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อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ภาคกลางภาคกลาง

ลดสูงสุด



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.สุพรรณบุรี และ จ.สระบุรี
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด

จ.ส
ุพร

รณ
บุร

ี
จ.ส

ระ
บุร

ี

โฉนดเลขที่ : 25768  เนื้อที่ : 0-0-20.90 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 325 หมู 4 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทล.340)
  ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

ราคาขาย บาท230,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-02774
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.414452  LONG : 100.155708

115,000115,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 33157  เนื้อที่ : 0-0-17.50 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 4/8 ซอยรวมใจสามัคคี ถนนเลียบคูเมือง ตำบลรั้วใหญ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ราคาขาย บาท650,000

รหัสทรัพยสิน 03-88-03098
ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส

GPS LAT : 14.473640  LONG : 100.104890

420,000420,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 35721  เนื้อที่ : 1-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 16 ซอยเทศบาล 2 (ซอยขางโรงสี) ถนนวิหารแดง-หนองหมู (ทล.3045)
  ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท591,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05747
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.314290  LONG : 100.952663

384,150384,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 40814  เนื้อที่ : 0-0-99 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 12/2 ซอยเทศบาล 5 ซ.7 ถนนสายบานครัว-หนาพระลาน (ทล.3034)
  ตำบลบานครัว อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท688,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05316
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.597719  LONG : 100.771236

447,200447,200 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06853

ราคาขาย บาท1,166,000

โฉนดเลขท่ี : 50  เนื้อที่ : 0-2-31 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 172 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายบานหนองปลิง-บานตรอกสะเดา
  ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญาไซ
  จังหวัดสุพรรณบุรี

GPS LAT : 14.762869  LONG : 99.709220

757,900757,900 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05277

ราคาขาย บาท735,000

โฉนดเลขที่ :  52025  เนื้อที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 92/2 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานบึงไม-บานชะอม (สบ.3113)
  ตำบลชะอม อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

GPS LAT : 14.408422  LONG : 101.104696

461,500461,500 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โกดัง
12-88-00370

ราคาขาย บาท10,685,000

โฉนดเลขที่ : 24586  เนื้อที่ : 14-0-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 293 หมูที่ 6 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายดอนเจดีย-สระกระโจม (ทล.3264)
  ตำบลดอนเจดีย อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

GPS LAT : 14.642005  LONG : 99.977796

6,945,2506,945,250 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเสี่ยงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

9 กม.

5 กม.

440 ม.

กม.49

กม.48+800

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานหนองขาม

ถ.สายบานหนองอีพัง-บานพรหมณีไปเลาขวัญ
ไปอูทอง

ถ.สายอูทอง-บานไร

ถ.สามชุก-หนองหญาไซ
ไปดานชาง

ไปบานหน
องขาม

ไปดานชาง

กม.3

กม.5
ถ.สายบานหนองปลิง-บานตรอกสะเดา

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.รวมใจสามัคคี 

กม.103

กม.103+100

155 ม.

120 ม.

กม.104
ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ือ

ไปอูทอง ไป ถ.(ทล.340)

ถ.ประชาธิปไตย

ไป ถ.เลี่ยงเมือง (ทล.357)

ไปศาลากลาง

ไปเทศบาล

ถ.มาลัยแมน (ทล.321)

ถ.สายบานคันคู-ทล.321 (ทล.3431)

คูเ
มือ

ง

ถ.เลียบคูเมือง

ออก ถ.สายแยกไผขวาง-บรรจบสาย ถ.มาลัยแมน

แม
น้ำ

ทา
จีน
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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.

ไปบานดอนไป ถ.พหลโยธินถ.เลียบคลองระพีพัฒน
คลองระพีพัฒน

ไปหนอ
งหมู

ถนนว
ิหารแด

ง-หนอ
งหมู (

ทล.30
45)

ไปนครนายก

ไปนครนายก

กม.108

500 ม.
 450

 ม.

5.6 กม.

กม.109

ที่วาการ
อ.วิหารแดง

ซ.เทศบาล 2 (ซอยขางโรงสี)

ไปหินกอง

ไปวิหารแดง

ไปบานนา

ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.หนองหลอด-หนองสานแตร (3024)

ซ.ไ
มม
ีชื่อ

 

ถ.เลียบคลองมะขามเฒา-อางทอง

เขาหมูบาน

400 ม.

200 ม.

กม.4

กม.3 กม.2

ไปสระกระโจม

ถ.สายดอนเจดีย - สระกระโจม(ทล.3264)
ไปอนุสรณดอนเจดีย



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ลพบุรี
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ลดสูงสุด

จ.ล
พบ

ุรี

โฉนดเลขที่ : 40097-8  เนื้อที่ : 0-1-30 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบานนาวิลเลจ โครงการ 2 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
  ตำบลหวยโปง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ราคาขาย บาท890,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04310
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.99748  LONG : 100.664600

489,500489,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 39291  เนื้อที่ : 0-2-3 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 107 หมูบานบานนาวิลเลจ ซอยไมมีชื่อ ถนนสายลพบุรี-โคกสำโรง (ทล.1)
  ตำบลวังขอนขวาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ราคาขาย บาท1,221,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00144
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 15.015654  LONG : 100.676314

610,500610,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 8768-9, 8774, 8779, 9627-67  เนื้อที่ : 4-1-35 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบุญสงพัฒนาการ ซอยทามะนาว 11 ถนนสายทามะนาว (ทล.2089)
  ตำบลลำนารายณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ราคาขาย บาท5,714,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09342
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.203069  LONG : 101.143553

3,714,1003,714,100 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 51731  เนื้อที่ : 0-0-74 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 74 ซอยไมมีชื่อ ถนนศรีอินทราทิตย ตำบลถนนใหญ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ราคาขาย บาท739,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-01116
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.834721  LONG : 100.623070

443,400443,400 บาท
ราคา
พิเศษ

นส. 3 ก. ที่ : 5336, 5366 โฉนดเลขที่  : 8431, 8438-39, 8443-46  เนื้อที่ : 2-3-4 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326) ตำบลสระโบสถ อำเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

ราคาขาย บาท609,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09472
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.203328  LONG : 100.838463

365,400365,400 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20 แปลง  เนื้อที่ : 6-3-53 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326) ตำบลสระโบสถ อำเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

ราคาขาย บาท1,333,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09330
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.202948  LONG : 100.837782

799,800799,800 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน อาคารสำนักงาน
10-88-00095

ราคาขาย บาท6,782,000

โฉนดเลขที่ : 914  เนื้อที่ : 12-3-73 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 7 ถนนสายทาวุง-บางลี่ (ลบ.5006)

  ตำบลบางลี่ อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี

GPS LAT : 14.838238  LONG : 100.521869

4,408,3004,408,300 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-09781

ราคาขาย บาท13,777,000

โฉนดเลขที่ :  3391  เนื้อที่ : 33-2-50 ไร
ที่ตั้ง : ไมทราบเลขท่ี
  ถนนสายบานรองเพกา-บานสามแยกมาเจริญ
  ตำบลสระโบสถ อำเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี

GPS LAT : 15.218407  LONG : 100.790286

8,955,0508,955,050 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 5 บอ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ และบางสวนมีสภาพเปนทาง (เนื้อที่ประมาณ 70 ตร.ว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซื้อ

3,200 ม.

360 ม.
240 ม.

ไปบานหนองปลาดุก

ถนนลูกรังถ.สายทาวุง-บางล่ี (ลบ.5006)

7.8 กม.

355 ม. 270 ม.

60 ม.

ถ.เลียบคลองชลประทาน
สายลพบุรี-บานหม่ี (ทล.3196) ไปลพบุรี

1.4 กม.

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนถนน ( เนื้อท่ีประมาณ 176 ตรว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย

ซ.ไมมีชื่อ

300 ม.

300 ม.

700 ม.

ไป อ.ศรีเทพ

ไป อ.ลำสนธิ

หมูบานบุญสงพัฒนาการ

ถ.
สา
ยท

าม
ะน
าว

 (ท
ล.

20
89

)

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

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำขนาดประมาณ 15 x 40 ม.
  ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

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.

เขาท่ีนา

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.

เขาที่นา

กม.21

ซ.ไมมีชื่อ

ไปแยกยางโทน
ถ.สายหนองมวง-วังเพลิง (ทล.3326)

ถ.สายบานรองเพกา-บานสามแยกมาเจริญ

ไปบานสามแยกมาเจริญ

โรงงานน้ำตาลสระบุรี (ลพบุรี)

ไปตลาดสระโบสถ



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.นครนายก
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด

จ.นครนายก

โฉนดเลขที่ : จำนวน 21 แปลง  เนื้อที่ : 4-0-71.40 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานโครงการไมมีชื่อ ซอยภายในโครงการ ถนนสุวรรณศร (ทล.33)
  ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท8,641,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09174
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.237556  LONG : 101.155012

5,616,6505,616,650 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 17430-31  เนื้อที่ :  2-0-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนบานเหลาเดิ่น-บานบุุงเข ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท2,681,000

รหัสทรัพยสิน 13-88-00040
ประเภททรัพยสิน ฟารม

GPS LAT : 14.208675  LONG : 101.325889

1,742,6501,742,650 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 42520, 44538-41  เนื้อที่ : 1-3-99.30 ไร
ที่ตั้ง : หมู 7 หมูบานปยภิรมย ถ.สายเกาะโพธ์ิ-ทุงแค ตำบลบานใหญ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท3,997,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09127
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.2249890 LONG : 101.2082047

2,598,0502,598,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 42516-17, 42523  เนื้อที่ : 2-0-53.10 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานปยภิรมย ถนนสายเกาะโพธ์ิ-ทุงแค ตำบลบานใหญ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท4,693,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09454
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.22582  LONG : 101.20728

3,050,4503,050,450 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 32398  เนื้อที่ : 0-2-93 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรศรันย ซอยภายในโครงการ ถนนชลประสิทธ์ิ
  ตำบลบานใหญ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท1,026,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-02510
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.201100  LONG : 101.231900

666,900666,900 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  32397  เนื้อที่ : 1-0-91 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพรศรันย ซอยภายในโครงการ ถนนชลประสิทธ์ิ
  ตำบลบานใหญ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ราคาขาย บาท1,719,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-02509
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.201301  LONG : 101.232300

1,117,3501,117,350 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04537

ราคาขาย บาท1,770,000

โฉนดเลขที่ :  2482
เนื้อที่ : 1-1-60 ไร

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู 7 ซอยไมมีชื่อ ถนนสุวรรณศร (ทล.33)

  ตำบลบานนา อำเภอบานนา จังหวัดนครนายก

GPS LAT : 14.258118  LONG : 101.065199

973,500973,500 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-06512

ราคาขาย บาท1,850,000

โฉนดเลขที่ : จำนวน 10 แปลง  เนื้อที่ :  2-3-19 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 58 หมูบานสิทธิชัย ซอยภายในโครงการ
  ถนนสายองครักษ-ลำลูกกา (ทล.3369)
  ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

GPS LAT : 14.084091  LONG : 100.982299

1,202,5001,202,500 บาทราคา
พิเศษ

ไป มศว.
ไป มศว.

ซ.บานหนองขุม

ซ.วัดสวางอารมณ

รร.วัดอำภาศิริวงศ

วัดอำภาศิริวงศ

ถ.องครักษ-ลำลูกกา (ทล.3369)

ไป มศว.กม.39

กม.1

กม.2

กม.3

กม.40 กม.44
ไป อ.องครักษไปรังสิต

มศว.องครักษ
ถ.สายรังสิต-นครนายก (ทล.305)

ที่ดิน อ.องครักษ

100 ม.
1.6 กม.

100 ม.
210

 ม.

650 ม.

ถ.เลียบคลอง 
25

ไป มศว.

ถ.เลียบคลองซอยท่ี 24
ไปบางน้ำเปรี้ยวไป อ.องครักษ

ไป อ.ลำลูกกา
600 

ม.

ซ.เ
ทศ

บา
ล 4

 ซ
.4

ไป ทล.3051

ซ.ไมมีชื่อ

กม.5

180 ม.
300 ม.

1 กม.

1.2 กม.

1.50 กม.

6 กม.
กม.4

กม.3
กม.2

กม.1

กม.140
กม.139

ถ.บานเหลาเดิ่น-บานบุุงเข 

ไปบานบุุงเข 

ไปบานเนินหินแร

ไปเขาใหญ

ไปนาหินลาด

ไปน้ําตกวังมวง

ถ.ศรีนาวา-หนองลิง (นย.4008)

ถ.ทาแดง-วังมวง (ทล.3288)

ไป จ.นครนายก
ไป จ.ปราจีนบุรี

หมายเหตุ : ทางเขา-ออกยังไมไดจดภารจำยอม

ถ.บานเหลาเดิ่น

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเพียงเฉพาะที่ดินวางเปลาเทาน้ัน

ไป ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

ä»ÊÃÐºØÃÕ
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ม.ขวัญนคร

¶.àÅÕèÂ§àÁ×Í§¹¤ Ã¹ÒÂ¡ (·Å.2011)
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600 Á.

155 Á.

¡Á.3

ม.ปยภิรมย

ไปวัดเกาะกระชาย

ไป ถ.สุวรรณศร (ทล.33)

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

ไปน้ำตกนางรอง

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

300 ม.95 ม.

91 ม.

ไปตลาดวังกระโจม แมน้ำนครนายก

ไปเข่ือนขุนดาน
ไปเข่ือนขุนดาน

ถ.เล่ียงเมืองนคร นายก (ทล.2001)



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สิงหบุรี
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด

จ.พ
ระ
นค

รศ
รีอ
ยุธ

ยา

โฉนดเลขที่ : 27252  เนื้อที่ : 0-3-73 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานบางไทร คันทรีคลับ ถนนปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทล.3111)
  ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท1,679,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09594
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.209965  LONG : 100.458931

1,007,4001,007,400 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 12156  เนื้อที่ : 4-3-40 ไร
ที่ตั้ง : ถนนลาดบัวหลวง-ไมตรา ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท1,067,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09828
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.129597  LONG : 100.439295

693,550693,550 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05688

ราคาขาย บาท3,910,000

โฉนดเลขที่ : 25054  เนื้อที่ : 0-0-69.30 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 242 หมูบานโรจนะการเดนโฮม ซอย 16
  ถนนโรจนะ (ทล.309) ตำบลคานหาม
  อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

GPS LAT : 14.324191  LONG : 100.620896

2,541,5002,541,500 บาทราคา
พิเศษ

จ.ส
ิงห

บุร
ี

โฉนดเลขที่ : 6074  เนื้อที่ : 7-1-11 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายหนองโขลง-บานกลับ (สห.6028) ตำบลคอทราย อำเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

ราคาขาย บาท1,529,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10489
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.819483  LONG : 100.291737

993,850993,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  1344  เนื้อที่ : 0-2-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 41/7 ซอยไมมีชื่อ ถนนบานหนองกระทุม-บานสระแจง (สห.4038)
  ตำบลหนองกระทุม อำเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี

ราคาขาย บาท865,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04527
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 14.825123  LONG : 100.211363

443,850443,850 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-01688

ราคาขาย บาท 921,000

โฉนดเลขที่ : 179  เนื้อที่ :  0-2-77 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 11 ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 1 ซาย
  (สท.4013) ตำบลบางระจัน อำเภอคายบางระจัน
  จังหวัดสิงหบุรี

GPS LAT : 14.802654  LONG : 100.344976

553,150553,150 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10186

ราคาขาย บาท2,135,000

โฉนดเลขที่ : 11198  เนื้อที่ : 6-0-39 ไร
ที่ตั้ง : ซอยสายบานหนาศาล-บานปนแกว

  ถนนสาลี-อยุธยา (ทล.3263) ตำบลชายนา

  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

GPS LAT : 14.278693  LONG : 100.358303

1,281,0001,281,000 บาทราคา
พิเศษ

ซ.20

ซ.14
ซ.13

ซ.12
ซ.10

ซ.11
ซ.9

ซ.5

ซ.4
ซ.2ซ.3

ซ.6
ซ.6/2

ซ.16 ซ.15

ถ.สายเอเชีย ไปอางทอง

ไปประตูน้ำพระอินทร

ไปตัวเมืองอยุธยา

ไปวังนอย

กม.15
1.7 กม.

500 ม.

360 ม.
40 ม.

กม.14+750

คอนโดเสนา
กม.17

กม.16
1,000 ม.

900 ม.
โรงปูนเอเซีย

ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทล.3111)

โครงการบางไทร
คันทรีคลับ
จุดสิ้นสุดระบบไฟฟา-ประปาถาวร

คลองสาธ
ารณประโยชน



ถ.อยุธยา-เสนา-สุพรรณบุรี (ทล.3263)

นิคมเกษตรกรรม
ทหารผานศึกพิการบางไทร

กม.14 กม.15 กม.16
600 ม.

300 ม.
850 ม.

ไปท่ีนา

ไปท่ีนา

ไป ต.พระยาบันลือ

ถ.สนง.ปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.ลาดบัวหลวง-ไมตรา (อย.4006)ไป อ.ลาดบัวหลวง
ไป ถ.สายเสนา-สามโคก

300 ม.200 ม.1.6 กม.

91
0 ม

.

ซ.เขาวัดบรรลือธรรม

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนอยูในแนวสายไฟฟาแรงสูงพาดผาน
  (เนื้อที่ประมาณ 21 ตร.ว.) ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย

âÃ§ÊÕÃØ‹§ Ņ̃ญญ¡Ô¨
โรงสีรวมใจเจริญทรัพย 1991

ÇÑ´ÂÒÂÊÃŒÍÂ

¶.ÊÒÂÊÔ§ËºØÃÕ-»Ò¡´§
(·Å.3032)

¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹

¡Á.12

400 Á.

ถ.เลียบคลองชลประทาน 2 ขวา1 ซาย
(สท.4013)

รร.คายบางระจันวิทยาคม

กม.2

1 กม.

กม.1

กม.32

กม.31

กม.30

ซ.ไมมีชื่อคลองชลประทาน 4 ซาย 1 ขวา

ไป อ.เดิมบางฯ

ไป จ.สิงหบุรี

ไปบานสระแจง

ถนนสายสิงหบุรี-ปากดง (ทล.3032)

ถ.บานหนองกระทุม-บานสระแจง (สห.4038)

ไปคายบางระจัน

ไปคายบางระจัน

100 ม.

20 ม.

ถนนสายบางระจัน-บานจา (สห.4004)

ถนนสายหนองโขลง-บานกลับ (สห.6028)

ซ.ไมมีช่ือ

ซ.ไมมีช่ื
อ

ถ.โรจนะ(ทล.309)

กม.21
กม.19กม.19+500

กม.20

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.เขาวัดไชยภูมิ

3.9 กม.

ไปอยุธยา

ไปมารวิชัย

ถ.บานหนาศาล-บานปนแกว

 ถ.สาลี-อยุธยา (ทล.3263)ไปสาลี

ไปตลาดเสนา



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.ขอนแกน และ จ.ชัยภูมิออออออออนนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแกกกกกกกกกกกกกกนนนนนนนนนน แแแแแแแลลลลลลลละะะะะะะะะะะ จจจจจจจจจ...ชชชชชชชชยยยยยภภภภภภภภภภภููููููููมมมมมมมมมมมจจจจจจจจจจ.....ขขขขขขขขขขอออออออออออออออนนนนนนนนนนแแแแแแแแแแกกกกกกกกกกกกนนนนนนนนนน แแแแแแแลลลลลลลละะะะะะะะะ จจจจจจจจ ชชชชชชชชชัััััััััยยยยยยยยภภภภภภภภมมมมมมมมมมมมิิิิิิิิิิจจจจจจจจจจจจจ ขขขขขขขขขขขขออออจ.อางทอง จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ลดสูงสุด

จ.ชัยนาท

โฉนดเลขที่ : 20620, 22872  เนื้อที่ : 5-0-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 243/2 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานเนินไผ-บานหางน้ำสาคร (ชน.1015)
  ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท

ราคาขาย บาท7,658,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00317
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 15.328929  LONG : 100.127393

4,977,7004,977,700 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 21868-9, 21878, 31791-3  เนื้อที่ : 9-2-25 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายสรรคบุรี-ชัณสูตร (ชน.4050) ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ราคาขาย บาท6,716,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00267
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 15.03351  LONG : 100.21149

4,365,4004,365,400 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 2319  เนื้อที่ : 20-3-38 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานหนองจิกยาว-บานทุงหลวง ตำบลทุงพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ราคาขาย บาท3,483,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10417
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.420114  LONG : 99.838313

2,263,9502,263,950 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20170  เนื้อที่ : 0-2-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 19 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายหนองฉาง-ตลุกดู (อน.5006)
  ตำบลตลุกดู อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ราคาขาย บาท659,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-07498
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.432835  LONG : 99.790521

428,350428,350 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.อางทอง

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โรงสี
11-88-00045

ราคาขาย บาท16,888,000

โฉนดเลขที่ : ที่ิดิน รวม 12 แปลง  เนื้อที่ :  8-0-91 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 123 หมู 5 ซอยสาธารณประโยชน (ไมมีชื่อ)

  ถนนสายชัยนาท-สิงหบุรี (ทล.311) กม.31-32

  ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

GPS LAT : 15.11012  LONG : 100.26444

9,288,4009,288,400 บาทราคา
พิเศษ

จ.อุทัยธานี

โฉนดเลขที่ : 6903, 27824  เนื้อที่ : 4-2-28 ไร
ที่ตั้ง : ถนนเลียบคลองสงน้ำ 3 ขวา 5 ซาย 1 ขวา ตำบลมวงเต้ีย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

ราคาขาย บาท2,240,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10539
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.626984  LONG : 100.345159

1,344,0001,344,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 6442, 12810, 14818  เนื้อที่ : 27-2-10 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนหวยโรง-หลักแกว ตำบลหวยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

ราคาขาย บาท8,144,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00290
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 14.555526  LONG : 100.266037

5,293,6005,293,600 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายเฉพาะท่ีดินวางเปลาเทานั้น ท่ีดินบางสวน
  มีสภาพเปนบอน้ำ จำนวน 3 บอ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

โรงพยาบาล
สรรพยา

กม.32

กม.31

300 
ม.

100 
ม.

ตลาดโพนางดำตก

ถ.สายชัยนาท-สิงหบุรี (ทล.311)

ไปอินทรบุรี

ซ.ไมมีชื่อ 
เขาชุมชน

เขาชุมชน

เขาชุมชน

ถ.พหลโยธิน ทล.1 (ชวงชัยนาท-นครสวรรค)

ไปชัยนาท

ถ.สายนครสวรรค-กรุงเทพฯ (ทล.1)ไปนครสวรรค ไปกรุงเทพฯ

150 ม.

กม.306

กม.298

กม.297

กม.296

คลองชลประทาน

1.9 ม.

ซ.ไมมีชื่อ 

ถ.สายบานเนินไผ-บานหางน้ําสาคร (ชน.1015)

·Õè¹Ò ·Õè¹Ò

·Õè¹Ò

·Õè¹Ò

ร.ร.วัดทากระแส

แมน้ำนอย

ผญบ.ม. 9

วัดทากระแส

รร.วัดโบสถราษฎรบำรุง
วัดโบสถราษฎรบำรุง

ซ.หมูบานมวงงาม (สะพานขามวัดนก)

โรงสีโรชนภัทรกิจ

 ถ.สายสรรคบุรี-ชัณสูตร (ชน.4050 )

13 กม.

1.4 กม.

368 ม.

ไป อ.หนองฉาง

แยกทัพทัน

สภ.ทัพทัน
ที่วาการ
อ.ทัพทัน

ไปบานเขากวางทอง

กม.8

กม.12
กม.11

ไป อ.สวางอารมณ

วัดตลุกดู

คลอ
งทัพ

เสลา

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายหนองฉาง-ตลุกดู (อน.5006)
คลองชลประทาน ซาย 1 ขวา 1เขาชุมชน

ถ.สายทัพ
ทัน-ตลุก

ดู (อน.40
03)

ไปบานประตูยืน

ทล.3013

ซ.ไมมีชื่อ

กม.9

เขาตลาดทัพทัน

1.57 กม.

2 กม.

คลองสงน้ำชลประทาน

ซ.ไมมีชื่อ เขาชุมชน

ซ.ไมมีชื่อ

ไปอุทัยธานี

ไปโรงเรียนหนองจิกยาว

ไปอุทัยธานี

ถ.
เท
ศบ

าล
 4

ซ.ไมมีชื่อ

ถนนสายตลุกดู-หนองฉาง (อน.5006)

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ และบางสวนเปนคลองสงน้ำ
  (เนื้อที่ประมาณ 1-1-94 ไร) ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ
  ธนาคารประกาศขายเฉพาะที่ดินวางเปลาเทาน้ัน

850 ม.

550 ม.

ไปวิเศษ

ถ.ผักไห-ชัณสูตร (ทล.3454)
ไปโพธ์ิทอง

ถ.บานคลองคู-บานศาลาดิน

ถ.เลียบคลองสงน้ำ 3 ขวา 5 ซาย 1 ขวา

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน และบางสวน
  มีสภาพเปนทาง (เนื้อที่ประมาณ 0-2-40 ไร) ซ่ึงธนาคารไมกำหนดราคาขาย

ไปบานเกา

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ
กม.14 กม.15

1.2 กม.

800 ม.

30
0 ม

.

ลำรางสา
ธารณปร

ะโยชน

ไปที่นา

 ถ.สายโพธ์ิพระยา-อางทอง (ทล.3195)

ไปบานโคกสำโรง

ถ.สายโพธิ์มวงพันธ-คลองสำโรง

คลอง 1 ขวา ชัณสูตร

ไปสุพรรณบุรี

ถ.หวยโรง-หลักแกว

ไปหลักแกว
ถ.ชองคล

องน้ำไหล
 ซ.3

ถ.ชองคล
องน้ำไหล

 ซ.4

ถ.ชองคลองน้ำไหล ซ.1
ถ.ชองคลองน้ำไหล ซ.2

ไป อ.วิเศษชัยชาญ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-03105

ราคาขาย บาท5,366,000

โฉนดเลขที่ : 4392 (เดิม นส. 3 ก.2855 ) เนื้อที่ : 6-3-7 ไร
ที่ตั้ง : ไมมีเลขที่ หมูที่ 3 หมูบานปางนเรศวรรีสอรท

  ถนนสายบานอีหลุบ-เขาพุเตย (อน.4008)

  ตำบลบานไร อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

GPS LAT : 15.042052  LONG : 99.473270

2,683,0002,683,000 บาทราคา
พิเศษ

ที่วาการ
อ.บานไร

80 ม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.สระบุรี
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ลดสูงสุด

โฉนดเลขที่ :  28500-2 , 28504 , 28499  เนื้อที่ :  2-0-50 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุพนัย ซอยไมมีชื่อ ถนนทาศาลา-บานหินซอน ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท2,411,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09664
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.685761  LONG : 101.015931

1,567,1501,567,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 28506-28507, 28510-28512, 28514, 28516-28517  เนื้อที่ : 3-3-76 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุพนัย ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทาศาลา-บานหินซอน
  ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท4,413,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09852
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.685538  LONG : 101.015611

2,868,4502,868,450 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 9339, 9343, 9374, 9375, 9377  เนื้อที่ : 1-1-48 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังแกวปารคฮิลล รีสอรท ซอยไมมีชื่อ ถนนสายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ตำบลวังมวง อำเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท1,644,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09027
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.851810  LONG : 101.210170

904,200904,200 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  28505, 28508-28509  เนื้อที่ : 1-2-23 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุพนัย ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทาศาลา-บานหินซอน
  ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท1,745,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09851
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.685223  LONG : 101.015816

1,134,2501,134,250 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  8547  เนื้อที่ : 0-2-38 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังแกว ปารคฮิลล รีสอรท ซอยไมมีชื่อ ถนนสายมวกเหล็ก-ทาเดื่อ (ทล.2273)
  ตำบลวังมวง อำเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท714,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09685
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.856438  LONG : 101.208299

464,100464,100 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  9292-5  เนื้อท่ี : 1-0-3 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานวังแกวปารคฮิลล รีสอรท ซอยไมมีชื่อ ถนนสายมวกเหล็ก-สวนมะเด่ือ (ทล.2273)
  ตำบลวังมวง อำเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

ราคาขาย บาท1,209,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-08856
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 14.854557  LONG : 101.208409

664,950664,950 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05075

ราคาขาย บาท 3,604,000

โฉนดเลขที่ : 23437  เนื้อที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : ไมติดเลขที่ หมูบานอยูสบาย 1-2 ซอย 11
  ถนนสุวรรณศร (ทล.33) ตำบลหวยทราย
  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

GPS LAT : 14.406934  LONG : 100.901372

2,342,6002,342,600 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-04791

ราคาขาย บาท1,874,000

โฉนดเลขที่ : 49766, 28515  เนื้อที่ : 0-2-29 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานยุพนัย ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายทาศาลา-บานหินซอน ตำบลทาคลอ
  อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

GPS LAT : 14.685673  LONG : 101.014737

1,030,7001,030,700 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางกอสรางเสร็จประมาณ 95%

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

หมายเหตุ : ทรัพยมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได
  ขอใหผูซ้ือทำการตรวจสอบกอนการเสนอซื้อ

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

ถ.สายทาศาลา-หินซอน

ซ.ไมมีชื่อ(ทางสาธารณะ)

แมน้ำปาสัก ไป อ.วังมวง

ถ.สายแกงคอย-หาดสองแคว (สบ.3004)
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ.สายแกงคอย-แสลงพัน (ทล.3224)

ไป อ.วังมวงไปหินซอน
ไปเขาคอก

หมูบานยุพนัย

วัดทาศาลา

ไป ถ.มิตรภาพ

2 กม.390 ม. 220 ม.

ไปตลาดแกงคอย

กม.24

กม.25
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. 165 ม.

ไปตลาดแกงคอย

กม.24

กม.25

ถ.สายทาศาลา-หินซอน

ซ.ไมมีชื่อ(ทางสาธารณะ)

แมน้ำปาสัก ไป อ.วังมวง

ถ.สายแกงคอย-หาดสองแคว (สบ.3004)
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ถ.สายแกงคอย-แสลงพัน (ทล.3224)

ไป อ.วังมวงไปหินซอน
ไปเขาคอก

หมูบานยุพนัย

วัดทาศาลา

ไป ถ.มิตรภาพ

2 กม.390 ม. 220 ม.

100 ม.

ไปตลาดแกงคอย

กม.24

กม.25

หมายเหตุ : เนื้อท่ีดินไมติดตอเปนผืนเดียวกันทั้งหมด

ไป อ.ชัยบาดาล
ไปมวกเหล็ก

ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเดื่อ (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.

โครงการวังแกว ปารค ฮิลล รีสอรท
(กรีนโฮม)

ถ.ภายในโครงการ

วัดโปงเกง
รร.บานโปงเกง

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

รร.มวกเหล็ก

ไป อ.วังมวง
ไป ม.ซับสนุน

ไป อ.วังมวง

ไป จ.สระบุรี
ไป อ.ปากชอง

ถ.มิตรภาพ (ทล.2)

สถานีไฟฟายอย

กม.21
700 ม.

กม.20
กม.20+400 

30 กม.

ถ.สายมวกเหล็ก-สวนมะเดื่อ (ทล.2273)

ไปสวนมะเด่ือ

ถ.พหลโยธิน (ทล.1)

สภต.หินกอง ตลาดนาคอินทร

หมูบานอยูสบาย 1-2 

ซอย 11

 ถนน สุวรรณศร(ทล.33)

 ถ.เทศบาล 29

ถ.เ
ทศ
บา
ล 
27

 ถ.เทศบาล 26



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.นครสวรรค
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ลดสูงสุด

จ.น
คร
สว

รร
ค

โฉนดเลขที่ : 20599-600  เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 106 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายนครสวรรค-กรุงเทพฯ (ทล.1)
  ตำบลทาน้ำออย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท500,000

รหัสทรัพยสิน 04-88-03946
ประเภททรัพยสิน อาคารพาณิชย

GPS LAT : 15.426699  LONG : 100.143130

325,000325,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 31137  เนื้อที่ : 3-1-55 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายลาดยาว-หนองสังข (นว.1001) ตำบลสระแกว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท3,360,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-05240
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 15.773984  LONG : 99.807851

2,184,0002,184,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 6216  เนื้อที่ : 4-0-98 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 3/2 หมู 3 หมูบานทุงแมน้ำนอย ถนนสายลาดยาว-เขาชนกัน (ทล.1072)
  ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท6,691,000

รหัสทรัพยสิน 11-88-00041
ประเภททรัพยสิน โรงสี

GPS LAT : 15.765462  LONG : 99.731381

4,349,1504,349,150 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 33310  เนื้อที่ : 30-1-0 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 105 ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานหัวครัก-บานซับผักกาด (นว.4015)
  ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท7,160,000

รหัสทรัพยสิน 13-88-00041
ประเภททรัพยสิน ฟารม

GPS LAT : 15.597408  LONG : 100.247236

4,654,0004,654,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 21320  เนื้อที่ : 17-0-83 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายลาดยาว-เขาชนกัน (ทล.1072) ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท2,169,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10594
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.777232  LONG : 99.726488

1,409,8501,409,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 37  เนื้อที่ : 24-2-62 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานทาแรต-บานเขาดินเหนือ (นว.ถ.1-0078)
  ตำบลอางทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท3,107,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10476
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.870789  LONG : 99.916058

2,019,5502,019,550 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 27888  เนื้อที่ : 30-0-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายตากฟา-เขาทราย (ทล.11)
  ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท1,800,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10170
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.840994  LONG : 100.616418

1,170,0001,170,000 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20687  เนื้อที่ : 6-3-86 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายนครสวรรค-ทาตะโก (ทล.3004)
  ตำบลหัวถนน อำเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท2,090,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10260
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.597185  LONG : 100.446451

1,358,5001,358,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  20877-78  เนื้อที่ : 0-1-45 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทาตะโก-หนองบัว (ทล.1119) ตำบลทาตะโก อำเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท435,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10169
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.652752  LONG : 100.474826

282,750282,750 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ :  49169  เนื้อที่ : 11-0-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายคลองเคียน-บานหนองปรือ
  ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

ราคาขาย บาท1,386,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10545
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.974913  LONG : 100.050997

900,900900,900 บาท
ราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนตกอยูในบังคับภาระจำยอมเร่ืองทางเขา-ออกใหกับที่ดินแปลงอื่น 62.50 ตรว.
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย และท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชน
  ในทรัพยสิน ขอใหผูซื้อทำการตรวจสอบขอมูลและสภาพทรัพยกอนการเสนอซื้อ

กม.15กม.14

กม.6

กม.5

656 ม.

5.220 กม.
กม.3

กม.0

ซ.ไมมีชื่อ 
เขาชุมชน

เขา
ที่ไ
ร

ไปบานธารลําใย

เขาที่ไร

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปเขากะลา

ไป จ.นครสวรรค ไป อ.ทาตะโกถ.สายนครสวรรค-ทาตะโก

136 ม.

ถ.สายบานหัวครัก-บานซับผักกาด (นว.4015)

หมายเหตุ : ธนาคารประกาศขายทรัพยนี้พรอมกับทรัพยรหัส 99-88-00023

วัดหนองกระทุม
ร.ร.วัดหนองกระทุม ที่ทำการ

ผูใหญบาน ม.10

ทาขาวเปลือกเกษตรเฟองฟา
กม.30

กม.29
50 ม.

กม.28
กม.27

กม.26

ไป อ.คลองลาน
ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายลาดยาว-เขาชนกัน (ทล.1072)

หมายเหตุ : กอสรางเสร็จประมาณ 70% ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ
  (เนื้อที่ประมาณ 0-2-81.25 ไร)
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กม.310

ซ.ไมมีชื่อ ซ.
ไม
มีช

ื่อ ซ.ไมมีชื่อ 

200 ม.
59 ม.

ไป จ.ชัยนาท

ถ.สายอุทัย-พยุหะคีรี (ทล.333)
ไป จ.อุทัยธานี

แมนํ้าเจาพระยา

แมนํ้าเจาพระยา

ไป อ.พยุห
ะคีรี 

ไปบานเนิ
นมะกอก

ถ.สายนครสวรรค-กรุงเทพฯ (ทล.1)

ไปกรุงเทพฯ

ไป จ.นครสวรรค

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ซ.ไมมีชื่อ 

เขาชุมชน

750 ม.

80 ม.

200 ม.

กม.37

กม.38

ไปตากฟา

ไป จ.นครสวรรค

ไปทาตะโก

ถ.สายบานหัวถนน-บานโคกตาปุย

วัดหัวถนน

ถ.สายนครสวรรค-ทาตะโก (ทล.3004)

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอ้ือตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

ไป อ.บึงสามพัน

ไปเขาทราย

เขาชุมชน

เขาชุมชน

กม.99

กม.98

กม.97

กม.96

ซ.ไมมีชื่อ
ซ.ไมมีช่ือ

เขาท่ีไร
ซ.ไมมีชื่อไปวัดหนองบัว

ถ.สายตากฟา-เขาทราย (ทล.11)

ถ.สายหนองบัว-บึงสามพัน (ทล.225)
ไป อ.ชุมแสง

ซ.ไมมีชื่อ

ไป อ.อินทรบุรี

ไปบานน้ำสาด ไปบานวังบอ

100 ม. 116 ม.
1.2 กม.

กม.35

กม.36

กม.34

80 ม.

กม.42
กม.41

ถ.สายบานเขานอย-บานหนองขานาง

วัดเขานอย

วัดสามัคยาราม

 ถนนสายทาตะโก-หนองบัว (ทล.1119)

ถ.สายนครสวรรค-ทาตะโก (ทล.3004)

80 ม.

ไป อ.ไพ
ศาลี

750 ม.

450 ม.

ซ.ไมมีชื่อ

ไปบานเขาดินเหนือ

ถ.สายบานทาแรต-บานเขาดินเหนือ (นว.ถ.1-0078)

ไป จ.กำแพงเพชรถ.นครสวรรค-กำแพงเพชร (ทล.1)

ไปบานหนองนมวัว
ไป จ.นครสวรรค

กม.372

กม.371

224 ม.

ถ.สายบานหนองข้ีวัว-บานหนองนมวัว (นว.1046)

1 กม.
220 ม.

ไปเขาชนกัน

ไปลาดยาว

ซ.ไมมีช่ือ

ไปบานวังชมพู

ซ.ไมมีช่ือ
ถ.สายลาดยาว-เขาชนกัน (ทล.1072)

กม.30

ซ.ไมมีชื่อ

ซ.ไมมีชื่อ

ถ.สายบานคลองเคียน-บานหนองปรือ

ไปบานคลองเคียน

ซ.ไมมีชื่อ

เขาที่นา เขาที่นา

40
0 ม

.

1.1 กม.



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.พิจิตร และ จ.กําแพงเพชร
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด

จ.พิจิตร

โฉนดเลขที่ : 2940-41  เนื้อที่ : 0-3-15 ไร
ที่ตั้ง : เลขท่ี 36 ซอยบานโกเบี้ยว ถนนตะพานหิน-เพชรบูรณ (ทล.113)
  ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท2,363,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-04119
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.214015  LONG : 100.446442

1,417,8001,417,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 11193, 32806  เนื้อที่ : 1-2-96.70 ไร
ที่ตั้ง : ถนนสายบานทาบัว-ทับปรู (พจ.4008) ตำบลทุงนอย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท673,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-09432
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.126291  LONG : 100.313402

437,450437,450 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดตราจองเลขที่ : 55  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง : ซอยแขก (แยกยอย) ถนนสายสากเหล็ก-บานมุง (ทล.1115)
  ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ราคาขาย บาท263,000

รหัสทรัพยสิน 02-88-01876
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.493193  LONG : 100.480297

157,800157,800 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.กำแพงเพชร

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน โรงสี
11-88-00042

ราคาขาย บาท7,603,000

นส. 3 ที่ : 305, ฉ.8640-8641  เนื้อที่ : 7-0-8 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 83/1 ซอยไมมีชื่อเลียบเหมือง
  ถนนสายตะพานหิน-ดงเสือเหลือง (ทล.1070)
  ตำบลไผทาโพ อำเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

GPS LAT : 16.278980  LONG : 100.249290

4,941,9504,941,950 บาทราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 4452, 5032, 5197, 5394-95, 5544  เนื้อที่ : 6-0-21 ไร
ที่ตั้ง : 201 ถนนประเวศนใต ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ราคาขาย บาท6,612,000

รหัสทรัพยสิน 12-88-00228
ประเภททรัพยสิน โกดัง

GPS LAT : 16.02314 LONG : 100.37377

4,297,8004,297,800 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 13504  เนื้อที่ : 27-3-87 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายทาพุทรา-ตีนดง (กพ.1023) ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท2,797,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10401
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.281422  LONG : 99.641230

1,818,0501,818,050 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 20584  เนื้อที่ : 39-3-47 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายนครสวรรค-กำแพงเพชร (ทล.1)
  ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ราคาขาย บาท3,912,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10427
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 15.968960  LONG : 99.795642

2,542,8002,542,800 บาท
ราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ทาวนเฮาส
03-88-03229

ราคาขาย บาท 2,500,000

โฉนดเลขที่ : 3568, 3573  เนื้อที่ : 0-0-53 ไร
ที่ตั้ง :  เลขที่ 29/6-7, 29/14 หมูบานวชิรชัย 2
  ซอยภายในหมูบานวชิรชัย 2
  ถนนสายนครสวรรค-พิษณุโลก (ทล.117)
  ตำบลบานนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

GPS LAT : 16.502280  LONG : 100.142787

1,625,0001,625,000 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนทางและคูน้ำ (เน้ือที่ประมาณ 0-3-00 ไร)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูลกอนการเสนอซ้ือ

หมายเหตุ : ไมมีทางเขาออก ตองผานท่ีดินบุคคลอื่น

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนถนน (เนื้อที่ประมาณ 27 ตรว.)
  ซึ่งธนาคารไมกำหนดราคาขาย

ถ.สายวังจิก-ดงเสือเหลือง(ทล.1068)

แม
น้ำ

นา
น

ไปโพทะเล

ไปชนแดน

ถ.สายโพทะเล-บางมูลนาก (ทล.1067)

ถน
นป

ระ
เวศ

นใ
ต

ถ.ประทานเมือง

ถ.นาคเรศน

ทางเขาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

สถานีดับเพลิง
สำนักงานเทศบาล

สำนักงานท่ีดิน

สาธารณสุข

ที่วาการอำเภอ
100 ม.

60 ม.
80 ม.

ไปตะพานหิน

ไปชุมชน

ม.วชิรชัย 2 

กลุมที่ 2 

กลุมที่ 1 

ถนนสายนครสวรรค-พิษณุโลก (ทล.117)

ไป จ.พิษณุโลก

ไป อ.สามงามไป จ.กำแพงเพชร

ไป จ.นครสวรรค
ไปบานนิคม

(ทล.115)
กม.90

กม.89
890 ม.

42 ม.

25 ม.

ถ.ตะพานหิน-เพชรบูรณ (ทล.113)

ซ.บานโกเบี้ยว ซ.ตัน

ซ.ตัน
ไปที่นา

400 ม.

32ม.

คลองสาธารณประโยชน

คลองสาธารณประโยชน

ไปท่ีวาการ อ.ตะพานหิน
ไปตลาดตะพานหิน

ไปทาเรือตะพานหิน

ไปบานปาแดง ไปบานคงตะขบ

ไป อ.ทับคลอ

ไป จ.เชียงใหม ไป กทม.ทางรถไฟสายเหนือ

สถานีรถไฟตะพานหิน

กม.4

กม.3

กม.2

กม.38
กม.39

กม.2

กม.0

100 ม
.

40 ม.

300 ม.

ซ.แขก (แยกย
อย)

ซ.ตัน

ซ.ตัน
ซ.ตัน

ซ.แขก

ซ.เทศบาล
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 ถ.สายสากเหล็ก-บานมุง (ทล.1115) 

ไป อ.เนินมะปราง

ไป อ.วังทอง

ไป อ.วังทร
ายพูน

ถ.สายวังท
อง-เขาทรา

ย (ทล.11)
 

ถ.สายพิจิตร-สากเหล็ก (ทล.111) 

ไปตลาดสากเหล
็ก

ไป จ.พิจิตร

กม.7 กม.6

กม.12

350 ม
.

300 ม.

คลองชลประทาน

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป อ.โพทะเล

ไปบานปากวัด

ไปชุมชน
ไปวัด

ขวาง

ไปที่นา

ถ.สายบานทาบัว-ทับปรู (พจ.4008)

ถ.สายบานคลองตางาว-บานทับทิม (พจ.3029)

ไปวัด
ทับท

ิม

ถ.ส
ายบ

างมู
ลน
าก-

โพท
ะเล

 (ท
ล.1

067
)

ไป อ.บางมูลนาก

ซ.ไมมีช่ือ 

ไป จ.กําแพงเพชร

ถ.สายนครสวรรค-กําแพงเพชร (ทล.1)

ถ.สายสลกบาตร-บอถํ้า (ทล.1112)

ไปบานบอถํ้า ไป จ.นครสวรรค

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ไปบานหัวถนน

ถ.สายนครสวรรค-กําแพงเพชร (ทล.1)

ไป จ.กําแพงเพชร

ถ.สายทาพุทรา-ตีนดง (กพ.1023)

620 ม.

2.48 กม.

2.66 กม.

ไป จ.นครสวรรค



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธิ์ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.เพชรบูรณ และ จ.พิษณุโลก
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่ : ลดสูงสุด

จ.พ
ิษณ

ุโล
ก

โฉนดเลขที่ : 4312  เนื้อที่ : 20-3-36 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนสายบานน้ำออม-บานวังกระดาษ ตำบลทายดง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท2,189,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10601
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.331965  LONG : 100.708191

1,422,8501,422,850 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 88063, 88069-70, 88073, 88077, 88079, 88083, 88095, 88097 : 6-3-74 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเขาคอแกรนดวิว ถนนสายนางั่ว-หนองแมนาง (ทล.2196)
  ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท3,043,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-08457
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.543200  LONG : 101.135466

1,521,5001,521,500 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 42528, 42533-42535  เนื้อที่ : 15-1-00 ไร
ที่ตั้ง : ไมมีเลขท่ี ซ.ไมมีชื่อ ถ.สายสระบุรี-หลมสัก (ทล.21) ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ

ราคาขาย บาท 3,862,000 

รหัสทรัพยสิน 02-88-06772
ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย

GPS LAT : 16.312911  LONG : 101.064354 

2,510,3002,510,300 บาท
ราคา
พิเศษ

โฉนดเลขที่ : 88075-88076  เนื้อที่ : 1-2-90 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานเขาคอแกรนดวิลล ซอยภายในโครงการเขาคอแกรนดวิลล
  ถนนสายบานนางั่ว-บานสะเดาะพง (ทล.2258) ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

ราคาขาย บาท1,035,000

รหัสทรัพยสิน 01-88-10030
ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา

GPS LAT : 16.543061  LONG : 101.135412

672,750672,750 บาท
ราคา
พิเศษ

จ.เ
พช

รบ
ูรณ



รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10096

ราคาขาย บาท691,000

โฉนดเลขที่ : 45251  เนื้อที่ : 3-0-55 ไร
ที่ตั้ง : ซอยเลียบคลองหนองตากอน
  ถนนสิงหวัฒน (ทล.12) ตำบลบานกราง
  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

GPS LAT : 16.911832  LONG : 100.162576

449,150449,150 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08576

ราคาขาย บาท4,309,000

โฉนดเลขที่ : 36017-24, 36107  เนื้อที่ : 7-2-80 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 989/50
  ถนนสายหนองไผ-กองทูล (พช.2029)
  ตำบลหนองไผ อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ

GPS LAT : 15.970807  LONG : 101.079811

2,800,8502,800,850 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-05028

ราคาขาย บาท4,822,000

โฉนดเลขที่ : 15280, 15772  เนื้อที่ : 2-0-13 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 101, 207 ซอยชุมชนบานนาสนุน
  ถนนสายลำนารายณ-เพชรบูรณ (ทล.2275)
  ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ

GPS LAT : 15.530090  LONG : 101.186215

3,134,3003,134,300 บาทราคา
พิเศษ

หมายเหตุ : ที่ดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำเอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน

2 กม.

คลองชลปร
ะทานถ.เลียบคลอ

งชลประทาน

ไปที่นา

ไปที่นา

ไปที่นา

ซ.โคกบวบ

ไปบานแมระหัน

ไปบานไผขอดอน

กม.217 กม.218 กม.219

ซ.เลียบคลองหนองตากอน 

คลองหนองตากอน 

ถ.สิงห
วัฒน 

(ทล.1
2)

ไป อ
.กงไก

รลาศ

ไป แยกบานกราง

กม.9

กม.10

กม.11
2.1 กม.

กม.164กม.165
ไป อ.บึงสามพัน

ไป อ.เมืองเพชรบูรณ

320 ม.

650 ม.

ถ.สายสระบุรี-หลมสัก (ทล.21) 

ไปบ
านก

องท
ูล

 ไปวัดหนองบัวทอง

ถ.สายหนองไผ-กองทูล (พช.4029) 

ซ.ชุมช
นบาน

นาสน
ุน

ไป อ.วิเชียรบุรี

ไป อ.ศรีเทพ

กม.205

กม.207

กม.208

960 ม.

650 ม.

ไปชุมชนซ.วัดแสนสุขซ.รวมใจพัฒนา 1
ไปที่ไร

ไปท่ีไร

ไปแยกวังชมภู 

ไปวัดปายาวีพัฒนา

ไปรัตนแลนดแอนดเฮาส

เขาเมืองเพชรบูรณ 

 ถ.สายสระบุรี-หลมสัก (ทล.21)

1.9 กม.

280 ม.
340 ม.

ไป จ.เพชรบูรณ

หมูบานโครงการเขาคอแกรนดวิลล

ถ.สายบานนางั่ว-บานสะเดาะพง (ทล.2258)

ถ.สายสระบุรี-หลมสัก (ทล.21)

ไป อ.หลมสัก

ซ.ภายในโครงการเขาคอแกรนดวิลล 

¡Á.236

¡Á.237
¡Á.1

2 ¡Á.

825 Á.75 Á.

¡Á.3 ¡Á.2

¡Á.235

ถ.สายบานนาง่ัว-หนองแมนาง (ทล.2196)
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à¢Ò¤ŒÍ á¡Ã¹ ́ÇÔÇ 
ซ.ภายในโครงการ

200 ม.

465 ม.

2.07 ม.

ไปบานน้ำออม

ไปที่นา

ถ.บานน้ำออม-บานวังกระดาษ

กม.16

กม.17
ไป อบต.เขาเจ็ดลูก

ถ.สายวังโปง-หนองขนาก (ทล.1301)

ไป อ.วังโปง

60
0 
ม.ซ.ไมมีชื่อ

ซ.เทศบาล 8

หมายเหตุ : ท่ีดินบางสวนมีสภาพเปนบอน้ำ เอื้อตอการใชประโยชนในทรัพยสิน



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบ้ืองตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานท่ีตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธ์ิเสนอซื้อไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

จ.สุโขทัย
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ :อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ : ลดสูงสุด

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน บานพักอาศัย
02-88-08319

ราคาขาย บาท894,000

โฉนดเลขที่ : 316  เนื้อที่ : 0-1-64 ไร
ที่ตั้ง : เลขที่ 73 หมู 10 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสวรรคโลก-ทุงเสลี่ยม (ทล.1048) สายเกา
  ตำบลกลางดง อำเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

GPS LAT : 17.325717  LONG : 99.511565

536,400536,400 บาทราคา
พิเศษ

จ.สุโขทัย

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10485

ราคาขาย บาท959,000

โฉนดเลขที่ : 20029
เนื้อที่ : 7-2-43 ไร

ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเทศบาล 3
  ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

GPS LAT : 16.825901  LONG : 99.806700

623,350623,350 บาทราคา
พิเศษ

รหัสทรัพยสิน

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา
01-88-10484

ราคาขาย บาท1,339,000

โฉนดเลขที่ :  5009, 6117  เนื้อที่ : 12-3-0 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย (ทล.101)
  ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

GPS LAT : 16.827966  LONG : 99.786244

803,400803,400 บาทราคา
พิเศษ

กม.36

กม.37

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีช่ือ 

ซ.ไมมีชื่อ 

ไปชุมชน

ไปชุมชน
ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ไปชุมชน

ถ.สายสวรรคโลก-ทุงเสลี่ยม (ทล.1048) สายเกา

ไปเทศบาลทุงเสลี่ยม

ไปบานโปงฝาย
ถ.เทศบาลเชียงผา ม.11

ไป อ.สวรรคโลก

ไป อ.เถิน

900 ม.

50 ม.

18 ม.

ถ.สายกําแพงเพชร-สุโขทัย (ทล.101)

ถ.สายทาดินแดง-คีรีมาศ (ทล.1319)
ไป อ.เมืองทาดินแดง

ถ.เทศบาล 3

ถ.เทศบาล 4

ถ.เทศบาล 2

ไป จ.นครสวรรค

ไป จ.สุโขทัย 

จ.สุพรรณบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สุพรรณบุรี โทร. 035-526208
จ.สระบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย สระบุรี โทร. 036-213292-3
จ.ลพบุรี จ.อางทอง จ.สิงหบุรี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย วงเวียนสระแกว ลพบุรี โทร. 036-425136-7, 036-530651-1
จ.นครนายก หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ฉะเชิงเทรา โทร. 038-816265-6
จ.พระนครศรีอยุธยา หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย อยุธยา โทร. 035-252403
จ.นครสวรรค จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย ถนนโกสีห นครสวรรค โทร. 056-520843, 056-420268, 056-451374
จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย เพชรบูรณ โทร. 056-612533, 056-744403
จ.กำแพงเพชร หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย กำแพงเพชร โทร. 055-720626, 055-620136
จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย หนวยบริหารคุณภาพสินทรัพย หาแยกโคกมะตูม โทร. 055-211827-28, 055-620136

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่

ซ.ไมมีช่ือ 

ถ.สายกําแพงเพชร-สุโขทัย (ทล.101)

ไปตัวเมืองกําแพงเพชร

ไปตัวเมืองสุโขทัย

รพ.คีรีมาศ

ถ.เทศบาล 4

ถ.
เท
ศบ

าล
 1

ถ.เทศบาล
 3

ถ.เทศบาล 6

หมายเหตุ : สิ่งปลูกสรางบางสวนสรางล้ำที่ดินแปลงขางเคียง ขอใหผูซื้อตรวจสอบขอมูล
  และสภาพทรัพยกอนการเสนอซ้ือ

ถ.สายสวรรคโลก -ทุงเสล่ียม (ทล.1048) สายใหม




