่นา ไปที่นา

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

200 Á.

500 Á.

20 Á.

ซ.ไมมีชื่อ 

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

.

หมายเหตุ : สปส.บางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตท่ีดินแปลงขางเคียง และท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  ท่ีดินบางสวนมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

350
 ม.

400 ม. 6.95 กม.

สวนสาธารณะ
สระหนองบัว

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียง

20 ม.

40 ม.

ถ.สายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201)

ถ.โยธาธิการสายบานผักปง-บานโนนสลวย

ไป อ.ชุมแพ

ไปบานหนองหวา

ไปบานเหมืองแอ เขาชุมชน เขาชุมชน

ถ.ราษฎรบรรจบ 

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.ไมมีช่ือ

ไปชัยภูมิ

ไปบานสระส่ีเหล่ียม

ทล.ชนบทสายบานกอก-บานสระสี่เหล่ียม

ทล.ชนบทสายบานกอก-บานสระส่ีเหล่ียม

ไปบานหนองไรไก

ซ.ไมมีชื่อ

ตัน
ตัน

ไป บ.กุดจอก

ไป อ.ภูเขียว ไป อ.ชุมแพทล.แผนดินสายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201)กม.90

500 ม.

514 ม.
330 ม.

ทล.ชนบทสายบานโคกสะอาด-บานหนองไรไก (ชย.2036)

ซ.ไมมีชื่อ



ทรัพยลดราคาสูงสุด

หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ

นส.3 ก.ที่ : 754  เนื้อท่ี : 1-0-20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานเหลาบัวบาน-บานโคกสูง (มค.3016)
  ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ราคาขาย บาท1,076,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05251
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.365768  LONG : 103.043143
ราคาพิเศษ 699,400699,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 1028  เนื้อที่ : 0-0-38 ไร
ที่ตั้ง : 70 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานหนองปาน-บานแตนอย ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ราคาขาย บาท165,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03162
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.794484  LONG : 103.258791
ราคาพิเศษ 82,50082,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 5918  เนื้อที่ : 0-1-08 ไร
ที่ตั้ง : 32 ซ.ไมมีชื่อ ถ.มหาสารคาม-วาปปทุม (ทล.2040) ต.ดงใหญ อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

ราคาขาย บาท1,110,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04701
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.882578  LONG : 103.343205
ราคาพิเศษ 610,500610,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 2851  เนื้อที่ : 0-1-07 ไร
ที่ตั้ง : 60 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานหนองไฮ-บานโคกใหญ (มค.4031)
  ต.หนองไฮ อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

ราคาขาย บาท762,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04235
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.898974  LONG : 103.432975
ราคาพิเศษ 419,100419,100 บาท

โฉนดเลขที่ : 19838-39  เนื้อที่ : 1-2-54 ไร
ที่ตั้ง : 183, 227 ซ.ไมมีชื่อ ถนนสายบานขาวหลาม-บานโนนสิลา (กส.2053)
  ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ

ราคาขาย บาท3,287,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05404
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.325035  LONG : 103.505182
ราคาพิเศษ 2,136,5502,136,550 บาท

โฉนดเลขที่ : 13822  เนื้อที่ : 0-1-04 ไร
ที่ตั้ง : 192 ถ.เทศบาล 9 ต.หวยเม็ก อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธุ

ราคาขาย บาท1,132,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05270
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.602495  LONG : 103.223829
ราคาพิเศษ 792,400792,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 12929  เนื้อที่ : 2-3-25 ไร
ที่ตั้ง : 132/4 ถ.สายบานทาแห-บานโคกประสิทธ์ิ ต.โคกสะอาด อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ

ราคาขาย บาท3,368,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00164
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

GPS LAT : 16.295107  LONG : 103.426665
ราคาพิเศษ 1,852,4001,852,400 บาท

จ.ม
หา

สา
รค
าม

จ.ก
าฬ

สิน
ธุ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§
12-88-00227

ราคาขาย บาท5,558,000

โฉนดเลขที่ : 16751, 31676-77  เน้ือท่ี : 20-1-68 ไร
ที่ตั้ง : 77 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบรบือ-วาปปทุม (ทล.2063)
  ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม

GPS LAT : 15.883217  LONG : 103.339242

ราคาพิเศษ 3,612,7003,612,700 บาท

นส.3 ก.ที่ : 549  เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายหวยเม็ก-หวยยางดง-ทาคันโท (ทล.2009)
  ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ

ราคาขาย บาท2,400,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08941
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 16.674429  LONG : 103.302555
ราคาพิเศษ 1,440,0001,440,000 บาท

Å´ 35%

Å´ 35%

Å´ 50%

Å´ 45%

Å´ 45%

Å´ 35%

Å´ 30%

Å´ 45%

Å´ 40%

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ, สิ่งปลูกสรางบางสวนกอสรางรุกล้ำแนวเขตท่ีดินแปลงขางเคียง
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

30 ม.

รร.บานโคกสีทองหลาง

ถ.สายบรบือ-วาปปทุม (ทล.2063)

ไป อ.บรบือ

ไป อ.วาปปทุม

300 
ม.

80 ม. 172.5 ม.

กม.14

7 กม. กม.19กม.20

ไปท่ีนา
ไปบานขามเปย

ไปท่ีนา

ซ.ไม
มีชื่อ

ซ.ไม
มีชื่อ

ซ.ไมมีช่ือ
ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

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.2045)

ไป อ.นาดูน

ไป อ.วาปปทุม
ไปที่นา

ไปที่นา

ไป อ.นาดูน

ไปที่นา

กม.35

ไป อ.บรบือ

130 ม.

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไม
มีชื่อ

กศน.โคกสี

วัดโคกสีทองหลาง

ถ.มหาสารคาม-วาปปทุม (ทล.2040) 

ไป จ.มหาสารคาม

ไป อ.วาปปทุม

2 กม.

75 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)

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

ไป (ทล.2216)

ไป อ.ยางตลาด

ไป อ.กมลาไสย

ถ.สายบานขาวหลาม-บานโนนสิลา (กส.2053)

860 ม.

500 ม.กม.52 กม.53

540 ม.

¡Á.20
900 Á.

6.7 ¡Á. ¡Á.19

ซ.ไมมีชื่อ

ไปกมลาไสย

ไปมหาสารคาม

เขาชุมชน
เขาชุมชน

เขาชุมชน
เขาชุมชน
เขาชุมชนเขาชุมชน

เขาชุมชน

ไปบานเหลาแดง

เขาชุมชน ซ.ไมมีชื่อ เขาชุมชน
เขาชุมชน

ถ.สายบานทาแห-ºŒÒ¹â¤¡»ÃÐÊÔ·¸Ôì

ถ.สายกมลาไสย-มหาสารคาม (ทล.2367)
ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ

กม.13

กม.14

130 ม.

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 
ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปทายชุมชน

ไปทายชุมชน

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

ไป อ.ทาคันโท

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

ไปบานหนองสามขา



ทรัพยลดราคาสูงสุด

หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

จ.รอยเอ็ด และ จ.อํานาจเจริญ

โฉนดเลขที่ : 3182  เนื้อที่ : 1-0-50 ไร
ที่ตั้ง : 9 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายแยกทล.2116 - บานนาแพง (รอ.2002) ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด

ราคาขาย บาท1,349,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05381
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.303518  LONG : 103.854242
ราคาพิเศษ 944,300944,300 บาท

โฉนดเลขที่ : 4326  เนื้อที่ : 1-1-73 ไร
ที่ตั้ง : ไมพบเลขท่ี ถนนสายบานหนองปกษา-บานขมิ้น (รอ.2060) ต.เดนราษฎร อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด

ราคาขาย บาท2,147,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05336
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.608369  LONG : 103.962615
ราคาพิเศษ 1,502,900 1,502,900 บาท

โฉนดเลขที่ : 33140  เนื้อที่ : 0-0-30.10 ไร
ที่ตั้ง : ซ.คุมไทย ถ.ผดุงพาณิชย ต.ในเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

ราคาขาย บาท609,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03417
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.061390  LONG : 103.655727
ราคาพิเศษ 304,500304,500 บาท

นส.3 ก.ที่ : 1453  เนื้อที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถ.สายแยก (ทล.202) - บานแจมอารมณ (รอ.3071)
  ต.ดงคร่ังใหญ อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด

ราคาขาย บาท904,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05376
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.492099  LONG : 103.530878
ราคาพิเศษ 587,600587,600 บาท

โฉนดเลขที่ : 16834, 16561, 16605-6, 16559  เนื้อที่ : 12-2-84 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานยางเฌอ-บานโนนหงษ (รอ.2004) ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด

ราคาขาย บาท8,677,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 13-88-00033
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ¿ÒÃ �Á

GPS LAT : 15.905650  LONG : 103.790106
ราคาพิเศษ 5,640,0505,640,050 บาท

โฉนดเลขที่ : 3026  เนื้อที่ : 0-0-58 ไร
ที่ตั้ง : 263 ซ.ไมมีชื่อ ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202) ต.บุง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท605,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04192
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.871090  LONG : 104.661445
ราคาพิเศษ

Å´ 45%

332,750332,750 บาท

โฉนดเลขที่ : 2707, 7105, 35147  เนื้อที่ : 0-3-40 ไร
ที่ตั้ง : 176 ม.ไกคำ ซ.ไมมีชื่อ ถ.ชยางกูร (ทล.212) ต.ไกคำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,640,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05848
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.824421  LONG : 104.630361
ราคาพิเศษ 1,066,0001,066,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 4412  เนื้อที่ : 1-1-16.10 ไร
ที่ตั้ง : 49 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานชุมชนบานหินกอง ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)
  ต.นาหวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท2,137,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05083
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.912057  LONG : 104.953240
ราคาพิเศษ 1,495,9001,495,900 บาท

จ.รอยเอ็ด
จ.อำนาจเจริญ

นส.3 ก.ที่ : 6498  เนื้อที่ : 2-1-38 ไร
ที่ตั้ง : ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202) ต.บุง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท2,627,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-03677
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.871548  LONG : 104.631655
ราคาพิเศษ 1,838,9001,838,900 บาท

Å´ 30%
Å´ 50%

นส.3 ก.ที่ : 2071  เนื้อที่ : 0-3-60 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานคัดเคา-พนังกั้นน้ำซี (รอ.4053) ต.พระธาตุ อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด

ราคาขาย บาท870,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04736
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.156722  LONG : 103.775203
ราคาพิเศษ 522,000522,000 บาท

Å´ 40%
Å´ 30%

Å´ 35%

Å´ 35%
Å´ 35%

Å´ 30%

Å´ 30%

ถ.ทางหลวงชนบทสายบานหนองปกษา-บานขมิ้น (รอ.2060)

สถานีอนามัยบานขม้ิน 

บริเวณบานกอกแกว
รร.บานขม้ิน 

วัดบุปผาราม

รร.บานกอกแกว

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีช่ือ)

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

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก บางชวงยังไมไดจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน และ สปส.บางสวนกอสรางรุกล้ำ
  แนวเขตท่ีดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ไปโพนทอง
กม.10 กม.11

กม.7

กม.9

ไปรอยเอ็ด ทล.แผนดินสายรอยเอ็ด-โพนทอง (ทล.2044)

ไปพนังกั้นน้ำชี

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

กม.8

450 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไ
มม

ีชื่อ

บานคัดเกา
บานดอนชัย
บานดอนสำราญใต

ทล.ชนบทสายบานคัดเกา-พนังกั้นน้ำชี (รอ.4053)

230 ม.
40 ม.

130 ม.
130 ม.

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

ไป อ.รองคำ

ไปบานนาแพง

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ
167 ม.

880 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

เขาชุมชน
ไปบานดงคร่ัง

นอย

ไปทายชุมชน

ไปที่น
า

ไปบานแจมอารมณ

ทล.แผนดินสายประทาย-ยโสธร (ทล.202)
ไป อ.สุวรรณภูมิไป อ.ประทาย

1.7 กม.

120 ม.

45 ม.

กม.184 กม.185
กม.0

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

1.9 กม.

ถ.สายบานยางเฌอ-บานขี้เหล็ก

ไป จ.รอยเอ็ด

ไปอาจสามารถ
ไปบานขี้เหล็ก

ไปบานดงบัง

25 Á.

100 Á. 850 Á.110 Á.

110 Á.

¡Á.57

¡Á.58
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ä» Í.à¢ÁÃÒ°

เขาตัวเมืองอำนาจเจริญ

ไปบานดอนหวายใต 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) 

¡Á.92
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800 Á.

¶.ÍÃØ³
»ÃÐàÊ

ÃÔ° (·Å
.202) 

  

200 Á.

วิทยาลัยโปลีเทค
อำนาจเจริญ

ไป จ.อุบลราชธานีไป จ.ย
โสธร

ไป อ.ปทุมราชวงศา

ไป จ.มุกดาหาร

หวยปลาแดก¶.ªÂÒ§¡ÙÃ (·Å.212)   

วัดสำราญ
นิเวศน

ถ.อรุณประเสริฐ (ทล.202)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.อํานาจเจริญ

นส.3 ก.ที่ : 3276  เนื้อท่ี : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สถิตยนิมานกาล (ทล.217) ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ราคาขาย บาท412,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01846
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.234554  LONG : 105.228407
ราคาพิเศษ 267,800267,800 บาท

นส.3 ก.ที่ : 1393  เนื้อที่ : 0-0-75 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี ซ.ไมมีชื่อ ถ.สถิตนิมานกาล (ทล.217)
  ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ราคาขาย บาท310,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01808
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.234072  LONG : 105.228814
ราคาพิเศษ 201,500201,500 บาท

นส.3 ก.ที่ : 2361-2362  เนื้อที่ : 5-0-90 ไร
ที่ตั้ง : หมู 8 บานเวียงเกษม ถ.กิติเกษม แยกจากถนนเดชอุดม-นาหอม (ทล.2192)
  ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ราคาขาย บาท3,124,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04598
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.891568  LONG : 105.065754
ราคาพิเศษ 1,718,2001,718,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 30066-7  เนื้อที่ : 1-2-74 ไร
ที่ตั้ง : 193 ซ.ปุมปุย ถ.สายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล.2182) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ราคาขาย บาท2,149,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00135
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

GPS LAT : 14.896961  LONG : 105.079254
ราคาพิเศษ 1,181,9501,181,950 บาท

โฉนดเลขที่ : 48083  เนื้อที่ : 1-3-87 ไร
ที่ตั้ง : หมูที่ 1 ม.เมืองเกา ถ.เวตวัน ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ราคาขาย บาท1,417,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09242
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.903532  LONG : 105.086064
ราคาพิเศษ 921,050921,050 บาท

โฉนดเลขที่ : 3499  เนื้อที่ : 0-2-83 ไร
ที่ตั้ง : 12 ม.ชุมชนบานนาหนองใหญ ซ.ไมมีชื่อ ถ.ชยางกูร (ทล.212)
  ต.ไรสีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,522,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03914
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 16.077282  LONG : 104.655197
ราคาพิเศษ 761,000761,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 6455  เนื้อที่ : 1-1-23 ไร
ที่ตั้ง : 209 ถ.สายนาไรใหญ-เสนางคนิคม (ทล.2377) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท2,520,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00174
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

GPS LAT : 16.028666  LONG : 104.654023
ราคาพิเศษ 1,512,0001,512,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 19619  เนื้อที่ : 1-0-01 ไร
ที่ตั้ง : ถ.ชยางกูร (ทล.212) ต.ไรสีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,041,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00193
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

GPS LAT : 16.069627  LONG : 104.631343
ราคาพิเศษ 676,650676,650 บาท

จ.อ
ุบล

รา
ชธ

านี
จ.อ

ุบล
รา
ชธ

านี
จ.ยโสธร

โฉนดเลขที่ : 17150  เนื้อที่ : 0-2-50 ไร
ที่ตั้ง : 271 ถ.สายนาไรใหญ-เสนางคนิคม (ทล.2377) ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ราคาขาย บาท1,256,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 12-88-00192
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§

GPS LAT : 16.028743  LONG : 104.65412
ราคาพิเศษ 879,200879,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 69175  เนื้อที่ : 0-0-88 ไร
ที่ตั้ง : 59 หมูบานหนองแสง ถ.สายบานสะเดา-บานหนองหิน (ยส.3031)
  ต.สิงห อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ราคาขาย บาท730,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04957
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.820588  LONG : 104.255920
ราคาพิเศษ 511,000511,000 บาท
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หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ (ขนาดประมาณ 75 ตรว.) เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ
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340 ม.

30 ม.

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ลำโดมใหญ

ลำโดมใหญ

ซ.ไมมีช่ือ 

เขาตัวเมืองเดชอุดม

เขาตัวเมืองเดชอุดม ถ.ประชา ทางตัน

ถ.บุญจันทร

เขาตัวเมืองเดชอุดม

ซ.ปุมปุย

ไป อ.บุณฑริก

ถ.สายเดชอุดม-บุณฑริก (ทล.2182) 

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 2 ไปบานหวย

ซ.ชุมชนภูหลวง 1ซ.ชุมชนภูหลวง 2

ซ.ชุมชนภูหลวง 7
ซ.ชุมชนภูหลวง 8

ซ.ไมมีชื่อ 
ถ.สถิตยนิมานกาล (ทล.217)

ซ.ไมมีชื่อ

600 ม.

400 ม.

66 ม.

ซ.ชุมชนภูหลวง 3
ถ.สถิตนิมานกาล (ทล.217)

ไป อ.วารินชำราบ

รร.พิบูลมังสาหาร

ซ.ไมมีชื่อ

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
กม.5

80 ม.

100 ม.

กม.4

ชุมชนบานหนองแสง

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ
ไปบานชีวนุภาพ

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

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.เลิงนกทา

ไปวัดสวางเนินกุง

ไปบานหนองคลา ชุมชนบานนาหนองใหญ

ชุมชนบานนาหนองใหญ

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

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.

หมายเหตุ : สปส.บางสวนสรางรุกล้ำแนวเขตที่ดินแปลงขางเคียงทรััพยรหัส 12-88-00192
  ธนาคารจึงประกาศขายทรัพยนี้พรอมกันกับทรัพยรหัส 12-88-00192
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หวยสาธารณประโยชน

ไปทุงนา
ถ.สายนาไรใหญ-เสนางคนิคม (ทล.2377)

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนของทรัพยรหัส 12-88-00174
  กอสรางรุกล้ำเขามาในทรัพยนี้ ธนาคารจึงประกาศขาย
  ทรัพยนี้พรอมกับทรัพยรหัส 12-88-00174
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หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.สุรินทร จ.บุรีรัมย และ จ.ศรีสะเกษ

นส.3 ก.ที่ : 947  เนื้อที่ : 1-2-60 ไร
ที่ตั้ง : 61 หมูบาน ชุมชนบานหนองจูบ หมู 2 ซ.บานพูนสุข-บานหนองจูบ
  ถ.สายบานหินโคน-บานตาเมียง (ทล. 224) ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร

ราคาขาย บาท681,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04864
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.418866  LONG : 103.268263
ราคาพิเศษ 374,550374,550 บาท

โฉนดเลขที่ : 48024  เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายบานยางเตี้ย-บานอาโพน (สร.4015) ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร

ราคาขาย บาท551,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04715
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.9110747  LONG : 103.808725
ราคาพิเศษ 303,050303,050 บาท

โฉนดเลขที่ : 20990  เนื้อที่ : 0-0-29.40 ไร
ที่ตั้ง : 365 ซ.ไมมีชื่อ ถ.ขามสามัคคี ต.หนองไผลอม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร

ราคาขาย บาท600,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02615
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

GPS LAT : 15.025777  LONG : 103.934111
ราคาพิเศษ 360,000360,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 34083  เนื้อที่ : 1-0-05 ไร
ที่ตั้ง : 34, 35 ม.ชุมชนบานหนองพระ หมู 7 ถ.สายบานหนองแคน-บานเสียว
  ต.เสียว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ราคาขาย บาท1,535,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01825
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.248183  LONG : 104.041854
ราคาพิเศษ 1,074,5001,074,500 บาท

จ.ศรีสะเกษ
จ.สุรินทร

จ.บุรีรัมย

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-05023

ราคาขาย บาท13,966,000

โฉนดเลขที่ : 18144  เนื้อที่ : 3-1-81 ไร
ที่ตั้ง : ม.ชุมชนบานไพรขลา
  ถ.สายทาตูม- ชุมพลบุรี (ทล.2081)
  ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร

GPS LAT : 15.343292  LONG : 103.537138

ราคาพิเศษ 9,776,2009,776,200 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-05347

ราคาขาย บาท2,057,000

โฉนดเลขท่ี : 3374, 4062, 12544  เนื้อที่ : 2-2-09 ไร
ที่ตั้ง : 24 หมู 6 ชุมชนบานหนองสองหอง
  ซ.สายบานแก-บานบาก
  ถ.สายหนองแวง-บานโนนไฮ (บร.3158)
  ต.กูสวนแตง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

GPS LAT : 15.538200  LONG : 102.859770

ราคาพิเศษ 1,439,9001,439,900 บาท

โฉนดเลขที่ : 16819  เนื้อที่ : 0-3-52 ไร
ที่ตั้ง : 4 ม.โนนกลาง ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายนิคมหวยคลา-ดวนใหญ (ศก.3008)
  ต.ดวนใหญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ราคาขาย บาท768,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04929
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.950064  LONG : 104.269347
ราคาพิเศษ 499,200499,200 บาท

นส.3 ก.ที่ : 17  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : 155 หมูที่ 1 ม.ชุมชนบานโคกจิก ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานโคกจิก-บานหนองเยือง
  ต.หนองเยือง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

ราคาขาย บาท591,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-02060
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.559704  LONG : 102.812119
ราคาพิเศษ 413,700413,700 บาท
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หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน
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700 ม.
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ไป อ.บานใหมไชยพจน
ถ.สายประทาย-ยโสธร (ทล.202) ไป อ.ประทาย

ถนนรพช.สายบานนาแก-บานบาก
ชุมชนบานหนองสองหอง 

ถ.สายหนองแวง-บานโนนไฮ (บร.3158)
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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.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ 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)
วัดบานยางเตี้ย

อบต.ระแงง

ทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ.สุขอารมณ (ปจจุบันมีสภาพเปนคลองแปดแสน)

57 ม.

ถ.สายบานโคกจิก-บานหนองเยือง

ไปบานหนองเยือง ม.2

ไปปรางคกูฤ าษี

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

ไป อ.ประทาย ไป อ.บานใหมไชย
พจนกม.495 กม.495+800

80 ม.

55 ม.

ถ.สายประทาย-
พุทไธสง (ทล.20

2)

ไปท่ีนา 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.ไมมีชื่อ เขาชุมชน

เขาชุมชนซ.ไมมีชื่อ

ไปบานดวนใหญ

ไป อ.วังหิน

ถ.สายศรีสะเกษ-ขุขันธ(ทล.220)

ถ.สายนิคมหวยคลา-ดวนใหญ (ศก.3008)

คลองสงน้ำชลประทาน

ไปบานหนองไผ

เขาชุมชน

ไป จ.ศรีสะเกษ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.นครราชสีมา และ จ.ลพบุรี

โฉนดเลขที่ : 2597-2601  เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : 459/9-12 ซ.ไมมีชื่อ ถ.เสิงสาง-โนนสมบูรณ (ทล.2356) ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ราคาขาย บาท3,340,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04651
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.421277  LONG : 102.469390
ราคาพิเศษ 2,004,0002,004,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 45868, 45402  เนื้อที่ : 0-0-83 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ราคาขาย บาท357,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01626
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 15.123761  LONG : 102.450597
ราคาพิเศษ 214,200214,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 37337  เนื้อที่ : 1-1-83 ไร
ที่ตั้ง : 146 หมู 1 ถ.บานหนองหญาปลอง-บานกุดจอกนอย
  ต.ละลมใหมพัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ราคาขาย บาท1,573,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03416
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.823428  LONG : 102.224400
ราคาพิเศษ

Å´ 50%

786,500786,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 42724  เนื้อที่ : 0-0-59 ไร
ที่ตั้ง : 73 ม.ชุมชนบานดู ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายบานลำซอ-บานโคกสมอ (นม.3197)
  ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

ราคาขาย บาท626,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04416
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.729107  LONG : 102.057766
ราคาพิเศษ 344,300344,300 บาท

นส.3 ก. ที่ : 8976  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 154/7 ซ.ไมมีชื่อ ม.โชคชัยธนาทร ถนนสายโชคชัย-ครบุรี(ทล.224)
  ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ราคาขาย บาท720,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03237
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

GPS LAT : 14.731731  LONG : 102.170309
ราคาพิเศษ 504,000 504,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 40097-8  เนื้อที่ : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : ม.บานนาวิลลเลจ โครงการ 2 ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
  ต.หวยโปง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ราคาขาย บาท890,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04310
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.99748  LONG : 100.664600
ราคาพิเศษ 489,500489,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 20 แปลง  เนื้อที่ : 6-3-53 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326) ต.สระโบสถ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

ราคาขาย บาท1,333,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09330
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.202948  LONG : 100.837782
ราคาพิเศษ 799,800799,800 บาท

นส.3 ก.ที่ : 5336, 5366, โฉนดเลขท่ี : 8431, 8438-39, 8443-46  เนื้อที่ : 2-3-04 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326) ต.สระโบสถ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

ราคาขาย บาท609,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09472
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.203328  LONG : 100.838463
ราคาพิเศษ 365,400365,400 บาท

นส.3 ก.ที่ : 8768-9, 8774, 8779, 9627-67  เนื้อที่ : 4-1-30 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบุญสงพัฒนาการ ถนนสายทามะนาว (ทล.2089) ต.ลำนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ราคาขาย บาท5,714,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09342
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.203069  LONG : 101.143553
ราคาพิเศษ 3,999,8003,999,800 บาท

จ.น
คร
รา
ชสี

มา
จ.ลพบุรี

นส.3 ก.ที่ : 226, 986  เนื้อที่ : 1-3-68 ไร
ที่ตั้ง : หมู 6 ถนนสุระนารายณ (ทล.205) กม.49+500 ต.ตำบลหวยหินและตำบลมวงคอม
  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ราคาขาย บาท1,344,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10090
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 15.079463  LONG : 100.995138
ราคาพิเศษ 940,800940,800 บาท

Å´ 45%

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 30%

Å´ 45%

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 30%

Å´ 30%

ถ.สายบานหนองหญาปลอง-บานกุดจอกนอย
7,100 Á.

1,000 Á.
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)

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

ถ.สายเสิงสาง-หนองกี่
(ทล.2317)

หมายเหตุ : ใชทางเขา-ออก ผานท่ีดินแปลงอ่ืน และไมมีสภาพทาง

ถ.สายเมนที่ 3 (นม.102)

สถานีอนามัย
หนองระเวียง

50 ม.

ถ.กำธรอนุสรณ

270 ม.

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำขนาดประมาณ 15 x 40 ม.
  ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ไปหนองมวง

กม.42300 ม.

216 ม.
100 ม.

กม.41
ถ.สาย 8

เขาชุมชน

ไปบานวังเพลิง ถ.สายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326)

ไป รพ.สระโบสถ

ไปชัยบาดาล

ไปบานทุงทาชาง

ไปโคกเจริญ

67 ม.

เขาที่นา

ไป อ.หนองมวง

กม.42300 ม.

160 ม.
กม.41

ถ.สาย 8

เขาชุมชน

ไปบานวังเพลิง ถ.สายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326)

ไป รพ.สระโบสถ

ไปชัยบาดาล

ไปบานทุงทาชาง

ไปโคกเจริญ

เขาชุมชน

28 ม.

เขาท่ีนา

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนถนน ( เนื้อท่ีประมาณ 176 ตรว.)
  ซ่ึงธนาคารไมกำหนดราคาขาย

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธ์ิได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียง
  ท่ีดินวางเปลาเทานั้น

ซ.ไมมีชื่อ

300 ม.

300 ม.

700 ม.

ไป อ.ศรีเทพ

ไป อ.ลำสนธิ

หมูบานบุญสงพัฒนาการ

ถน
นล

ำน
ารา

ยณ
-ท
าห

ลว
ง(ท

ล.2
08

9)

ถ.สายโคกสำโรง-ลำนารายณ (สุระนารายณ 205)
ไป อ.โคกสำโรง

ไป อ.ทาหลวง

ไป ซ.ทามะนาว 7

ซ.มะนาว 3
ซ.ทามะนาว 11
ซ.ทามะนาว 13

ซ.ทามะนาว 17

ซ.ทามะนาว 19

200 ม.

 กม.218

ไป อ.ชัยบาดาล
ไป อ.ทาหลวง

ถนนสุระนารายณ (ทล.205)

สถานีตํารวจภูธรตําบลมวงคอม

ไป อ.พัฒนานิคม

ถนนสระบุรี-หลมสัก (ทล.21)

สี่แยกมวงคอม

รร.บานมวงคอม
วัดอัมพวันวนาราม

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายบานพิทักษากร-บานโนนคอย (นม.3010)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.สระบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ.ลพบุรี 

โฉนดเลขที่ : 49766, 28515  เนื้อที่ : 0-2-29 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุพนัย ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายทาศาลา-บานหินซอน ต.ทาคลอ อ.แกงคอย จ.สระบุรี

ราคาขาย บาท1,892,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04791
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.685649  LONG : 101.014841
ราคาพิเศษ 1,040,6001,040,600 บาท

โฉนดเลขที่ : 52025  เนื้อที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : 92/2 ซอยไมมีชื่อ ถนนบานบึงไม-บานชะอม (สบ.3113) ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี

ราคาขาย บาท710,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05277
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.408422  LONG : 100.104696
ราคาพิเศษ 461,500461,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 9339, 9343, 9374, 9375, 9377  เนื้อที่ : 1-1-48 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ หมูบานวังแกว ปารค ฮิลล รีสอรท ถนนสายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

ราคาขาย บาท1,644,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09027
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.851810  LONG : 101.210170
ราคาพิเศษ 904,200904,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 40814  เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : 12/2 ซ.เทศบาล 5 ซ. 7 ถ.สายบานครัว-หนาพระลาน (ทล.3034)
  ต.บานครัว อ.บานหมอ จ.สระบุรี

ราคาขาย บาท688,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05316
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.597719  LONG : 100.771236
ราคาพิเศษ 447,200447,200 บาท

โฉนดเลขที่ : 9292-5  เนื้อที่ : 1-0-03 ไร
ที่ตั้ง : ม.วังแกว ปารคฮิลล รีสอรท ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ต.วังมวง อ.วังมวง จ.สระบุรี

ราคาขาย บาท1,209,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08856
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.854557  LONG : 101.208409
ราคาพิเศษ 664,950664,950 บาท

จ.ลพบุรี
จ.สระบุรี

จ.ปราจีนบุรี

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-05075

ราคาขาย บาท3,604,000

โฉนดเลขที่ : 23437  เนื้อที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ ซ. 11 หมูบานอยูสบาย
  ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ต.หวยทราย
  อ.หนองแค จ.สระบุรี

GPS LAT : 14.406934  LONG : 100.901372

ราคาพิเศษ 2,522,8002,522,800 บาท

นส.3 ก.ที่ : 767  เนื้อที่ : 1-2-25 ไร
ที่ตั้ง : สวนปาสัก ป.สุวิมล ซ.หลักโครงการ ถ.สระแกว-เขาหินซอน (ทล.359)
  ต.กรอกสมบูรณ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท625,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08910
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 13.575206  LONG : 101.636719
ราคาพิเศษ 312,500312,500 บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ â¡´Ñ§
12-88-00144

ราคาขาย บาท1,072,000

โฉนดเลขที่ : 39291  เนื้อที่ : 0-2-03 ไร
ที่ตั้ง : 107 ซ.ไมมีชื่อ หมูบานบานนาวิลเลจ
  ถ.สายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1) ต.วังขอนขวาง
  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

GPS LAT : 15.015654  LONG : 100.676314

ราคาพิเศษ 589,600589,600 บาท

Å´ 45%

Å´ 30%

Å´ 45%

Å´ 35%
Å´ 35%

Å´ 45%
Å´ 45%

Å´ 50%

7.8 กม.

360 ม.

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางกอสรางเสร็จประมาณ 95%

·Ò§μ‹Ò§ÃÐ Ñ́ºËÔ¹¡Í§

ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÍÂÙ‹ÊºÒÂ

ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÁÒÃÇÂ ÇÑ´ä·Â§ÒÁ

μÅÒ´¹Ò¤ÍÔ¹·Ã 
(ËÔ¹¡Í§)

ÊÀ.ËÔ¹¡Í§

¡Á.93

¡Á.96

¡Á.95

¡Á.94ไป จ.สระบุรี
ไป อ.วังนอย

¶.¾ËÅâÂ Ô̧¹ (·Å.1)

¶.Ê
ØÇÃ

Ã³
ÈÃ

 (·
Å.3

3)

·Ò§à¢ŒÒâÃ§§Ò¹à«ÃÒÁÔ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â

¡Á.95+300

ถ.สายทาศาลา-หินซอน

ซ.ไมมีช่ือ(ทางสาธารณะ)

แมน้ำปาสัก ไป อ.วังมวง

ถ.สายแกงคอย-หาดสองแคว (สบ.3004)
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ.สายแกงคอย-แสลงพัน (ทล.3224)

ไป อ.วังมวงไปหินซอน
ไปเขาคอก

หมูบานยุพนัย

ไป ถ.มิตรภาพ

2 กม.390 ม. 110 ม.

ไปตลาดแกงคอย

กม.24

กม.25

หมายเหตุ : กอสรางเสร็จประมาณ 55%

วัดบำรุงธรรม

ซ.ไมมีชื่อ
สวนสาวิตรี

อนามัย
ต.ชะอม

ไปแกงคอย

ไปบานนา

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานนา

ถ.บานนา-แกงคอย (ทล.3222)

ไปบานบึงไมถ.บานบึงไม-บานชะอม (สบ.3113)
กม.23

600 ม.
900 ม.

64 ม.

กม.24

คลองหวยชะอม

ถ.บานหมอ-ทาหลวง
(ทล.3048)

ไปทาลาน

ไปบานหมอ

ซ.ไมมีชื่อ

1.6 กม.

800 ม.

30 ม.

หมายเหตุ : เนื้อที่ดินไมติดตอเปนผืนเดียวกันท้ังหมด

ไป อ.ชัยบาดาล
ไปมวกเหล็ก

ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)

ไปบานซับสนุน

ถ.สายวังมวง-ซับสนุน (ทล.4005)

ไป อ.ชัยบาดาล
ไป อ.พัฒนานิคม

ไปมวกเหล็ก

700 ม.

โครงการวังแกว ปารค ฮิลล รีสอรท

ไป อ.ชัยบาดาล
ไปมวกเหล็ก

ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)

ไปบานซับสนุน

ถ.สายวังมวง-ซับสนุน (ทล.4005)

ไป อ.ชัยบาดาล
ไป อ.พัฒนานิคม

ไปมวกเหล็ก

โครงการวังแกว ปารค ฮิลล รีสอรท

700 ม.

417 ม.

990 Á.
400 

Á.

หมายเหตุ : ทรัพยสินต้ังอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ตั้งอยูในเขตปาสงวนฯ อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบกอนการเสนอซ้ือ

ถ.สระแกว-เขาหินซอน (ทล.359)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.นครนายก

โฉนดเลขที่ : 32951  เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 132 หมูบานองครักษธานี ซ.ภายในโครงการ ถ.สายองครักษ-บางน้ำเปรี้ยว (นย.3001)
  ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก

ราคาขาย บาท825,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02773
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·ÒÇ¹ �àÎŒÒÊ �

GPS LAT : 14.115936  LONG : 101.001603
ราคาพิเศษ 495,000495,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 11914  เนื้อที่ : 1-3-13 ไร
ที่ตั้ง : บานสวนกลางน้ำ ถ.เลียบคลอง 30 (นย.4015) ต.บางปลากด อ.องครักษ จ.นครนายก

ราคาขาย บาท393,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-03105
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.193792  LONG : 100.986041
ราคาพิเศษ 235,800235,800 บาท

โฉนดเลขที่ : 2482  เนื้อที่ : 1-1-60 ไร
ที่ตั้ง : 1 หมู 7 ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ต.บานนา อ.บานนา จ.นครนายก

ราคาขาย บาท1,770,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04537
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.258082  LONG : 101.065196
ราคาพิเศษ 973,500973,500 บาท

โฉนดเลขที่ : 4861  เนื้อที่ : 0-1-93.10 ไร
ที่ตั้ง : 32 หมู 8 ซอยบุญมา ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ต.บานนา อ.บานนา จ.นครนายก

ราคาขาย บาท321,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05400
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.262830  LONG : 101.035430
ราคาพิเศษ 208,650208,650 บาท

โฉนดเลขที่ : 46734, 46740  เนื้อที่ : 0-3-00 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลองซอยท่ี 24 ต.หัวกระบือ อ.องครักษ จ.นครนายก

ราคาขาย บาท300,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09105
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.060653  LONG : 100.979996
ราคาพิเศษ 180,000180,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 42520, 44538-41  เนื้อที่ : 1-3-99.30 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานปยภิรมย หมู 7 ถนนสายเกาะโพธ์ิ-ทุงแค ต.บานใหญ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ราคาขาย บาท3,997,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09127
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.2249890  LONG : 101.2082047
ราคาพิเศษ 2,598,0502,598,050 บาท

โฉนดเลขที่ : จำนวน 21 แปลง  เนื้อที่ : 4-0-71.40 ไร
ที่ตั้ง : โครงการไมมีชื่อ ซอยภายในโครงการ ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ต.พรมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ราคาขาย บาท8,641,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09174
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.237556  LONG : 101.155012
ราคาพิเศษ 6,048,7006,048,700 บาท

จ.น
คร
นา

ยก

โฉนดเลขที่ : 42516-17, 42523  เนื้อที่ : 2-0-53.10 ไร
ที่ตั้ง : ม.ปยรมย ถนนสายเกาะโพธ์ิ-ทุงแค ต.บานใหญ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ราคาขาย บาท4,693,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09454
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.22582  LONG : 101.20728
ราคาพิเศษ 3,285,1003,285,100 บาท

Å´ 45%

Å´ 35%

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 35%

โฉนดเลขที่ : 32398  เนื้อที่ : 0-2-93 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรศรันย ซ.ภายในโครงการ ถนนชลประสิทธ์ิ ต.บานใหญ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ราคาขาย บาท1,026,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-02510
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.201100  LONG : 101.231900
ราคาพิเศษ 666,900666,900 บาท

Å´ 35%

โฉนดเลขที่ : 32397  เนื้อที่ : 1-0-91 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรศรันย ซอยภายในโครงการ ถนนชลประสิทธ์ิ
  ต.บานใหญ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ราคาขาย บาท1,719,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-02509
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ·Õè´Ô¹Ç‹Ò§à»Å‹Ò

GPS LAT : 14.201200  LONG : 101.232300
ราคาพิเศษ 1,117,3501,117,350 บาท

Å´ 35%
Å´ 30%

Å´ 30%

ซ.เ
ทศ

บา
ล 1

0 ซ
.2

ไป ทล.3051

ซ.ไมมีชื่อ

นอกเขตเทศบาลบานนา

ซ.เทศบาล 26

ซ.เทศบาล 12
ซ.เทศบาล 4

วัดชาง
ซ.เทศบาล 4/1

วัดกระดาน
วัดพิกุลแกว

ร.ร.วัดชาง

ไป ถ.สุวรรณศร

ไปองครักษ

ซ.บุญมา

ตลาดสด

ถนนสายวัดชาง-หนองคันจาม
กม.4 กม.3

กม.119

กม.120

2.90 กม.

300 ม.

800 ม.

800 ม.600 ม.

ไป อ.บานนา

ไปคลอง 31

ถ.พิกุลแกว-คลองสามสิบเอ็ด ไปวัดกุฏิเตี้ย

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ä»ºÒ§¹éÓà»ÃÕéÂÇ

¤ÅÍ§ÃÑ§ÊÔμ»ÃÐÂÙÃÈÑ¡ Ốì
ä»ÃÑ§ÊÔμ

¶.ÊÒÂÍ§¤ÃÑ¡É -ºÒ§¹éÓà»ÃÕéÂÇ (¹Â.3001)

¶¹¹ÃÑ§ÊÔμ-¹¤Ã¹ÒÂ¡ (·Å.305) ä» ¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡

ä» ÁÈÇ. «.¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

«.ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

«.Ë¹ŒÒÍÓàÀÍ
«.μÅÒ´Í§¤ÃÑ¡É 

«.ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

«.ã¹â¤Ã§¡ÒÃ
462 Á.

780 Á.

¡Á.0

องครักษไดรฟกอลฟ

คลองซอยท่ี 30

คลองซอ
ยท่ี 29 ถ.สายรัง

สติ-นครน
ายก (ทล.305)ถ.เลียบค

ลองซอย
ท่ี 30 (น

ย.4015)
950 ม.

2.3 กม
.

330 ม.ไปบานพริก

500 ม.

5.3 กม.

กม.1

135 ม.

325 ม.

ถ.องครักษ-ลำลูกกา (นย.3369)
ไป อ.ลำลูกกา

กม.39

กม.40

กม.2

กม.39+500

ä»ÊÃÐºØÃÕ

ä»¹éÓμ¡¹Ò§ÃÍ§

¶¹¹ÊÒÂà¡ÒÐâ¾¸Ôì-·Ø‹§á¤

ม.ขวัญนคร

¶.àÅÕèÂ§àÁ×Í§¹¤ Ã¹ÒÂ¡ (·Å.2011)

¤ÅÍ§ºÒ§ä¼‹

600 Á.

155 Á.

¡Á.3

ม.ปยภิรมย

ไปวัดเกาะกระชาย

ไป ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ไปน้ำตกนางรอง

ไป จ.สระบุรีถ.เลี่ยงเมืองนครนายกไป จ.ปราจีนบุรี
135 ม.

300 ม.95 ม.

91 ม.

ไปตลาดวังกระโจม แมน้ำนครนายก

ไป จ.สระบุรี

ไปน้ำตกนางรอง

แมน้ำนครนายก

ซ.ชลประสิทธ์ิ 14
300 ม.

135 ม.

95 ม.
96 ม.

ไปตลาดวังกระโจม

ถ.สายนครนายก-น้ำตกนางรอง
(ทล.3049)

ไป จ.ปราจีนบุรี

ไป จ.ปราจีนบุรี

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงเฉพาะท่ีดินวางเปลาเทานั้น
ไป ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนเปนทางเขา-ออก(เนื้อที่ 45 ตร.ว.) ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขา
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

ถ.เล่ียงเมอืงนคร นายก (ทล.2001)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึง 12 ธ.ค. 61

ทรัพยลดราคาสูงสุด
จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

หองชุดเลขที่ : 517/276-277 ชั้น 6   เนื้อที่ : 124.660 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/276, 517/277 ชั้น 6 อาคาร 1 เกากะรัต คอนโดทาวน ซ.อรุโณทัย 2 ถ.อรุโณทัย
  แยกจากถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคาขาย บาท2,494,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01164
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 12.930557  LONG : 100.892693
ราคาพิเศษ 1,496,4001,496,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 57092-93  เนื้อที่ : 0-1-34 ไร
ที่ตั้ง : 164/205 ซ.ภายในโครงการ ม.พารควิลเลจ พัทยา ถ.พรประภานิมิตร
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคาขาย บาท4,829,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04398
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 12.941436  LONG : 100.927652
ราคาพิเศษ 2,897,4002,897,400 บาท

โฉนดเลขที่ : 48079-80  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 60/7, 60/8 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคาขาย บาท11,300,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03385
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

GPS LAT : 13.074714  LONG : 100.920846
ราคาพิเศษ 6,780,0006,780,000 บาท

หองชุดเลขท่ี : 517/572  เนื้อที่ : 54.900 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 517/572 ชั้น 13 เกากะรัต คอนโดทาวน ซ.อรุโณทัย 2 ถ.พัทยากลาง
  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ราคาขาย บาท1,995,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01214
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ËŒÍ§ªØ´¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 12.931213  LONG : 100.892718
ราคาพิเศษ 1,197,0001,197,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 52154-52155  เนื้อที่ : 6-2-33 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สุวรรณศร (ทล.33) ต.นนทรี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท13,240,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04994
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.021628  LONG : 101.695401
ราคาพิเศษ 8,606,0008,606,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 4524, 9976-8, 10033, 10039-40  เนื้อที่ : 1-0-87.70 ไร
ที่ตั้ง : 26 ซ.พินิจรังสรรค 1 ถ.พินิจรังสรรค ต.หนาเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท1,667,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05055
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 14.052444  LONG : 101.356868
ราคาพิเศษ 1,083,5501,083,550 บาท

โฉนดเลขที่ : 5329  เนื้อที่ : 1-1-03 ไร
ที่ตั้ง : 132/2 หมู 8 ซ.บานแขก ถ.สายกบินทรบุรี-นครราชสีมา (ทล.304)
  ต.เมืองเกา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

ราคาขาย บาท2,543,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05077
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

GPS LAT : 13.987241  LONG : 101.764984
ราคาพิเศษ 1,652,9501,652,950 บาท

จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี

จ.ป
รา
จีน

บุร
ี

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 40%

Å´ 35%
Å´ 35%

Å´ 35%

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹

»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
02-88-04899

ราคาขาย บาท9,448,000

โฉนดเลขท่ี : 66231-66236  เน้ือที่ : 0-1-27 ไร
ที่ตั้ง : 1/33 หมูบานพิมานแลนด ถ.สุขุมวิท (ทล.3)
  ต.บานเสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

GPS LAT : 13.329189  LONG : 100.964224

ราคาพิเศษ 6,613,6006,613,600 บาท

โฉนดเลขที่ : 28242  เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 3/61 ซ.ภายในโครงการ ม.อัจฉรา ถ.เลียบทางรถไฟสายตะวันออก
  ต.ทาไข อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ราคาขาย บาท1,400,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03360
»ÃÐàÀ··ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ ÍÒ¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �

GPS LAT : 13.697846  LONG : 101.079135
ราคาพิเศษ 770,000770,000 บาท

Å´ 45%

Å´ 30%

หมายเหตุ : ทั้ง 2 คูหาเจาะทะลุถึงกันและบันไดขึ้นลงอยูหองเลขท่ี 60/7

ไป อ.บางละมุง

ไป อ.ศรีราชา

กม.129

300 ม.

เขาตัวเมืองชลบุรี
ถ.สายเล่ียงเมืองชลบุรี (ทล.361)

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ รั้วบางสวนกอสรางนอกเขตท่ีดินแปลงทรัพยสิน

475 ม.

25 ม.

ไปพัทยาใต

ไป ถ.ชัยพรวิถี
ซ.พรประภานิมิตร 17

ถ.พัทยากลาง

ถ.มาบสอง
ไปวัดหนองใหญ

2.80 กม.
ถ.พรประภานิมิตร

ซ.พรประภานิมิตร 18

150 ม.

550 ม.

ซ.ดูดี๋
ถ.สุขุมวิท

ไป ถ.พัทยาสาย 2

150 ม.

550 ม.

ซ.ดูด๋ี

ถ.สุขุมวิท

ไป ถ.พัทยาสาย 2

ไปแกงหินเพิง

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เนื้อท่ีประมาณ 0-2-55.20 ไร) ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย
  ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

ไป จ.นครราชสีมา

ถ.สุวรรณศร (สายเกา)
340 ม.

200 ม.

200 ม.

200 ม.

800 ม. 1 กม.

12 ม.

ถ.เลียบทางรถไฟ
ถ.เลียบทางรถไฟ



02-88-04823

02-88-04823

ซื้อ 3,001,000 บาท

17 กุมภาพันธ 2560

k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

เลือกเมนู ทรัพยสินรอการขาย

เขาสูเว็บไซตธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา

กดลิงค คนหาและเสนอซื้อทรัพย


