
k-property@kasikornbank.com

K-Property
Call Center 02-2732555

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : กรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑล

ลดสูงสุด

• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณสมศรี ธารประดับ โทร. 02-2732566, 081-837-3913
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณชารีรัช ละอองทอง โทร. 02-2732350, 089-170-0818
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธันยชนก ไชนาพันธุพิพัฒน โทร. 02-2732389, 081-839-6913
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณประเวศ สตางาม โทร. 02-5626407, 086-973-7517
• สวนบริหารทรัพยสินรอการขาย คุณธีระนิตย วิเศษสุภมิตร โทร. 02-2732356, 061-648-2518



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
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หองชุดเลขที่ : 473/11, 473/13  เนื้อที่ : 0-0-83.28 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 473/11, 473/13 อาคาร ชั้น 1 อาคาร เอ โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,666,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01312
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.764758  LONG : 100.611002

1,082,9001,082,900 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 479/9  เนื้อท่ี : 82.92 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 479/9 อาคาร ชั้น 1 อาคาร ดี โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,659,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01274
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.765695  LONG : 100.611917

1,078,3501,078,350 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 475/12 ชั้น 1  เนื้อที่ : 41.64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 475/12 อาคาร ชั้น 1 อาคาร บี โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท833,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01339
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.764967  LONG : 100.611322

541,450541,450 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 481/2 ชั้น 1  เนื้อที่ : 41.64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 481/2 อาคาร ชั้น 1 อาคาร อี โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท833,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01303
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.765912  LONG : 100.612197

541,450541,450 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01268

ราคาขาย บาท4,149,000

หองชุดเลขท่ี : 80/63 ชั้น 5  เนื้อที่ : 127.64 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 80/63 อาคาร ชั้น 5
  หมูบาน ป.ธนาทาวนเวอร 1 ซอยลาดพราว 58/1
  ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.793436  LONG : 100.592304

2,696,8502,696,850 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01313

ราคาขาย บาท1,943,000

หองชุดเลขที่ : 1240/982, 1240/984, 1240/986  เนื้อที่ : 77.70 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 1240/982, 1240/984, 1240/986 อาคาร ชั้น 1 อาคาร อี
  โครงการนิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101 ซอยลาดพราว 101 แยก 36
  ถนนลาดพราว 101 แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.783845  LONG : 100.633303

1,262,9501,262,950 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-00792

ราคาขาย บาท3,359,000

หองชุดเลขท่ี : 225/178, 225/179 ชั้นท่ี 16
เนื้อที่ : 101.760 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 225/178-179 อาคาร ชั้น 16
  อาคารชุดเบญจศรี วิภาวดี ถนนงามวงศวาน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.846264  LONG : 100.563044

2,183,3502,183,350 บาทราคา
พิเศษ

ไปแยกลาดพราว

ซ.ลาด
พราว 
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ซ.วิภาวดีรังสิต 50

ซ.วิภาวดีรังสิต 52 (ซ.งามวงศวาน 42)
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ซ.งามวงศวาน 44

บจก.แซนนิตา

ออก ซ.ลาดพราว 107

ออก ซ.ลาดพราว 107

สาธารณสุข 50
กาญจนวาสหมูบานอยูเจริญ 101

ซ.กาญจนวาส

ซ.ลาดพราว 122
(มหาดไทย)

รพ.ลาดพราว
ตลาดสดนครไทย

A
D L

IKJ
B C
F E
G H

ที่จอดรถ

สยามแกส (ปมแกส)

ไปวัดบึงทองหลาง

ไปโชคชัย 4
ถ.ลาดพราว ไปเดอะมอลลบางกะป

300 Á.

1 กม.
ซ.ลาดพราว 101



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
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หองชุดเลขที่ : 406/476 ชั้น 2  เนื้อที่ : 26.25 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 406/476 อาคาร ชั้น 2 อาคาร 2 อาคารชุดวิเศษสุขนคร 1 ซอย ประชาอุทิศ 81
  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท197,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01265
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.633456  LONG : 100.505800

128,050128,050 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 59/440-442 ชั้น 5  เนื้อที่ : 71.73 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59/440-442 อาคาร ชั้น 5 อาคาร 5 โครงการวัชระคอนโดวิลล ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 76
  ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท598,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01182
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.909699  LONG : 100.676978

328,900328,900 บาท
ราคา
พิเศษ

เขต
หน

อง
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ก
เขตบางบอน

เขตจอมทอง
เขตคลองสามวา

เขตภาษีเจริญ

โฉนดเลขที่ : 80408-9  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 100 หมูที่ 11 ซอยไมมีชื่อ ถนนเจริญพัฒนา
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,713,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-07344
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.827737  LONG : 100.707484

1,763,4501,763,450 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 35430-1  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 20/406-407 หมูบานวรารักษ รามอินทรา (ซ.9) ซอยเลียบคลองสอง 27
  ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท3,200,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03031
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 13.866731  LONG : 100.717993

1,920,0001,920,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 21139  เนื้อที่ : 1-0-40 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานไอรแลนด ปารค ซอยสุวินทวงศ 47 (ธรรมรัฐ) ถนนสุวินทวงศ
  แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,254,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09916
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.822402  LONG : 100.884550

815,100815,100 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  66565  เนื้อที่ :  0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเอกชัย 10/1 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,000,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09434
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.700747  LONG : 100.457609

650,000650,000 บาท
ราคา
พิเศษ

ถ.เพิ่มสิน

ไป ถ.หทัยราษฎร

ไป ถ.รัตนโกสินทร

ไปมีนบุรีไปหลักสี่ ถ.รามอินทรา

ซ.รามอินทรา 65

5
6
7
8

ไปรามอินทรา กม.4
550 ม.

230 ม.

ไปลาดพราว

ถ.ประดิษฐนูธรรม

ถ.สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

ถ.สุขาภิบาล 5 (วัชรพล)

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.76

ซ.สุขาภิบาล 5 ซ.66
ถ.สุขาภิบาล 5 (กม.4

ถ.สุขาภิบาล 5 (วัชรพล)

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-01366

ราคาขาย บาท 25,061,000

โฉนดเลขที่ : 92012, 101679  เนื้อที่ : 1-2-16.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 55/155 หมูบานธนบดี
  ซอยเอกชัย 76/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.670699  LONG : 100.411344

15,038,80015,038,800 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01301

ราคาขาย บาท3,338,000

หองชุดเลขท่ี : 145/209 (เดิม 299/209) ชั้น 19
เนื้อที่ : 59.14 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 145/209 อาคาร ชั้น 19 โครงการริชชี่ ทาวเวอร
  ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.722789  LONG : 100.462102

2,169,7002,169,700 บาทราคา
พิเศษ

250 ม.

ถ.ประชาอุทิศ

ไปแยกนาหลวง

ไปทุงครุ

ซ.ประชาอุทิศ 64

ซ.ประชาอุทิศ 62

ซ.ประชาอุทิศ 83

ซ.ประชาอุทิศ 79

คลองรางจาก

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3ซ.ประชาอุทิศ 81

350 ม.

ไปบางแค

ถ.ราชพฤกษ ไป ถ.บรมราชชนนีไป ถ.รัชดาภิเษก

ไปแยกทาพระ

ซ.เพชรเกษม 28

ซ.เพชรเกษม 21

ซ.เพชรเกษม 23

ซ.เพชรเกษม 24/1
ซ.เพชรเกษม 19/3

ถ.เพชรเกษม

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก ยังไมไดจดภารจำยอมใหกับทรัพย
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¶.¡Òญ¨¹ÒÀÔàÉ¡ Á.¸¹º´Õ

ä»ºÒ§ºÍ¹ 5
1,200 Á.

200 Á.
400 Á.

«.àÍ¡ªÑÂ 76/1

Ã.Ã.àÅÔÈËÅŒÒ

ถ.เจริญพัฒนา

ถ.หทัยราษฎร

ซอยแสงสี

ถ.สุเหราคลองหนึ่ง

ถ.รามอินทรา

ไป ถ.
รามอิน

ทรา

ถ.รามอินทรา 109

ไปบางเขน
ไป ถ.สีหบุรานุกิจ

2.3 กม.
ซ.รามอินทรา 117

ซ.เจริญพัฒนา 11

หมายเหตุ : ภายในเปดทะลุถึงกัน บันไดขึ้น-ลง อยูหองเลขท่ี 20/407

255 Á.

497 Á.

150 Á.

ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð

«.2«.1 «.4«.3 «.6«.5 «.9
«.10

«.12«.8

«.11

«.13

ä» ¶.ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ
ä» ¶.¤ÙŒºÍ¹

ä» ¶.Ë·ÑÂÃÒÉ®Ã 

«.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÍ§ 27

«.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÍ§ 19

 ¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§ 2

กม.53

40
0 ม

.

1.4 กม.

700 ม.

ไป ถ.หลวงแพง

คลอง 2

คลอง 1

ถ.รวมพัฒนา

ถ.อยูวิทยา

ไปมีนบุรี

ไปฉะเชิงเทรา

ไปหนองจอก

ถ.สุวินทวงศ 

ม.ไอรแลนด ปารค

ซ.สุวินทวงศ 47 (ธรรมรัฐ) 

230 ม.

600 ม.

215 ม.

ถ.จอมทอง

ไป ถ.สุขสวัสดิ์

ไป ถ.เทอดไท
ซ.จอมทอง 13

คลองบางประทุน

ซ.วุฒากาศ 43
ไปบางบอน ถนนเอกชัย 

ซ.เอกชัย 10/1
ซ.เอกชัย 6

ซ.เอกชัย 12

ซ.รวมสุข 14

หมายเหตุ : ทางเขา-ออก ไมมีสภาพทางและยังไมจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการกรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการกรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ลดสูงสุด

เขต
หน

อง
แข

ม
เขต

พร
ะโข

นง
จ.ส

มุท
รป

รา
กา
ร

เขต
รา
ษฎ

รบ
ูรณ

ะ

สิทธิการเชา : ตึกแถว 3 ชั้น เลขท่ี 59/18  เนื้อที่ : 4 x 12 ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59/18 หมูบานวัดในสองวิหาร ซอยเทศบาล 14 (อัฐมิตร) ถนนสุขุมวิท (สายเกา)
  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ราคาขาย บาท155,000

รหัสทรัพยสิน 06-88-00043
ประเภททรัพยสิน สิทธิการเชา

GPS LAT : 13.593531  LONG : 100.605530

100,750100,750 บาท
ราคา
พิเศษ

สิทธิการเชา : ตึกแถว 3 ชั้้น เลขท่ี 59/19-20  เนื้อที่ : 4 x 12 ม. / คูหา
ที่ตั้ง : เลขท่ี 59/19-20 หมูบานชุมชนวัดในสองวิหาร ซอยเทศบาล 14 (อัฐมิตร) ถนนอัฐมิตร
  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ราคาขาย บาท435,000

รหัสทรัพยสิน 06-88-00042
ประเภททรัพยสิน สิทธิการเชา

GPS LAT : 13.593444  LONG : 100.605500

261,000261,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20433  เนื้อที่ : 0-1-94.20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานการเดนซิตี้โปโล ซอยภายในโครงการ ถนนรัตนโกสินทร 200 ป
  ตำบลบางบอ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ

ราคาขาย บาท1,942,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-08402
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.608304  LONG : 100.866991

1,068,1001,068,100 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04985

ราคาขาย บาท 7,312,000

โฉนดเลขท่ี : 19622  เน้ือที่ : 0-2-42.40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 29/115 หมูบานแกรนดรอยัลรีสอรท
  ซอยทางเขาหมูบาน ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.685378  LONG : 100.368045

4,752,8004,752,800 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05005

ราคาขาย บาท2,922,000

โฉนดเลขที่ : 17146, 2133  เนื้อที่ : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 256/4 หมูบานชุมชนมติมิตร
  ซอยประชาอุทิศ 37 ถนนประชาอุทิศ
  แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ
  กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.652552  LONG : 100.502128

1,708,2001,708,200 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05343

ราคาขาย บาท5,676,000

โฉนดเลขที่ :  159705-6  เนื้อที่ : 0-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 1619/10 หมูบานชุมชนสุนทรธรรม
  ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

GPS LAT : 13.696456  LONG : 100.630868

3,689,4003,689,400 บาทราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 9087-8  เนื้อที่ : 1-2-80.60 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ (สาธารณประโยชน) ถนนเสาธงกลาง-วัดบัวโรย (สป.3068)
  แยกจากถนนบางนา-ตราด (ทล.34) กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ราคาขาย บาท3,405,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09698
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.64205  LONG : 100.82514

2,213,2502,213,250 บาท
ราคา
พิเศษ

1.5 กÁ. 68 Á.
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ä» ¶.บางบอน 3
ä» ซ.เพชรเกษม 81

ä» บางแค

ä»àÍ¡ªÑÂ

ä»àÍ¡ªÑÂ

¤ÅÍ§·ÇÕÇÑ²¹Ò
«.à¾ªÃà¡ÉÁ 69

¶.à¾ªÃà¡ÉÁ

ä» ¶.¾Ø·¸Á³±ÅÊÒÂ 4

ซ.หมูบานแกรนดรอยัล รีสอรท

ไปพระโขนง

ไปบางนา

ถ.สุขุมวิท
1.1 กม.

30 ม.

65 ม.

ถ.สุขุมวิท101 (วชริธรรมสาธิต) 

ซ.วชริธรรมสาธิต 57

ซ.วชริธรรมสาธิต 57 แยก 18

แยก 37-5-1

แยก 37-5-2

หมายเหตุ : ภายในเปดทะลุถึงกัน สัญญาเชามีกำหนดระยะเวลา 31 ป
  นับแตวันที่ 17 มี.ค. 2538

หมายเหตุ : สัญญาเชามีกำหนดระยะเวลา 31 ป
  นับแตวันที่ 17/03/2538 วันครบกำหนด 17/03/2568

300 ม.

30 ม.
310 ม.

ไป ถ.เทพารักษ

300 ม.

58 ม.

ไป ถ.เทพารักษ

2.5 กม.

1 กม.
100 ม.

ถ.เลียบคลองพระองคเจาไชยานุชิต

ไปบางนา
ไปชลบุรี

ถ.สายคลองบางกระเทียม-คลองบัวโรย
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจำตำบล

ซ.สาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ)

ถ.วัดเสาธงกลาง

ไปบางนา ไปบางปะกงถ.บางนา-ตราด

ซ.ประชาอุทิศ 35
ซ.ประชาอุทิศ 33

ซ.ประชาอุทิศ 27
ซ.ประชาอุทิศ 19
ซ.ประชาอุทิศ 17

ซ.ประชาอุทิศ 24
ซ.ประชาอุทิศ 26/1

ซ.สุขสวัสดิ์ 52/1

ซ.สุขสวัสดิ์ 31/1
ไป ถ.พระราม 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ไปพระประแดง

ถ.ประชาอุทิศ

ไปแยกนาหลวง
ซ.ประชาอุทิศ 37

ทางเดินเทากวาง 1 ม.

คลองแจงรอน
350 Á.

40 Á. 110 Á.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุดจ.นนทบุรีจ.นนทบุรีจ.นนทบุรี

อ.เมืองนนทบุรี
อ.บางกรวย

อ.ไทรนอย
อ.ปากเกร็ด

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04354

ราคาขาย บาท6,580,000

โฉนดเลขที่ : 223579  เนื้อที่ : 0-1-7.10 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 74/11, 74/19 หมูบานนนทกาญจน

  ซอยวัดโชติการาม-วัดสำโรง ถนนนครอินทร

  ตำบลบางไผ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

GPS LAT : 13.819389  LONG : 100.488535

4,277,0004,277,000 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01238

ราคาขาย บาท1,119,000

หองชุดเลขที่ : 2/105-6 ชั้น 6  เนื้อที่ : 62.15 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 2/105, 2/106 อาคาร ชั้น 6
  โครงการอาคารชุดบานเฉลิมพระเกียรติ อาคาร เอ
  ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ 3 ถนนทาน้ำนนท-วัดโบสถดอนพรหม
  ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

GPS LAT : 13.844552  LONG : 100.478095

727,350727,350 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย
05-88-01199

ราคาขาย บาท1,654,000

หองชุดเลขที่ : 26/11 ชั้น 4  เนื้อที่ : 63.58 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขที่ 26/11 อาคาร ชั้น 4
  โครงการสรสิชา คอนโดมิเนียม ถนนเทิดพระเกียรติ
  ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

GPS LAT : 13.797123  LONG : 100.475721

992,400992,400 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10254

ราคาขาย บาท7,376,000

โฉนดเลขที่ :  18888-89  เนื้อที่ : 7-2-54 ไร
ที่ตั้ง : ซอย รพช.วัดราษฎรนิยม
  ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
  ตำบลไทรใหญ อำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี

GPS LAT : 14.096015  LONG : 100.322650

4,794,4004,794,400 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10190

ราคาขาย บาท2,970,000

โฉนดเลขที่ : 47652
เนื้อที่ : 0-2-97 ไร

ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสุขาประชาสรรค 2

  ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

GPS LAT : 13.934914  LONG : 100.504131

1,930,5001,930,500 บาทราคา
พิเศษ

ถ.จรัญสนิทวงค ไปวงคสวาง

แมน้ำเจาพระยา

ไปบางพลัด

1.1 กม. 700 ม.

ถ.บางกรวย-ไทรนอย

ไปสะพานกรุงธน

ไปตล่ิงชัน

ถ.สิรินธร คลองสนามนอก

ซ.เทอดพระเกียรติ 3 ไป ถ.ราชพฤกษ

ถ.เทอดพระเกียรติ 
ไป ถ.นครอินทร

450 ม.
100 ม

.

1.5 กม.

1.4 กม.
ไป ถ.รัตนาธิเบศร

ไปบางกรวย

ถ.บางกรวย-บางไทรนอย

ไป ถ.วงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) ถ.วัดนครอินทร
ไป ถ.ติวานนท

แมนํ้าเจาพระยา

ถ.ทาน้ํานนท-วัดโบสถดอนพรหม

ถ.ทานํ้า-นนทบุ
รี

ซ.บางศรีเมือง-วัดโบสถ 3

ซ.วัดโชติการาม-วัดสำโรง

60 ม.

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนอยูในแนวสายไฟฟาแรงสูงผาน (เน้ือที่ประมาณ 1-0-20 ไร)
  ซ่ึงธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

กม.2

กม.44+700

2.20 กม.
กม.45+400

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.ฤชุพันธ (นบ.3003)

ไปตลาดบัวหลวง

ซ.รพช.วัดราษฎรนิยม 

ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340) 

ไป ถ.ลาดหลุมแกว-บางเลน (346)

ไปสุพรรณบุรี 

ถ.เลียบคลองลากฆอน

หมายเหตุ : มีปญหาทางเขา-ออก ตองผานท่ีดินบุคคลอื่น ปจจุบันมีรั้วประตูปดกั้น

650 ม.

ถ.ติ
วาน

นท

ซ.ไมมีช่ือ ถ.สุขาประชาสรรค 2 

ถ.สุขาประชาสรรค 3

วัดกู

รร.วัดกู

แมน
ํ้าเจา

พระ
ยา



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด
จ.สมุทรสาครจ.สมุทรสาครจ.สมุทรสาคร

จ.ส
มุท

รส
าค
ร

โฉนดเลขที่ : 55957  เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 138/175 ซอยไมมีชื่อ ถนนกิจมณี ตำบลบางหญาแพรก
  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ราคาขาย บาท744,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05150
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.537421  LONG : 100.296630

483,600483,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 35733, 64639-46  เนื้อที่ : 1-1-94 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 211/30 หมูบานพลอยไพลิน ซอยภายในโครงการ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
  ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ราคาขาย บาท13,946,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09025
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.669505  LONG : 100.330243

8,367,6008,367,600 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 54663  เนื้อที่ : 0-0-51 ไร
ที่ตั้ง : หมูบาน แลนด แอนด แฟคทอร่ีเฮาส ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม
  ตำบลออมนอย อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ราคาขาย บาท765,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10123
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.696881  LONG : 100.306869

497,250497,250 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 22878-79, 22881-84, 20444-45  เนื้อที่ : 4-3-11.70 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน (สค.3084)
  ตำบลคลองตัน อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

ราคาขาย บาท6,073,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09328
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.636927  LONG : 100.173670

3,947,4503,947,450 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04336

ราคาขาย บาท9,015,000

โฉนดเลขท่ี : 35732  เนื้อที่ : 0-3-31 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 211/37 หมูบานพลอยไพลิน
  ซอยภายในโครงการ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
  ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

GPS LAT : 13.669405  LONG : 100.330071

5,859,7505,859,750 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05491

ราคาขาย บาท1,238,000

โฉนดเลขที่ : 23909  เนื้อที่ : 0-0-71 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานแพวกรีนวัลเลย ซอยภายในโครงการ

  ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน ตำบลคลองตัน

  อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร

GPS LAT : 13.636104  LONG : 100.174891

804,700804,700 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08713

ราคาขาย บาท 2,916,000

โฉนดเลขที่ : 12191
เนื้อที่ : 0-2-73.30 ไร
ที่ตั้ง : 122 ถ.ยกกระบัตร-หลักสี่ ต.ยกกระบัตร
  อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

GPS LAT : 13.52406  LONG : 100.13054

1,895,4001,895,400 บาทราคา
พิเศษ

ä»ÇÑ´Ë¹Í§á¢Á

«ÍÂ Á.¿‡ÒÊÇ¹ËÅÇ§

ä»à¾ªÃà¡ÉÁ

ä»ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§á¤ÃÒÂ

¤ÅÍ§á¤ÃÒÂ«.¹Ò¤ºÓÃØ§

¶.¾Ø·¸ÊÒ¤Ã

1.625 ¡Á.

270 Á.

¡Á.4+200 ¶.à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ

ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾ÅÍÂä¾ÅÔ¹

คลองภาษีเจริญ

ไป ถ.เทพกาญจนา

ไป จ.สมุทรสา
คร

ไป จ.สมุทรส
งคราม

900 ม. 800 ม.

1.3 กม.

ถ.พระราม 2

ไป ถ.พระราม 2

ไปบานแพว

ถ.ยกกระบัตร-หลักสี่ 

ถ.ยกกระบัตร-หลักส่ี 

ไปวัดโรงเข

ไปวัดโรงเข

ไปบาน
แพว-พ

ระประโ
ทน

กม.1+300

1.9 กม.

700 ม.

66 ม.

ถ.สหกรณ
 

ไปวัดสหกรณ 

ไปวัดสามัคคีศรัทธาธรรม

ซ. ม.ศรีสวัสด์ิ

ไปมห
าชัยเม

ืองใหม


ไปมหาชั
ยเมืองให

ม

ถ.เดิมบา
ง

ถ.เจษฎา
วิถี

ไป ถ.เศรษฐกิจ 1

ไปวัดโกร
กกราก

คลองโกรกกราก

ไปวัดเจษ
ฎาราม

«ÍÂ Á.¿‡ÒÊÇ¹ËÅÇ§

ä»à¾ªÃà¡ÉÁ

ä»ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§á¤ÃÒÂ

¤ÅÍ§á¤ÃÒÂ«.¹Ò¤ºÓÃØ§

คลองภาษีเจริญ
¶.¾Ø·¸ÊÒ¤Ã

1,600 Á.¡Á.4+200

«.ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾ÅÍÂä¾ÅÔ¹

226 Á.
ไป ถ.เทพกาญจนา

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

ไปคลองตันราษฏรสมบูรณ 

720 ม.

350 ม.

150 ม.

50 ม.

ลํารางสาธารณประโยชน

กม.23+830

ซ.
เพ
ชร
เก
ษม

 9
5

ซ.
4/
1

หมูบานแลนด แอนด แฟคตอรี่เฮาส 

ถ.เพชรเกษมไปนครปฐม

ไป ถ.เศรษกิจ 1

ไป ถ.พุทธมณฑลสาย 4

ถ.เฉลิมพระเกียรติ

ถ.บานสวนสม-บานคลองตัน (สค.3084)

หมูบาน บานแพวกรีนวัลเลย 

ซอยภายในโครงการ

 ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน 

ไปบา
นแพ

ว ไปกระท
ุมแบน

160 ม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด
จ.นครปฐมจ.นครปฐมจ.นครปฐม

จ.นครปฐม

โฉนดเลขที่ : 112128  เนื้อที่ : 0-1-45.80 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 49/1 หมู 8 ซอยบานหนองงูเหลือม ถนนบุญญานุสาสน
  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ราคาขาย บาท791,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05145
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.917312  LONG : 99.922828

514,150514,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 66539  เนื้อที่ : 0-0-17.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 68/17 ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ราคาขาย บาท1,380,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-04748
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 13.801665  LONG : 100.146996

897,000897,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 46096  เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : ซอยโรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  ตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ราคาขาย บาท3,204,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-07610
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.731050  LONG : 100.331328

1,602,0001,602,000 บาท
ราคา
พิเศษ

หองชุดเลขที่ : 51/875 ชั้น 5  เนื้อที่ : 30.07 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 51/875 อาคาร ชั้น 5 อาคาร 2 หมูบาน เคหะชุมชนนครปฐม ซอยเคหะชุมชนนครปฐม
  ถนนเพชรเกษม ตำบลทาตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ราคาขาย บาท211,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01051
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.785860  LONG : 100.176361

105,500105,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 33222  เนื้อที่ :  0-1-6 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนตนพลับ-หนองมะเกลือ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ราคาขาย บาท186,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10079
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.052008  LONG : 99.968512

120,900120,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 50999  เนื้อที่ : 0-0-78 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานสวนเอก ซอยภายในโครงการ ถนนบานคลองพระพิมลราชา
  ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ราคาขาย บาท390,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09807
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.006654  LONG : 100.260082

253,500253,500 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-03014

ราคาขาย บาท7,000,000

โฉนดเลขที่ : 111513-4  เนื้อที่ : 0-0-30.80 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 79/7-8 ซอยโครงการพูลทวีโชค เซ็นเตอร
  ถนนเทศา และ ถนนทิพากร ตำบลพระปฐมเจดีย
  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

GPS LAT : 13.820623  LONG : 100.068473

3,500,0003,500,000 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย
04-88-02088

ราคาขาย บาท1,800,000

โฉนดเลขที่ : 54299  เนื้อที่ : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 688/1 หมูบานภัททิยกิจ
  ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน
  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

GPS LAT : 13.814261  LONG : 100.078920

1,170,0001,170,000 บาทราคา
พิเศษ

ä» ¶.à¾ªÃà¡ÉÁä» ¶.Ë¹ŒÒ¾ÃÐ ¶.à·ÈÒ
ÈÒÅ ¨.¹¤Ã»°Á

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÃÃ¾Ò¡Ã¾×é¹·Õè 7
·Ò§à¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÙÅ·ÇÕâª¤à«ç¹àμÍÃ 

ºÃÔàÇ³ÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÍÒªÕÇÐÈÖ¡ÉÒ¹¤Ã»°Á

¶.ä¼‹ÅŒÍÁ

ä»¹¤ÃªÑÂÈÃÕ

ä»ÃÒªºØÃÕ

คลองหวยจรเขนอย

156 Á.
169 Á.

¶.à¾ªÃà¡ÉÁ

«.ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÀÑ··ÔÂ¡Ô¨

ถ.นวเขต
ถ.คูขนาน

ถ.นวเขตใต

6.9 ¡Á.

900 Á.
650 Á.

500 Á.

340 Á.

¡Á.10 ¡Á.12+500
ä»¹¤Ã»°Á

ä»บานโปง

ä» Í.¡Óá¾§áÊ¹

«.ÇÑ´·Ñ¾ËÅÇ§

¶.ÁÒÅÑÂáÁ¹

·Ò§Ã¶ä¿

ä» Í.¡Óá¾§áÊ¹
ถ.บุญญานุสาสน (วัดหนองงูเหลือม)

·Ò§à¢ŒÒ Á.Ë¹Í§§ÙàËÅ×ÍÁ

¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õ

ä»¾Ø·¸Á³±ÅÊÒÂ 5

¡Á.42+3002.4 ¡Á.

120 Á.

200 Á.ซ.1 ซ.5

ไปตัว อ.นครชัยศรี หมายเหตุ : ทางเขา-ออกตามกฎหมายไมสามารถใชเขา-ออกได
  ทางเขาออกปจจุบันยังไมจดภารจำยอมใหกับทรัพยสิน

¡Á.2+900

145 Á.

85 Á.

«.âÃ§àÃÕÂ¹à·¾¹ÔÁÔμÃÇÑ²¹Ò

ร.ร.à·¾¹ÔÁÔμÃÇÑ²¹Ò
ä» ¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§·ÇÕÇÑ²¹Ò

¶.¾Ø·¸Á³±ÅÊÒÂ 4 ä» ¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õä» ¶.à¾ªÃà¡ÉÁ

¶.ÍØ·ÂÒ¹

«.¡ÃÐ·Ø‹ÁÅŒÁ 19«.¡ÃÐ·Ø‹ÁÅŒÁ 27

¡Á.2+700

800 ม.

330 ม.

75 ม.

ถ.สายปทุมธานี-บางเลน (ทล.346)ไป อ.บางเลน ไป อ.ลาดหลุมแกว

ไปวัดใหมคลองตัน

คลองพระพิมลราชาคลองทรงกระเทียม

ม.สวนเอก 

ซ.ภายในโครงการ

กม.43กม.43+100

ถ.บานคลองพระพิมลราชา 

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทานั้น

กม.1

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 
ซ.ไมมีชื่อ 

800 ม.

50 ม.

1.7 กม.

กม.3+900

ถ.ตนพลับ-หนองมะเกลือ 

ถ.มาลัยแมนไปสุพรรณบุรี
ไปวัดหวยมวง

ถ.จันทุเบกษา(ทล.3040)

ไปตัวเมืองนครปฐม

ไป พนมทวน

ซ.ไมมีชื่อ

ไป จ.นครปฐม

ถ.เพชรเกษม

ไปสามพราน

658 ม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 30 ม.ค. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ปทุมธานีจ.ปทุมธานีจ.ปทุมธานี
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด

อ.เ
มือ

งป
ทุม

ธา
นี

อ.ล
ำล
ูกก

า อ.ธัญบุรี

โฉนดเลขที่ : 51009-51011  เนื้อที่ : 0-2-10 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 462 หมูบานสีวลี 2 ซอยทางเขาหมูบาน ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท11,990,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-03925
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 13.981183  LONG : 100.649721

7,793,5007,793,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 53815  เนื้อที่ :  1-0-5 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานลำลูกกาการเดนท ซอยทางเขาโครงการ ถนนเลียบคลอง 11 ฝงตะวันออก
  ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,013,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09464
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 13.988116  LONG : 100.850071

607,800607,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 77597  เนื้อที่ : 0-0-20.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 71/478 หมูบานมัฆวานรังสรรค ซอย 29 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท700,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03134
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.039834  LONG : 100.829997

455,000455,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 77603  เนื้อที่ : 0-0-20.20 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 71/484 หมูบานมัฆวานรังสรรค ซอย 29 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท750,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03155
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.039815  LONG : 100.830251

487,500487,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 72905, 72897-8, 72901  : 3-0-75 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานริมน้ำ ซอยหมูบานริมน้ำ ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท8,317,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-02958
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.064759  LONG : 100.870421

4,990,2004,990,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 111/200-201 ชั้น 4  เนื้อที่ : 63.38 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เลขท่ี 111/200-201 โครงการทวีลาภ เรสซิเดนท ซอยรังสิต-นครนายก 17 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลประชาธิปตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท571,000

รหัสทรัพยสิน 05-88-01258
ประเภททรัพยสิน หองชุดพักอาศัย

GPS LAT : 13.990581  LONG : 100.631515

371,150371,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 29638, 32654-56  เนื้อที่ : 0-2-12 ไร
ที่ตั้ง : ซอยชุมชนจักรสุภา ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,378,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-02021
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.041613  LONG : 100.769770

895,700895,700 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04983

ราคาขาย บาท1,016,000

โฉนดเลขท่ี : 56692  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 24/4 หมูบานพิมลดา ซอยกาญจนาภิเษก

  ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345)

  ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

GPS LAT : 13.955651  LONG : 100.505855

633,750633,750 บาทราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 26088  เนื้อที่ : 2-0-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานคุณากรการเกษตร ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท2,800,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09808
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.073353  LONG : 100.852297

1,820,0001,820,000 บาท
ราคา
พิเศษ

20 Á.

¤ÅÍ§ºÒ§¤ÙÇÑ´

¤ÅÍ§à¡ÒÐà¡ÃÕÂ§

¶.ºÒ§ºÑÇ·Í§-ºÒ§¤ÙÇÑ´ (·Å.345)

ไป ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี (ทล.307)
ä»ÊÐ¾Ò¹¹¹·ºØÃÕ

ä»ºÒ§¤ÙÇÑ´
ä»»·ØÁ¸Ò¹Õ

«.¡Òญ¨¹ÒÀÔàÉ¡

90 Á.

450 Á.

ถ.ตัดใหม

ไปคลอง 12

ถ.เลียบคลอง 11 ฝงตะวันตก

ไปคลอง 10 ไปคลอง 10

ºÃÔàÇ³ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÕÇÅÕ 2

«.46
«.43

«.39 «.35

«.3

¶.ÃÑ§ÊÔμ-¹¤Ã¹ÒÂ¡

¤ÅÍ§ 2

ä»ÃÑ§ÊÔμ

«.22

«.38

«.42

ä»¹¤Ã¹ÒÂ¡
¤ÅÍ§ÃÑ§ÊÔμ»ÃÐÂÙÃÈÑ¡ Ốì

ถ.เลียบ¤ÅÍ§ÃÑ§ÊÔμ»ÃÐÂÙÃÈÑ¡ Ốì

ÃÑ§ÊÔμ-¹¤Ã¹ÒÂ¡ 45

ÃÑ§ÊÔμ-¹¤Ã¹ÒÂ¡ 51

1,200 Á.
35 Á.

ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð ซ.ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÕÇÅÕ 2

40 ม.

ซ.หมูบานมัฆวานรังสรรค 

หมายเหตุ : หองชุดพักอาศัย จำนวน 2 หองติดกันและเปดทะลุถึงกัน

220 ม.

ถ.
เล
ียบ

คล
อง
รัง
สิต

ปร
ะย
ูรศ
ักด

ิ์

ถ.พหลโยธิน

ไปคลองสอง

ไป จ.อยุธยา

ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)

คลอง 1

ไปปทุมธานีไปทางลัดตลาดไท

ไปดอนเมือง

 ซอยรังสิต-นครนายก 17

 ซอยรังสิต-นครนายก 15

หมายเหตุ : กลุมที่ 1 ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ

¶.àÅÕÂº¤ÅÍ§ÊÔºÊÍ§
(»·.3015)

350 Á.

«. Á.ÃÔÁ¹éÓ

Á.ÃÔÁ¹éÓ
ม.กรีนการเดนโฮม

ม.เดอะเลกาซี่
การเดนโฮม

ม.ทิพธิดาแลนด 2
ม.วนิดาแลนด 2

วท.พละศึกษา
กรุงเทพไปรังสิต

ไปนครนายก

¶.ÃÑ§ÊÔμ-¹¤Ã¹ÒÂ¡ (·Å.305)
¡Á.29

¡Á.28

¡Á.30

150 Á.

วัดสระบัว

บานเด่ียว

ถ.
รัง
สิต

-น
คร
นา
ยก

 

กม.27+100
1.095 กม.

ไป อ.องครักษ
คลอง 12

คลอง 11

วัดสระบัวซ.ไมมีชื่อ คล
อง
รัง
สิต

ปร
ะยู
รศ
ักด

ิ์

ถ.เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์

ไปรังสิต

กม.29+000

กม.28+500

ä»¶¹¹ÅÓÅÙ¡¡Ò

ä»´Í¹àÁ×Í§
μÅÒ´ÃÑ§ÊÔμ

ä»ºÒ§¾Ù¹

ä»ÇÑ§¹ŒÍÂ ¶.¾ËÅâÂ¸Ô¹ (·Å.1)

¤ÅÍ§à¨ç´
¶¹¹àÅÕÂº¤ÅÍ§à¨ç´

¤ÅÍ§ÃÑ§ÊÔμ»ÃÐÂÙÃÈÑ¡ Ốì

¶.ÃÑ§ÊÔμ-¹¤Ã¹ÒÂ¡ (·Å.305)

ä»Í§¤ÃÑ¡É

«ÍÂªØÁª¹¨Ñ¡ÃÊØÀÒ

â¤Ã§¡ÒÃ¿ÍàÃÊâÎÁ

¿ÔÇà¨ÍÃ¾ÒÃ¤
ÃÑ§ÊÔμ àÁà¨ÍÃ  ÃÑ§ÊÔμ

¡Á.16

¡Á.17+500
800 Á.



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

อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด
จ.ปทุมธานีจ.ปทุมธานีจ.ปทุมธานี

อ.คลองหลวง

โฉนดเลขที่ : 93699  เนื้อที่ : 0-3-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานธัญญะ วิลล ถนนเลียบคลอง 6 ฝงตะวันออก
  ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท886,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10460
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.119633  LONG : 100.739635

575,900575,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 23286  เนื้อที่ : 0-1-50 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนทิพย ซอยบานสวนทิพย ถนนเลียบคลอง 12 ฝงตะวันออก
  ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท315,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10433
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.107183  LONG : 100.879622

204,750204,750 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 101722  เนื้อที่ : 1-3-29 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเลียบคลอง 4 ตะวันออก ตำบลคลองส่ี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,458,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10304
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.157073  LONG : 100.688289

947,700947,700 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 91027-8  เนื้อที่ : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานสวนรีสอรท ซอยทางเขาหมูบาน ถนนเลียบคลอง 5 ฝงตะวันตก
  ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,200,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09195
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.151485  LONG : 100.701455

780,000780,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 61894-5  เนื้อที่ : 4-0-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานสวนเกษตรระพีพัฒน 2 ซอยทางเขาหมูบาน ถนนเลียบคลองระพีพัฒนฝงใต
  ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท4,000,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09796
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.185748  LONG : 100.722671

2,600,0002,600,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 61934  เนื้อที่ :  2-0-0 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานสวนเกษตรระพีพัฒน 2 ถนนเลียบคลองระพีพัฒนฝงใต
  ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ราคาขาย บาท2,000,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10455
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.184721  LONG : 100.723424

1,300,0001,300,000 บาท
ราคา
พิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เขตจอมทอง เขตบางบอน หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย บางขุนเทียน โทร. 02-4600065-7
เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย บางยี่ขัน โทร. 02-4340061-3
เขตทุงครุ เขตราษฎรบูรณะ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ดาวคนอง โทร. 02-4601300-1
เขตคลองสามวา เขตหนองจอก หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนรมเกลา 32 โทร. 02-3609710
เขตจตุจักร หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สำนักสีลม 1 โทร. 02-3860003-4 
เขตสายไหม เขตพระโขนง หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สำนักสีลม 2 โทร. 02-3860003-4
เขตบางกะป หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สำนักสีลม 3 โทร. 02-3860003-4
เขตวังทองหลาง หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ลาดพราว 99-1 โทร. 02-5143296-7
เขตลาดกระบัง หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ลาดพราว 99-2 โทร. 02-5143296-7
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนศรีนครินทร กม.9 โทร. 02-3616084
อ.บางเสาธง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนศรีนครินทร กม.17 โทร. 02-3860003-4
อ.บางกรวย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สุทธิสาร โทร. 02-2713076-9
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนงามวงศวาน โทร. 02-5803180
อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย บางบัวทอง โทร. 02-9204196-7 จ.สมุทรสาคร หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนเอกชัย สมุทรสาคร โทร. 034-411732
จ.นครปฐม หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนเพชรเกษม นครปฐม โทร. 034-253900
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนงามวงศวาน โทร. 02-5803133
อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ปทุมธานี โทร. 02-5933764-8
อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนบางขันธ-คลองหลวง โทร. 02-5242469

อ.หนองเสือ

4.2 กม.

760 ม. 400 ม.

ไปรังสิต ถ.รังสิต-นครนายก
คลองรังสิตประยูรศักด์ิ

ไปคลอง 11
ไปคลองระพีพัฒน

ไปคลอง 14

ถ.เลียบคลอง 12 ตะวันออก

คล
อง

 1
2

ไปองครักษ

 ม.บานสวนทิพย 
 ซ.บานสวนทิพย 

ถ.เลียบคลอง 12 ตะวันตก

13 กม.

1 กม.

120 ม.ถ.พหลโยธิน

ไปรังสิต 

คลอง 3
ถนนเลียบคลอง 3

ซ.คลอง 4 ตะวันตก 36

ถนนไอยรา

ไปอยุธยา
ไปวังนอย

ถ.เลียบคลองระพีพัฒนฝงเหนือคลองระพีพัฒน 224 ม.ถ.เลียบคลองระพีพัฒนฝงใต

ไปถนนบางขันธ-คลองหลวง

ถนนหินคลุก

ถนนหินคลุก

ถ.พหลโยธิน

ไปรังสิต

ไปอยุธยา ไปวังนอย

ถ.เลียบคลองระพีพัฒนฝงเหนือ
ถ.เลียบคลองระพีพัฒนฝงใตถ.เลียบคลอง 3

ถ.เลียบคลอง 5

ซ.คลองสาม 16/1
คลอง 3 204 ม.

หมูบานเจริญลาภ 3

ซอยคลองสี่ตะวันออก 74

ซอยคลองสี่ตะวันออก 73/2

ซอยคลองสี่ตะวันออก 73/1

ซอยคลองสี่ตะวันออก 73

ถนนเลียบคลองสี่ตะวันออก
คลอง 4

ถนนเลียบคลองสี่ตะวันตก

ซอยไมมีชื่อ ปจจุบันไมมีสภาพทาง
ไมมีทอระบายน้ำ

ไปวังนอย

170 ม.

6.6 กม.

9.4 กม. 150 ม.

กม.15+800

700 ม.

84 ม.

ซ.หมูบานสวนรีสอรท

10.5 กม.

550 ม.

840 ม.

ไปคลอง 7

ไปวังนอย

ไปคลอง 5

  ม.ธัญญะ วิลล 

ถ.เลียบคลอง 6 ฝงตะวันออก

หมายเหตุ :
ธนาคารประกาศขาย
เฉพาะท่ีดินวางเปลา
เทานั้น

ถ.เลียบคลอง 6 ฝงตะวันตก

ถ.รังสิต-นครนายก




