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เงื่อนไข
1. ผูซื้อตองระบุในชองเงื่อนไขการเสนอซื้อวา “เสนอซื้อในงาน Money Expo BKK 2018 ” 
2. รายการสงเสริมการขายน้ีใหสิทธ์ิเฉพาะผูที่ซื้อทรัพยในเขตพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา เทาน้ัน
3. รายการสงเสริมการขาย คุม 1 ทรัพยลดราคา ใหสิทธิ์ลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยดังกลาวนี้ไดถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
4. รายการสงเสริมการขายคุม 2 และ คุม 3 ใหสิทธิ์สำหรับลูกคาที่เสนอซื้อทรัพยตั้งแตวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2561 กอน 12.00 น. เทานั้น
5. รายการสงเสริมการขายคุม 3 สำหรับลูกคาที่ซื้อทรัพยสินรอการขาย โดยเปนทรัพยพรอมโอนท่ีไดรับการอนุมัติขาย และลูกคาตองโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติขาย 

ทรัพยพรอมโอน* หมายถึง  ทรัพยที่โอนกรรมสิทธ์ิเปนของธนาคารแลว ไมมีผูบุกรุกหรือผูอยูอาศัยภายในหรือติดภาระผูกพันใดๆ รวมท้ังกรณีที่มีผูบุกรุกแตลูกคารับภาระบุกรุก 
ซึ่งธนาคารพรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิงดรายการสงเสริมการขายน้ีสำหรับลูกคาท่ีอยูระหวางรอผลการพิจารณาสินเช่ือจากธนาคารและไมสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ไดภายในระยะเวลาสงเสริมการขายท่ีธนาคารกำหนด

คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามท่ีจายจริงแตไมเกิน บาท

ภายในงาน
เพื่อคุณท

ุกเวลา คุม
คาทุกทำเ

ล

ในงาน มหกรรมการเงิน ครั้งท่ี 18ในงาน มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18

10-13 พ.ค. 2561
ณ อาคารชาเลนเจอร 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ลูกคาเสนอซื้อ
ทรัพยสินรอการขาย
และวางเงิน 

ทรัพยจัดรายการ
ลดราคาพิเศษสูงสุด

หมอนรองคอรูปแมว หรือ หมอนผาหม K-Property
 (1 ใบ / 1 รหัสทรัพย)

*

*

*



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือ ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61

ราคาขาย บาท2,502,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-01471

ราคาพิเศษ 1,251,0001,251,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 70108
เนื้อที่ : 0-1-39 ไร
ที่ตั้ง : ซ.เพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม
  แขวงหลักสอง เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท598,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01182

ราคาพิเศษ 328,900328,900 บาท

หองชุดเลขท่ี : 59/440-442 ชั้น 5
เนื้อที่ : 71.730 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 59/440-442 ชั้น 5 อาคาร 5
  โครงการวัชระคอนโดวิลล
  ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 76
  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,499,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01228

ราคาพิเศษ 899,400899,400 บาท
ราคาขาย บาท150,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01229

ราคาพิเศษ 82,50082,500 บาท

หองชุดเลขที่ : 555/334 ชั้น 5
เนื้อที่ : 33.330 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 555/334 ชั้น 5
  อาคารชุดอินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน
  ซ.เสรีไทย 95 ถ.เสรีไทย
  แขวงบางชัน เขตมีนบุรี
  กรุงเทพมหานคร

หองชุดเลขท่ี : 333/100 ชั้น 7
เนื้อที่ : 54.870 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 333/100 ชั้น 7
  อาคารชุดรัชอาภา ทาวเวอร
  ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 19-1
  ถ.รัชดาภิเษก แขวลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท3,800,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02832

ราคาพิเศษ 2,280,0002,280,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 686
เนื้อที่ : 0-0-22.90 ไร
ที่ตั้ง : 564/15 หมูบานวิมานแกว
  ซ.เทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 3
  ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท492,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03848

ราคาพิเศษ 295,200295,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 49235
เนื้อที่ : 0-0-20 ไร
ที่ตั้ง : 100/255 ม.เคหะรมเกลา
  ซ.เคหะรมเกลา 29 แยก 13-6
  ถ.เคหะรมเกลา
  แขวงคลองสองตนนุน
  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,891,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08356

ราคาพิเศษ 1,734,6001,734,600 บาท

โฉนดเลขท่ี : 35109-10
เนื้อที่ : 0-1-92.70 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานฟลอราวิลล พารค ซิตี้
  ซอยสุวินทวงศ 38 ถ.สุวินทวงศ
  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร
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ราคาขาย บาท148,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01120

ราคาพิเศษ 88,80088,800 บาท

หองชุดเลขท่ี : 555/316 ชั้น 5
เนื้อที่ : 32.760 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 555/316 ชั้น 5 อาคาร 2
  อาคารชุด อินโดไทยยูเนี่ยน-บางชัน
  ซ.เสรีไทย 95 ถ.เสรีไทย
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร

40%

ราคาขาย บาท2,200,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03438

ราคาพิเศษ 1,320,0001,320,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 167628
เนื้อที่ : 0-0-18 ไร
ที่ตั้ง : 28/73 ซ.สาคร ถ.วิภาวดี-รังสิต
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร

40%

ราคาขาย บาท3,200,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03031

ราคาพิเศษ 1,920,0001,920,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 35430-1
เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 20/406-407
  ม.วรารักษ รามอินทรา (ซ.9)
  ซ.เลียบคลองสอง 27 ถ.เลียบคลองสอง
  แขวงสามวาตะวันตก
  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

40%

40% 40%



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือ ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61

ราคาขาย บาท4,442,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03229

ราคาพิเศษ 2,665,2002,665,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 225780, 225783
เนื้อที่ : 0-1-11 ไร
ที่ตั้ง : 270 ซ.รามคำแหง 4
  ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง
  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,034,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01163

ราคาพิเศษ 1,220,4001,220,400 บาท

หองชุดเลขท่ี : 27/646-647 ชั้น 7 
เนื้อที่ : 113 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 27/646-647 ชั้น 7
  อาคารชุดสวัสดีกรุงเทพ
  ซ.หมูบานมิตรภาพ
  แยกจากซอยโครงการสวัสดีกรุงเทพ
  ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,653,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04518

ราคาพิเศษ 1,591,8001,591,800 บาท

โฉนดเลขท่ี : 126068
เนื้อที่ : 0-0-57.50 ไร
ที่ตั้ง : 420/10 ม.ชมเพลิน (ซ.1)
  ซ.เศรษฐกิจ 46
  ถนนหมูบานเศรษฐกิจ
  แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท140,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01227

ราคาพิเศษ 84,00084,000 บาท

หองชุดเลขท่ี : 4522 ชั้น 5
เนื้อที่ : 24.500 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 4522 ชั้น 5 อาคาร 4
  ม.หนองแขม คอนโดมิเนียม
  ซ.เพชรเกษม 114 แยก 8
  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท2,628,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05005

ราคาพิเศษ 1,708,2001,708,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 17146, 2133
เนื้อที่ : 0-1-49 ไร
ที่ตั้ง : 256/4 ม.ชุมชนมติมิตร
  ซ.ประชาอุทิศ 37 ถ.ประชาอุทิศ
  แขวงบางมด เขตราษฎรบูรณะ
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,000,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09434

ราคาพิเศษ 650,000650,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 66565
เนื้อที่ : 0-0-50 ไร
ที่ตั้ง : ซ.เอกชัย 10/1 ถนนเอกชัย
  แขวงบางขุนเทียน
  เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท573,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05439

ราคาพิเศษ 401,100401,100 บาท

โฉนดเลขท่ี : 22046
เนื้อที่ : 0-0-18.60 ไร
ที่ตั้ง : 109/129
  ซอยเคหะรมเกลา 29 แยก 4-18
  ม.เคหะรมเกลา ถ.เคหะรมเกลา
  แขวงคลองสองตนนุน
  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,400,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03222

ราคาพิเศษ 980,000980,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 146212
เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 35/265
  ซอยนวมินทร 42 แยก 25-1-1
  ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท833,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01339

ราคาพิเศษ 583,100583,100 บาท

หองชุดเลขท่ี : 475/12 ชั้น 1
เนื้อที่ : 41.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 475/12 ชั้น 1 อาคาร บี
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซอยพระยาประเสริฐ
  ถนนอินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท833,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01303

ราคาพิเศษ บาท

หองชุดเลขท่ี : 481/2 ชั้น 1
เนื้อที่ : 41.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 481/2 ชั้่นที่ 1 อาคาร อี
  ซอยพระยาประเสริฐ
  ม.เทพลีลา คอนโดทาวน
  ถนนอินทราภรณ แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

40% 40%

40% 40%

35% 35%

30% 30%

30%

583,100583,100

30%



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือ ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61

ราคาขาย บาท13,673,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01326

ราคาพิเศษ บาท

หองชุดเลขท่ี : 1867/120
เนื้อที่ : 179.900 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 1867/120 ชั้นที่ 10
  อาคารเลขที่ 1 สวนที่ 3
  โครงการตรีทศ ซิตี้ มารีนา
  ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูลาง
  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท4,149,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01268

ราคาพิเศษ 2,904,3002,904,300 บาท

หองชุดเลขท่ี : 80/63 ชั้น 5
เนื้อที่ : 127.640 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 80/63 ชั้น 5 อาคาร เอ
  อาคารชุด ป.ธนาทาวนเวอร 1
  ซ.ลาดพราว 58/1 ถ.ลาดพราว
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท3,338,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01301

ราคาพิเศษ บาท

หองชุดเลขท่ี : 145/209 (เดิม 299/209)
เนื้อที่ : 81.370 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 145/209 ชั้นที่ 19
  ม.ริชชี่ ทาวเวอร ถนนเพชรเกษม
  แขวงปากคลองภาษีเจริญ
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,365,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01320

ราคาพิเศษ 955,500955,500 บาท

หองชุดเลขท่ี : 222/73 ชั้น 5
เนื้อที่ : 62.010 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 222/73 ชั้น 5 อาคาร จี
  โครงการบานสวนจตุจักร
  ซ.วิภาวดี-รังสิต 17 ถ.วิภาวดี-รังสิต
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท197,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01265

ราคาพิเศษ 137,900137,900 บาท

หองชุดเลขท่ี : 406/476 ชั้น 2
เนื้อที่ : 26.250 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 406/476 ชั้น 2 อาคาร 2
  ม.วิเศษสุขนคร 1
  ซอยประชาอุทิศ 81
  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ
  เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,943,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01313

ราคาพิเศษ 1,360,1001,360,100 บาท

หองชุดเลขที่ : 1240/982, 1240/984, 1240/986
เนื้อที่ : 77.700 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 1240/982, 1240/984, 1240/986
  ชั้น 1 อาคาร อี
  ม.นิรันดรซิตี้ ลาดพราว 101
  ซ.ลาดพราว 101 แยก 36
  ถ.ลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,666,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01312

ราคาพิเศษ 1,166,2001,166,200 บาท

หองชุดเลขท่ี : 473/11, 13
เนื้อที่ : 83.280 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 473/11,13 ชั้น 1 อาคาร เอ
  โครงการเทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,660,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01340

ราคาพิเศษ 1,162,0001,162,000 บาท

หองชุดเลขท่ี : 477/2, 477/4 ชั้น 1 
เนื้อที่ : 82.970 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 477/2,477/4 ชั้น 1 อาคาร ซี
  ม.เทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท1,659,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01274

ราคาพิเศษ 1,161,3001,161,300 บาท

หองชุดเลขท่ี : 479/9
เนื้อที่ : 82.920 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 479/9 ชั้น 1 อาคาร ดี
  ม.เทพลีลา คอนโดทาวน
  ซ.พระยาประเสริฐ ถ.อินทราภรณ
  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท933,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01335

ราคาพิเศษ 653,100653,100 บาท

หองชุดเลขท่ี : 663/100 ชั้น 8
เนื้อที่ : 45.500 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 663/100 ชั้น 8 อาคาร เอ
  หมูบาน รุงเรืองคอนโดทาวน
  ซอยลาดพราว 80 แยก 22
  ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

30%

2,336,6002,336,600

9,571,1009,571,100

30%

30% 30%

30% 30%

30% 30%

30% 30%



หมายเหตุ
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¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á
ราคาขาย บาท7,285,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04985

ราคาพิเศษ 5,099,5005,099,500 บาท

โฉนดเลขท่ี : 19622
เนื้อที่ : 0-2-42.40 ไร
ที่ตั้ง : 29/115 ซ.ทางเขาหมูบาน
  หมูบานแกรนดรอยัลรีสอรท
  ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต
  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท21,484,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-01366

ราคาพิเศษ 15,038,80015,038,800บาท

โฉนดเลขท่ี : 92012, 101679
เน้ือที่ : 1-2-15.90 ไร
ที่ตั้ง : 55/155 หมูบานธนบดี
  ซอยเอกชัย 76/1 ถนนเอกชัย
  แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท7,000,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-03014

ราคาพิเศษ 4,200,0004,200,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 111513-4
เนื้อที่ : 0-0-30.80 ไร
ที่ตั้ง : 79/7-8 ซ.โครงการพูลทวีโชค
  ถ.เทศา และ ถ.ทิพากร
  ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม
  จ.นครปฐม

ราคาขาย บาท5,676,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05343

ราคาพิเศษ 3,973,2003,973,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 159705-6
เนื้อที่ : 0-0-91 ไร
ที่ตั้ง : 1619/10 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57
  หมูบานชุมชนสุนทรธรรม
  ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย บาท211,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01051

ราคาพิเศษ 126,600126,600 บาท

หองชุดเลขท่ี : 51/875 ชั้น 5 
เนื้อที่ : 30.070 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 51/875 ชั้น 5 อาคาร 2
  ม.เคหะชุมชนนครปฐม
  ซ.เคหะชุมชนนครปฐม
  ถ.เพชรเกษม ต.ทาตำหนัก
  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ราคาขาย บาท3,204,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07610

ราคาพิเศษ 1,602,0001,602,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 46096
เนื้อที่ : 0-2-67 ไร
ที่ตั้ง : ซ.โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา
  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุมลม
  อ.สามพราน จ.นครปฐม

ราคาขาย บาท1,800,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-02088

ราคาพิเศษ 1,260,0001,260,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 54299
เนื้อที่ : 0-0-32 ไร
ที่ตั้ง : 688/1 หมูบานภัททิยกิจ
  ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน
  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ราคาขาย บาท791,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05145

ราคาพิเศษ 553,700553,700 บาท

โฉนดเลขท่ี : 112128
เนื้อที่ : 0-1-45.80 ไร
ที่ตั้ง : 49/1 หมู 8 ซ.บานหนองงูเหลือม
  ถ.บุญญานุสาสน ต.หนองงูเหลือม
  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

30%

30% 30%

40%

40% 50%

30% 30%



หมายเหตุ
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3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือ ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61

¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ

¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ

ราคาขาย บาท3,000,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02668

ราคาพิเศษ 1,800,0001,800,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 189166
เนื้อที่ : 0-0-26.70 ไร
ที่ตั้ง : 88/6 หมูบานโกลเดนทโฮม
  ซอยแจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 23
  ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ราคาขาย บาท1,654,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01199

ราคาพิเศษ 992,400992,400 บาท

หองชุดเลขท่ี : 26/11 ชั้น 4
เนื้อที่ : 63.580 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 26/11 ชั้น 4
  ม.สรสิชาคอนโดมิเนียม
  ถ.เทิดพระเกียรติ ต.วัดชลอ
  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ราคาขาย บาท2,400,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03141

ราคาพิเศษ 1,680,0001,680,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 97042
เนื้อที่ : 0-0-38.50 ไร
ที่ตั้ง : 80/307 ซ.3 หมูบานบุศรินทร
  ถ.บานกลวย -ไทรนอย
  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี

ราคาขาย บาท2,190,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04788

ราคาพิเศษ 1,314,0001,314,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 77387
เนื้อที่ : 0-0-80 ไร
ที่ตั้ง : 71/171 ม.มัฆวานรังสรรค
  (ผลสัมฤทธิ์) ซ.19
  ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท600,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07265

ราคาพิเศษ 300,000300,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 86210-11
เนื้อที่ : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท210,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-10251

ราคาพิเศษ 105,000105,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 29586
เนื้อที่ : 0-0-70 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ ม.ระเบียงฟา
  ถ.เลียบคลอง 14 ฝงตะวันตก
  (ทล.3011) ต.บึงน้ำรักษ
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท516,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07853

ราคาพิเศษ 258,000258,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 22133, 22174, 22091, 22098
เนื้อที่ : 0-3-06 ไร
ที่ตั้ง : สยามแลนด ถ.เลียบคลอง 9
  (ฝงตะวันออก) ต.บึงบา
  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,119,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01238

ราคาพิเศษ 783,300783,300 บาท

หองชุดเลขท่ี : 2/105-6 ชั้น 6
เนื้อที่ : 62.150 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 2/105, 2/106 ชั้น 6
  บานเฉลิมพระเกียรติ อาคาร เอ
  ซ.บางศรีเมือง-วัดโบสถ 3
  ถ.ทาน้ำนนท-วัดโบสถดอนพรหม
  ต.บางสีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
  จ.นนทบุรี

ราคาขาย บาท10,206,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04530

ราคาพิเศษ 6,123,6006,123,600 บาท

โฉนดเลขท่ี : 86362-4
เนื้อที่ : 0-1-81.40 ไร
ที่ตั้ง : 144/495, 144/497, 144/499
  ม.บานฟาลากูน ซ.31
  ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปตย
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

40%

50%

40% 50%

50%

40% 40%

30% 30%
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ราคาขาย บาท8,317,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-02958

ราคาพิเศษ 4,990,2004,990,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 72905, 72897-8, 72901
เนื้อที่ : 3-0-75 ไร
ที่ตั้ง : ซ.หมูบานริมน้ำ
  ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305)
  ต.บึงน้ำรักษ อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,013,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09464

ราคาพิเศษ 607,800607,800 บาท

โฉนดเลขท่ี : 53815
เนื้อที่ : 1-0-05 ไร
ที่ตั้ง : โครงการลำลูกกาการเดนท
  ซ.ทางเขาโครงการ
  ถนนเลียบคลอง 11 ฝงตะวันออก
  ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท130,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09138

ราคาพิเศษ 78,00078,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 38513
เนื้อที่ : 0-1-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ไมมีชื่อ
  หมูบานบานคลอง 11-
  ถนนเลียบคลอง 11 ฝงตะวันออก
  ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09216

ราคาพิเศษ 589,200589,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 13635
เนื้อที่ : 2-0-18 ไร
ที่ตั้ง : ม.สุรียปารค ซ.ภายในโครงการ
  ถ.เลียบคลอง 13 ฝงตะวันออก
  ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท1,200,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09195

ราคาพิเศษ 780,000780,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 91027-8
เนื้อที่ : 0-1-20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ทางเขาหมูบาน บานสวนรีสอรท
  ถนนเลียบคลอง 5 ฝงตะวันตก
  ต.คลองหา อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท975,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04983

ราคาพิเศษ 633,750633,750 บาท

โฉนดเลขท่ี : 56692
เนื้อที่ : 0-0-40 ไร
ที่ตั้ง : 24/4 ซ.กาญจนาภิเษก
  หมูบานพิมลดา
  ถ.บางบัวทอง-บางคูวัด (ทล.345)
  ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท750,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03155

ราคาพิเศษ 487,500487,500 บาท

โฉนดเลขท่ี : 77603
เนื้อที่ : 0-0-20.20 ไร
ที่ตั้ง : 71/484 ซ.29
  หมูบานมัฆวานรังสรรค
  ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น
  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท600,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-01437

ราคาพิเศษ 390,000390,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 35505
เนื้อที่ : 0-0-19 ไร
ที่ตั้ง : 284 (48/21) ม.พงษศิริ 2
  ซ.รังสิต-นครนายก 61
  ถ.รังสิต-นครนายก
  ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท700,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-03134

ราคาพิเศษ 490,000490,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 77597
เนื้อที่ : 0-0-20.30 ไร
ที่ตั้ง : 71/478 ซ.29
  หมูบานมัฆวานรังสรรค
  ถ.เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์
  ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

ราคาขาย บาท571,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 05-88-01258

ราคาพิเศษ 399,700399,700 บาท

หองชุดเลขท่ี : 111/200-201 ชั้น 4
เนื้อที่ : 63.380 ตร.ม.
ที่ตั้ง : 111/200-201
  ม.ทวีลาภ เรสซิเดนท
  ซอยรังสิต-นครนายก 17
  ถนนรังสิต-นครนายก
  ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี
  จ.ปทุมธานี

40% 40%

40%

982,000

40%

35% 35%

35% 35%

30% 30%



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซ้ือตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือ ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61

ราคาขาย บาท2,200,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 04-88-01356

ราคาพิเศษ 1,210,0001,210,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 20278, 20279
เนื้อที่ : 0-0-27.80 ไร
ที่ตั้ง : 927/352-353 ซอยไมมีชื่อ
  ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย
  อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท2,892,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04204

ราคาพิเศษ 1,735,2001,735,200 บาท

โฉนดเลขท่ี : 84659
เนื้อที่ : 0-0-85 ไร
ที่ตั้ง : 57/10 หมูบานศุภาลัยวิลล พระราม 2
  ซ.ภายในโครงการ ถ.สารินซิตี้
  ต.พันทายนรสิงห อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท700,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02357

ราคาพิเศษ 420,000420,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 18569
เนื้อที่ : 0-0-28 ไร
ที่ตั้ง : 72/9 (ไมติดเลขที่)
  ถนนสายพระประโทน-บานแพว
  (ทล.3097) ต.หลักสาม
  อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท13,946,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09025

ราคาพิเศษ 8,367,6008,367,600 บาท

โฉนดเลขท่ี : 35733, 64639-46
เนื้อที่ : 1-1-94 ไร
ที่ตั้ง : หมูบานพลอยไพลิน
  ซอยหมูบานพลอยไพลิน
  ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง
  อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท3,655,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09033

ราคาพิเศษ 2,193,0002,193,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 36660
เนื้อที่ : 0-3-32.20 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ ถนนเอกชัย
  ต.คอกกระบือ
  อ.เมืองสมุทรสาคร
  จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท6,073,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09328

ราคาพิเศษ 3,947,4503,947,450 บาท

โฉนดเลขท่ี : 22878-79, 22881-84,
  20444-45
เนื้อที่ : 4-3-11.70 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถนนบานสวนสม-บานคลองตัน
  (สค.3084) ต.คลองตัน
  อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท744,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05150

ราคาพิเศษ 483,600483,600 บาท

โฉนดเลขท่ี : 55957
เนื้อที่ : 0-0-36 ไร
ที่ตั้ง : 138/175 ซไมมีชื่อ
  แยกจากซอยศรีสวัสดิ์
  ถ.สหกรณ ต.บางหญาแพรก
  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ราคาขาย บาท1,161,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05491

ราคาพิเศษ 812,700812,700 บาท

โฉนดเลขท่ี : 23909
เนื้อที่ : 0-0-71 ไร
ที่ตั้ง : ม.บานแพวกรีนวัลเลย
  ซ.ภายในโครงการ
  ถ.บานสวนสม-บานคลองตัน
  ต.คลองตัน อ.บานแพว
  จ.สมุทรสาคร

¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã

45%

ราคาขาย บาท2,956,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04823

ราคาพิเศษ 1,773,6001,773,600 บาท

โฉนดเลขท่ี : 63980
เนื้อที่ : 0-0-54 ไร
ที่ตั้ง : 211/12 หมูบานพลอยไพลิน
  ซ.ภายในโครงการ
  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง
  อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

40%

40%

ราคาขาย บาท1,300,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02797

ราคาพิเศษ 780,000780,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 76750
เนื้อที่ : 0-0-16 ไร
ที่ตั้ง : 29/1047
  หมูบานวิเศษสุขนคร 19 ซ.15
  ถ.ชุมชนพัฒนา 2 ต.พันทายนรสิงห
  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

40%

40% 40%

40% 35%

35% 30%



หมายเหตุ
1. เปนขอมูลทรัพยสิน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลรายละเอียดทรัพย ราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา รวมถึงขอผิดพลาดในการเรียงพิมพ  
2. คาพิกัดภูมิศาสตรเปนเพียงการระบุตำแหนงท่ีตั้งทรัพยสินรอการขายเบื้องตนของธนาคารเทานั้น อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสภาพความเปนจริงได ผูซื้อตองตรวจสอบสภาพสถานที่ตั้งทรัพยสินดวยตนเองกอนซ้ือ 
3. หากทรัพยสินมี ผูบุกรุกและ/หรือผูอยูอาศัยและ/หรือการรอนสิทธ์ิ ผูเสนอซ้ือตกลงรับภาระในการดำเนินการเอง เวนแตจะตกลงไวเปนอยางอ่ืน ใหสิทธิ์เสนอซ้ือ ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 61
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ราคาขาย บาท2,400,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 03-88-02953

ราคาพิเศษ 1,440,0001,440,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 214459  เนื้อที่ : 0-0-25 ไร
ที่ตั้ง : 5/80 ม.ลลิล กรีนวิลล ซ.ศรีดาน 22
  ถ.ศรีนครินทร ต.บางแกว
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ราคาขาย บาท1,942,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08402

ราคาพิเศษ 1,068,1001,068,100 บาท

โฉนดเลขท่ี : 20433  เนื้อท่ี : 0-1-94.20 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ภายในโครงการ ม.การเดนซิตี้โปโล
  ถ.รัตนโกสินทร 200 ป ต.บางบอ
  อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ

ราคาขาย บาท4,043,000 ราคาพิเศษ 2,425,8002,425,800 บาท

โฉนดเลขท่ี : 83929
เนื้อที่ : 0-0-79 ไร
ที่ตั้ง : 123/154 ซ.10/1
  ม.ชัยพฤกษ-เทพารักษ
  ถ.ธนสิทธิ์ ต.บางปลา
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04648

ราคาขาย บาท1,230,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09481

ราคาพิเศษ 799,500799,500 บาท

โฉนดเลขท่ี : 1217  เนื้อท่ี : 6-1-08 ไร
ที่ตั้ง : ซอยไมมีชื่อ
  ถ.สายบางเพลิง-บานขลอ-ปากบาง
  (อย.3013) ต.บานขลอ
  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท3,671,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-05688

ราคาพิเศษ 2,569,7002,569,700 บาท

โฉนดเลขที่ : 25054  เนื้อท่ี : 0-0-69.30 ไร
ที่ตั้ง : 242 หมูบานโรจนะการเดนโฮม ซ.16
  ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย
  จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท423,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-08728

ราคาพิเศษ 232,650232,650 บาท

โฉนดเลขท่ี : 33554  เนื้อที่ : 0-2-00 ไร
ที่ตั้ง : ซ.ศิริบัณฑิต
  ถ.เลียบคลองซอยท่ี 26 ฝงใต
  ต.วังจุฬา อ.วังนอย
  จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท1,679,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-09594

ราคาพิเศษ 1,091,350 1,091,350 บาท

โฉนดเลขที่ : 27252  เนื้อท่ี : 0-3-73 ไร
ที่ตั้ง : โครงการบางไทร คันทรีคลับ
  ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา
  (ทล.3111) ต.บางพลี
  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท998,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-07682

ราคาพิเศษ 499,000499,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 19485, 19817
เนื้อที่ : 0-3-99 ไร
ที่ตั้ง : ถ.สายเสนา-สามโคก (ทล.3111)
  ต.แคตก อ.บางไทร
  จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท800,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 01-88-06723

ราคาพิเศษ 400,000400,000 บาท

โฉนดเลขที่ : 27608  เน้ือที่ : 2-0-00 ไร
ที่ตั้ง : โครงการวังนอยการเดน ซ.19
  ถ.อบต.บานขาวงาม-คลองระพีพัฒน
  แยกจากถนนพหลโยธิน (ทล.1) กม.70+500
  ต.วังจุฬา อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท2,680,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-03611

ราคาพิเศษ 1,340,0001,340,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 23050-1  เนื้อท่ี : 0-2-29 ไร
ที่ตั้ง : 49/1 ถ.สายบานสาลี-อยุธยา
  (ทล.3261) ต.บานแถว อ.เสนา
  จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาขาย บาท1,268,000

ÃËÑÊ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ 02-88-04298

ราคาพิเศษ 634,000634,000 บาท

โฉนดเลขท่ี : 8180  เนื้อท่ี : 3-1-66 ไร
ที่ตั้ง : 27/1 หมู 7 ซ.วัดหนองลำเจียก
  ถ.บานจรเขไล-บานแถว ต.บานแถว
  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

40%

40% 45%

50% 50%

50% 50%

45% 35%

35% 30%



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


